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Resumo 
 

 A presente dissertação pretende analisar a relevância e destacar a importância do 

ensino de SignWriting a crianças Surdas, em idade de Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo 

do Ensino Básico Geral, na disciplina de Língua Gestual Portuguesa. Sendo este um dos 

principais objetivos, a mesma tenta, igualmente: identificar as diferenças inerentes ao 

processo de aprendizagem da escrita de crianças Surdas e de crianças ouvintes; 

contribuir para a clarificação dos conceitos de sistema de notação de escrita das línguas 

gestuais e de sistema de transcrição bem como, promover a Língua Gestual Portuguesa, 

contribuindo para a sua estandardização, afirmação gramatical e para a valorização 

científica e pedagógica do seu ensino. 

 Para esse efeito, e apoiada nos paradigmas socioantropológicos da Surdez de 

Lane (1984, 1992, 1995, 2005), Padden & Humphries (1989), Hoffmeister (2007), 

Skliar (2001), Dolnick (1993), Senghas & Monaghan (2002) e Woodward (1973), foi 

realizado um estudo qualitativo com recurso à análise documental e realização e análise 

de conteúdo de entrevistas.  

 Participaram, neste estudo, dois professores Surdos brasileiros de Língua 

Brasileira de Sinais/SignWriting (LIBRAS/SW) e dois professores Surdos portugueses 

de Língua Gestual Portuguesa (LGP), num esforço de compreender qual a metodologia 

de ensino da língua gestual num país onde o SignWriting já está em prática, como é o 

caso do Brasil e num onde não está, como é o caso de Portugal. 

 Considera-se que as opiniões dos sujeitos da investigação não são reflexo de 

uma realidade geral, mas sim de situações particulares que carecem de uma análise que 

tenha em conta esse pressuposto. O conteúdo desta dissertação reflete um trabalho de 

interpretação e perspetivas da autora, até ao momento da sua entrega. Deste modo, 

propõe-se que a reflexão acerca desta temática prossiga e que possa contribuir para a 

construção do conhecimento no âmbito das Ciências da Educação, entendendo o ensino 

de SW a crianças Surdas como positivo para o seu desenvolvimento linguístico e 

cognitivo. 

 

Palavras-Chave: SignWriting, Surdez, Educação Pré-Escolar, 1.º ciclo de Ensino 

Básico Geral. 
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Abstract 
 

 The following dissertation has as main goals, to understand the relevance of 

teaching SignWriting to Deaf children during pre-school and primary school. Seeing 

that this is one of the main goals of the dissertation, the others are: to identify the 

differences inherent to the writing learning process of Deaf and hearing children; to 

contribute for the clarification of the concepts of sign language writing system and 

transcription system, as well as to promote Portuguese Sign Language, contributing to 

its standardization, grammatical affirmation and scientific and pedagogical appreciation 

of its teaching.  

 To achieve this, and supported by the socio-anthropological paradigms of 

Deafness by Lane (1984, 1992, 1995, 2005), Padden & Humphries (1989), Hoffmeister 

(2007), Skliar (2001), Dolnick (1993), Senghas & Monaghan (2002) and Woodward 

(1973), a qualitative study was conducted through documental analysis and interviews.  

 Therefore, two Deaf Brazilian teachers of Brazilian Language of 

Signs/SignWriting (LIBRAS/SW) and two Deaf Portuguese teachers of Portuguese Sign 

Language (LGP), participated in this study, in an effort to better understand the teaching 

methodology of sign language in a country where SignWriting is used, as is the case of 

Brazil, and in one where it isn’t, such as in Portugal. 

 It is considered that the subjects’ opinions are not a reflection of an overall 

reality, but of specific situations that require careful analysis. Moreover, the contents of 

this dissertation reflect the author’s interpretation and point-of-view, up until the 

delivery date. Thus, it is suggested that further reflection on this subject carries on, and 

that it may serve as a contribution towards the development of Educational Sciences, 

keeping in mind the positive aspects of teaching SW to Deaf children, specifically as a 

major contributing factor to their linguistic and cognitive development. 

 

Keywords: SignWriting, Deafness, Pre-School Education, Primary School. 
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Résumé 
 

L'objectif principal de cette thèse est de comprendre la pertinence de l'enseignement 

de SignWriting aux enfants sourds d'âge préscolaire/1er cycle : identifier les différences 

inhérentes au processus d'apprentissage de l'écriture d'enfants Sourds et entendant, 

contribuer à la clarification des concepts d'écriture des langues des signes et de 

retranscription, ainsi que promouvoir la langue des signes portugaise, en contribuant à 

sa normalisation, à son affirmation grammaticale et à la valorisation scientifique et 

pédagogique de son enseignement.  

A cet effet et en appuie avec les théories sociaux-anthropologiques de Lane (1984, 

1992, 1995, 2005), Padden & Humphries (1989), Hoffmeister (2007), Skliar (2001), 

Dolnick (1993), Senghas & Monaghan (2002) et Woodward (1973), une étude 

qualitative utilisant l'analyse de documents et l'interview a été réalisée. 

De cette manière, deux enseignants Sourds brésiliens de Langue de Signes 

Brésilienne/SW et deux enseignants Sourds portugais de Langue de Signes Portugaise 

ont participé, respectivement, à un effort de compréhension de la méthodologie 

d'enseignement de la langue des signes dans un pays où le SignWriting est déjà utilisé, 

comme le cas brésilien et dans un où ce n'est pas le cas, comme Portugal. 

On considère que les caractéristiques des sujets de l'enquête ne reflètent pas une 

réalité générale, mais des situations particulières qui nécessitent une analyse minutieuse. 

De plus, le contenu de cette thèse reflète un travail d'interprétation et les perspectives de 

l'auteur, jusqu'au moment de sa livraison. Ainsi, il est proposé de poursuivre la réflexion 

sur ce thème et de contribuer au développement des sciences de l'éducation. Autant, il 

est proposé, aussi, que l’enseignement de SW pourra être positif pour le développement 

linguistique et cognitif des enfants Sourds. 

 

Mots-clés: SignWriting, Surdité, Éducation préscolaire, Éducation de 1er cycle. 
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Sinto que hoje novamente embarco 
Para as grandes aventuras, 

Passam no ar palavras obscuras 
E o meu desejo canta – por isso marco 

Nos meus sentidos a imagem desta hora. 
 

Sonoro e profundo 
Aquele mundo 

Que eu sonhara e perdera 
Espera 

O peso dos meus gestos. 
 

E dormem mil gestos nos meus dedos. 
 

Desligadas dos círculos funestos 
Das mentiras alheias, 
Finalmente solitárias, 

As minhas mãos estão cheias 
De expectativa e de segredos 

Como os negros arvoredos 
Que baloiçam na noite murmurando.1 

 
 
                                                             
1 Sophia de Mello Breyner Andersen, Dia do Mar (pp. 58-59), Edições Ática, 1974 
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1. Introdução 
 

A educação bilingue de alunos surdos foi referenciada em Diário da República a 

7 de janeiro de 2008, Capítulo V do Decreto-Lei 3/2008, artigo 23.º (Anexo I). Aqui se 

citam os pontos 12 e 13: “12 — As crianças surdas, entre os 3 e os 6 anos de idade, 

devem frequentar a educação pré-escolar, sempre em grupos de crianças surdas, de 

forma a desenvolverem a LGP como primeira língua, sem prejuízo da participação do 

seu grupo com grupos de crianças ouvintes em actividades desenvolvidas na 

comunidade escolar. 13 — Os alunos dos ensinos básico e secundário realizam o seu 

percurso escolar em turmas de alunos surdos, de forma a desenvolverem a LGP como 

primeira língua e aceder ao currículo nesta língua, sem prejuízo da sua participação 

com as turmas de alunos ouvintes em actividades desenvolvidas na comunidade 

escolar”. Este Decreto-Lei, um marco incontornável para a educação bilingue de 

crianças Surdas, significou uma viragem na história da Comunidade Surda em Portugal, 

ao introduzir o conceito de Escolas de Referência para a Educação Bilingue de Alunos 

Surdos. Estas revolucionaram não só o modelo de ensino de crianças e jovens Surdos, 

como todo o contexto onde os mesmos se inseriam, introduzindo técnicos 

especializados nas escolas e reforçando o contacto com modelos Surdos, como é o caso 

da maioria dos professores de LGP.  

Após dez anos de vigência do Decreto-Lei 3/2008, uma nova legislação entrou 

em vigor em 2018, através do Decreto-Lei 54/2018 (Anexo II). Neste Decreto-Lei 

também são referenciadas as Escolas de Referência para a Educação Bilingue2, no 

Artigo 15.º, pontos 1, 2, 3 e 4. No entanto, embora o Decreto-Lei 54/2018 não assente 

numa perspetiva de abolição imediata das EREBAS, a política de dispersão de alunos 

Surdos pelas escolas da sua zona de residência, protagonizada pelo conceito de inclusão 

veiculado pelo documento agora em vigor, remete-nos para a antevisão de um 

esvaziamento progressivo das EREBAS. O presente documento manterá a nomenclatura 

de EREBAS, visto que, ao longo do último ano e, até ao momento de entrega da 

presente dissertação, todas estas escolas mantêm esta designação, a qual continua a ser 

adotada pela Comunidade Surda portuguesa. 

Como Lane (2005) explicita, ao analisar o processo histórico da surdez e 

entender os desafios ultrapassados pela comunidade surda, compreende-se a 
                                                             
2 Notar a diferença entre EREBAS – Escola de Referência para a Educação Bilingue de Alunos Surdos e 
EREB – Escola de Referência para a Educação Bilingue. 
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necessidade de “separar” a Comunidade Surda em duas fações muito distintas. Por um 

lado, os indivíduos que perderam a audição, mas que se aculturaram com o recurso a 

uma língua oral, em qualquer uma das suas vertentes (escrita ou falada). Por outro, 

indivíduos que perderam ou nunca chegaram a ter audição, cuja aculturação teve lugar 

recorrendo a uma língua visuo-espacial, com o auxílio de gestos/sinais manuais e 

corporais.  

A primeira comunidade é frequentemente descrita como surdos, com a primeira 

letra “s”, em grafia minúscula; enquanto que a segunda comunidade é descrita com a 

letra “S” em grafia maiúscula. Ao longo do documento abaixo apresentado, o foco da 

atenção está sobre a comunidade Surda com “S” maiúsculo. 

A representação do pensamento por meio de caracteres de um sistema de escrita 

é algo que nem todas as pessoas têm a oportunidade de aprender a pôr em prática. O 

caso da comunidade Surda que comunica através da Língua Gestual Portuguesa (LGP) é 

muito particular. Esta língua é traduzida, diretamente, do gesto para a Língua 

Portuguesa (LP) na sua modalidade escrita, sendo o contrário igualmente possível. O 

aluno Surdo, em Portugal, é avaliado em quase todas as disciplinas que aprende, de uma 

de duas formas: através das suas produções escritas numa segunda língua (L2) quando a 

sua primeira língua (L1) é utilizada como meio preferencial de comunicação, ou, através 

das suas produções em LGP, algo análogo ao que acontece num exame oral de qualquer 

aluno ouvinte. 

Numa analogia clara, o caso dos alunos Surdos portugueses é em tudo 

semelhante ao que aconteceria se um aluno ouvinte português fosse avaliado através das 

suas produções escritas em língua inglesa ou francesa, apesar de comunicar apenas em 

língua portuguesa.  

A questão das produções escritas dos alunos Surdos portugueses serem na sua 

L2 e não na sua L1 ultrapassa, largamente, a questão da avaliação escolar. Não poder 

reproduzir os pensamentos por escrito na sua língua natural – seja para contar uma 

história, para anotar um recado ou para formular uma tese académica – empobrece a 

língua e a ligação dos sujeitos a ela.  

O objeto de estudo desta dissertação surge, assim, de motivações pessoais, mas 

também profissionais e académicas. Estas motivações envolvem uma necessidade de 

procura de novos conhecimentos na área da surdez, especialmente na questão da escrita 

das LG. Assim se apresenta o SignWriting, desenvolvido por Valerie Sutton, em 1974: 

um sistema de escrita das LG que apoia a representação gráfica das mesmas. 
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Sendo a investigadora também intérprete de língua gestual portuguesa, constata 

que a intervenção da interpretação surge em inúmeros contextos sociais, culturais e 

académicos, mas sempre ao nível da interpretação de gestos para língua portuguesa oral 

e/ou escrita, e vice-versa. Nunca foi possível entrar em contacto com produções escritas 

por Surdos na sua própria língua (LGP), apenas traduções ou adaptações em língua 

portuguesa. Por esse motivo, o sistema de escrita SignWriting, doravante SW, pode vir a 

ser uma ferramenta eficaz para se cortar com o “intermediário”, que, neste caso, é a 

língua portuguesa na modalidade escrita. Como diz Pinto (2012:201), “o léxico em SW 

é quase como uma fotografia do gesto”. A possibilidade de exprimir os pensamentos 

através de uma modalidade de escrita completamente diferente do alfabeto latino e tão 

clara, pode vir a ser uma mais-valia para crianças Surdas.  

Embora o Programa Curricular de LGP de 9.º ano do Ensino Básico e 

Secundário mencione o SW, entende-se que esta introdução ao sistema de notação 

escrita deve ser feita em faixas etárias mais jovens. A presente dissertação tem, assim, 

como objetivos: compreender qual a relevância do ensino do SW às crianças Surdas na 

Educação Pré-Escolar/1.º ciclo do Ensino Básico Geral; identificar as diferenças 

inerentes ao processo de aprendizagem da escrita de crianças Surdas e de crianças 

ouvintes; contribuir para a clarificação dos conceitos de sistema de notação de escrita 

das línguas gestuais e de sistema de transcrição, bem como, promover a Língua Gestual 

Portuguesa, contribuindo para a sua estandardização, afirmação gramatical e para a 

valorização científica e pedagógica do seu ensino. 

Deste modo, abordam-se várias temáticas pertinentes para a realização deste 

estudo. Assim, os primeiros capítulos da presente dissertação inserem-se no quadro 

conceptual e versam aspetos de cariz legislativo, em Portugal, bem como os vários 

conceitos de bilinguismo e de educação bilingue, especificando a particularidade da 

Comunidade Surda. A partir destes capítulos de cariz mais introdutório, analisam-se 

questões relacionadas com a aprendizagem da leitura e escrita por parte da criança 

Surda. Resultante das conclusões deste capítulo, parte-se para uma reflexão mais 

aprofundada acerca do SW e do porquê de esta ser a notação de escrita das LG mais 

apropriada para este estudo. Clarificam-se, também, os conceitos de glosa e de SW, 

num capítulo intrinsecamente ligado ao Programa Curricular de LGP de Educação Pré-

Escolar e Ensino Básico Geral.  

Dentro do quadro metodológico esclarecem-se conceitos de investigação, análise 

qualitativa e entrevista como instrumento de investigação. Conhecem-se, assim, os 
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sujeitos de investigação, todos professores Surdos de línguas gestuais. Analisam-se e 

categorizam-se as entrevistas e mais tarde discutem-se os resultados das mesmas, 

concluindo a dissertação com as considerações finais. 

2. Capítulo I - Quadro Conceptual3 
 

O documento aqui apresentado assenta na perspetiva socioantropológica da 

Surdez, inferindo, assim, a necessidade de se entender a comunidade Surda como um 

conjunto de indivíduos que suplantaram a conotação biomédica da Surdez como sendo 

meramente uma questão física de perda de audição. O constructo socioantropológico da 

Surdez entende a comunidade Surda como uma minoria linguística, cultural e, em 

alguns casos, étnica (Lane, 1984, 1992, 1995, 2005; Padden & Humphries, 1989; 

Hoffmeister, 2007; Skliar, 2001; Dolnick, 1993; Senghas & Monaghan, 2002; 

Woodward, 1973). Deste modo, o SW, sendo entendido como um sistema de notação da 

escrita das línguas gestuais, com toda a sua gramática e carateres desenvolvidos em 

torno quase de uma lógica de ‘fotografia do gesto’ (Pinto, 2015), todo o trabalho que 

aqui se desenvolve parte desta perspetiva socioantropológica.  

 

2.1. Aspetos Legislativos 
 

A LGP está consagrada desde o ano de 1997 na Constituição da República 

Portuguesa (artigo 74.º, ponto 2, alínea h), da seguinte forma: “proteger e valorizar a 

língua gestual portuguesa, enquanto expressão cultural e instrumento de acesso à 

educação e da igualdade de oportunidades”. Como referido na introdução do 

documento, a educação bilingue dos alunos Surdos, em Portugal, tem vindo a ser 

regulada pelo Decreto-Lei 3/2008 e, desde 2018, pelo Decreto-Lei 54/2018. 

Ao abrigo do 3/2008, foram definidos: “(…) os apoios especializados a prestar 

na educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário dos sectores público, 

particular e cooperativo, visando a criação de condições para a adequação do processo 

educativo às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações significativas 

ao nível da actividade e da participação num ou vários domínios de vida, decorrentes de 

                                                             
3 A presente dissertação está redigida de acordo com o Acordo Ortográfico (1990) Conforme o mesmo, 
ambas as grafias conceptual e concetual estão corretas, sendo que a letra p é escrita caso a mesma seja 
pronunciada (In https://www.infopedia.pt/$conceptual-ou-concetual). 
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alterações funcionais e estruturais, de carácter permanente, resultando em dificuldades 

continuadas ao nível da comunicação, da aprendizagem, da mobilidade, da autonomia, 

do relacionamento interpessoal e da participação social.” (Decreto-Lei 3/2008, Capítulo 

I, artigo 1.º, ponto 1).  

Apoiado nos pontos 12 e 13 do mesmo DL, no documento que aqui se apresenta, 

entende-se que esta é a realidade das EREBAS (Escolas de Referência para a Educação 

Bilingue de Alunos Surdos), uma vez que elas continuam a funcionar nestes moldes e, 

portanto, parte-se deste pressuposto como salvaguarda para a fundamentação teórica, 

conceptual e metodológica que se segue. 

Ademais, a presente dissertação tem também, como ponto de partida, um forte apoio na 

Lei nº. 65/2015, de 3 de julho, que visa a universalidade da Educação Pré-Escolar a 

crianças a partir dos quatro anos de idade. 

 

2.2. Bilinguismo e Educação Bilingue 
 

O termo “bilingue”, quando pesquisado em dicionário4, refere que se trata de um 

indivíduo “que tem duas línguas” ou “que fala duas línguas”, algo escrito “em dois 

idiomas” ou “que fala com ambiguidade”. 

Ao entender que esta definição de bilinguismo não se enquadra completamente 

na situação peculiar do indivíduo Surdo, devido ao próprio caráter das línguas visadas 

(neste caso, línguas orais e gestuais), Correia (2017:44) exprime, de forma muito clara, 

a necessidade de precisar “em cada caso que se aborda, de quantos idiomas se trata e 

quais são as condições e as modalidades da sua inter-relação em cada situação particular 

pois, por mais vaga que esta noção seja, ela está na base de representações fortes e 

paradoxalmente muito precisas”. 

Segundo Maftoon & Shakibafar (2011), entender quem é ou não bilingue não é 

uma definição tão literal como se entende, embora, durante grande parte do séc. XX se 

tenha considerado um indivíduo ‘bilingue’ como sendo alguém que apresentasse 

mestria em duas línguas. No entanto, os autores entendem que a ambiguidade desta 

definição – que tanto engloba pessoas com competência nativa em duas línguas, como 

alguém com competências básicas numa L2 – abre a porta a discussões. Os autores 

acabam por concluir o seu estudo entendendo que qualquer pessoa que expresse a 

                                                             
4 In Dicionário da Língua Portuguesa, 7ª edição, Porto Editora. 
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capacidade de entender ou de comunicar através de uma L2 pode ser considerada 

bilingue, independentemente da sua proficiência. 

Atualmente, a situação dos Surdos em Portugal, no que diz respeito à sua 

educação, está assente numa perspetiva de bilinguismo que considera e reconhece o 

ensino da LGP como L1, e o ensino da Língua Portuguesa como L2, que, conforme os 

termos do Decreto-Lei 3/2008 e do Decreto-Lei 54/2018, se ensina na sua modalidade 

escrita. A questão do bilinguismo Surdo foi estudada por vários autores, entre eles 

Tang, Lam & Yiu (2014), que estudaram a especificidade da interação entre o Cantonês, 

o Mandarim e a Língua Gestual de Hong Kong com crianças Surdas profundas, numa 

escola com programa de ensino bilingue. De facto, os autores observaram que, apesar 

das diferenças linguísticas entre as três línguas (duas modalidades orais e uma gestual), 

os resultados obtidos com o estudo favorecem a causa do ensino bilingue de crianças 

Surdas. No entanto, os autores chamam a atenção para a particularidade do 

bimodalismo, tendo em conta estudos anteriores que revelam que uma relação unimodal 

entre línguas visuo-espaciais e orais não apresentam, geralmente, bons resultados. 

 Assim, neste entender de bilinguismo coincidente com a perspetiva sob a qual o 

documento apresentado se insere, é de suma relevância referir que o acesso dos alunos 

Surdos à L2, mesmo que na modalidade escrita é, na maioria das vezes, muito limitado 

e bastante restringido. 

 Amaral (2008), apresenta um resumo bastante conciso daqueles que são os 

resultados obtidos por crianças Surdas ao nível da educação. Nesse resumo, são 

apresentados três pontos nos quais a autora se fundamenta para a construção do seu 

próprio projeto:  

• Baixo rendimento nas escolas onde estavam [alunos Surdos] a ser submetidos a 

programas oralistas; 

• Relativo sucesso académico das crianças surdas filhas de pais surdos; 

• Constatação de resultados de sucesso em literacia nos países que aplicam 

programas baseados em metodologias de aceitação da língua gestual das 

crianças.  

(Amaral, 2008:5) 

  

Voltando, uma vez mais, aos pontos 12 e 13 do Artigo 23.º do Decreto-Lei 

3/2008 e ao ponto 1 do Artigo 15.º do Decreto-Lei 54/2018, é possível estabelecer um 

paralelismo com o Programa Curricular de Língua Gestual Portuguesa de Educação Pré-
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Escolar e Ensino Básico (homologado, por despacho de 18.12.07 do S.E.E.) que refere 

que “para conseguir este objetivo há que garantir o acesso à informação, à representação 

do mundo e do conhecimento e o meio mais eficaz de processar as aprendizagens, que é 

sempre através da língua natural dos alunos”.  

 Deste modo, e tendo como principal objetivo entender qual a relevância do 

ensino de SignWriting a crianças em idade de Educação Pré-Escolar e 1.º ciclo do 

Ensino Básico Geral, é incontornável citar Pinto (2015), que elenca os benefícios do 

modelo de ensino bilingue conjugado com o SignWriting, assegurando que este 

“permite ao Surdo a expressão livre do seu pensamento, (…) melhorar substancialmente 

a comunicação; através dela fazer registos de vários assuntos (…) com a maneira como 

estes [Surdos] interpretam o mundo. (…) Contribuir para o desenvolvimento cognitivo 

do surdo, ao proporcionar a aquisição e a consolidação de conhecimentos, através de 

registos que arquiva e posteriormente relê; organizar e sistematizar coordenações 

mentais cada vez mais elaboradas; facilitar a aprendizagem da Língua Gestual a 

ouvintes”. 

 

2.3. Aprendizagem da Leitura e Escrita de Surdos – Apropriação, Estatuto, 
Representação 

 

A aquisição da linguagem por parte da criança Surda, especialmente pela 

aquisição da língua gestual, varia de acordo com uma série de fatores. Mayberry (2009) 

explicita que entre esses fatores, entende-se que o facto de menos de 10% das crianças 

Surdas serem filhas de pais Surdos e os restantes 90% serem filhos de pais ouvintes. 

Este facto leva à conclusão de que a grande maioria das crianças Surdas não são 

expostas à língua gestual desde o nascimento. 

De acordo com a mesma autora, essa ausência de exposição precoce à língua 

encontra-se muitas vezes aliada a casos particulares como, por exemplo, crianças que 

são inscritas na escola muito mais tarde do que o que seria desejável; não ser possível, 

devido a falta de recursos, matricular a criança numa escola que utilize a língua gestual; 

ou, até mesmo a insistência da família em matricular a criança Surda numa escola que 

siga um programa estritamente oralista. Estes surgem como cenários possíveis e 

frequentes, onde a criança, por não ter vivido estes contextos, acaba de igual forma por 

não ter a oportunidade de entrar em contacto e de socializar com adultos Surdos, 

usuários de língua gestual. Segundo Ribeiro (2009:46), “(...) constata-se a necessidade 
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de intervenção contínua e articulada de uma equipa pluridisciplinar, constituída por 

profissionais da saúde (onde se inserem os terapeutas da fala), da educação, formadores 

de LGP e intérpretes de LGP. Esta equipa, em conjunto com a família, tem como tarefa 

inicial avaliar as necessidades/capacidades da criança e da família e decidir qual a 

metodologia a implementar de forma planificada e estruturada.”. 

A temática da aprendizagem da leitura passa por tentar compreender quais as 

especificidades da criança Surda, usuária de uma língua visuo-espacial e como ela se 

movimenta – quais os desafios e oportunidades – num mundo ouvinte, ao escrever 

numa língua que não é a sua. 

Deste modo, procura-se estudar a forma como a criança Surda escreve, ou seja, 

como representa o seu pensamento através de símbolos/caracteres escritos; quais as 

fases de apropriação pelas quais, geralmente, passa e qual o estatuto que o Surdo dá à 

escrita. Formagio e Lacerda (cit in Breda, 2016), explicam que a aprendizagem/ensino 

da escrita é distinta da comunicação verbal, no caso do indivíduo ouvinte, e da 

comunicação gestual, para o Surdo. A escrita implica planeamento e adequação ao 

sujeito, assim como um clima de sala de aula (Breda, 2016). 

Irineu da Silva (2009) mostra que os benefícios de uma escrita alfabética que 

mapeie os fonemas da língua oral de uma criança ouvinte, se assemelham aos que uma 

criança Surda poderia ter se o mesmo acontecesse com uma escrita visual. Segundo o 

autor, esta forma de escrita visual mapearia os parâmetros linguísticos da língua gestual, 

com acuidade, algo idêntico à escrita alfabética, “só quando os sinais lexicais da sua 

língua [gestual] puderem ser produzidos naturalmente pela atividade de leitura, assim 

como as palavras da língua falada são produzidas naturalmente pela escrita alfabética do 

ouvinte, é que o Surdo poderá prescindir da necessidade de memorizar um número 

constrangedor de relações arbitrárias que, pelo próprio tamanho, embota o 

desenvolvimento médio de leitura, limitando-o ao nível da quinta série do ensino 

fundamental” (Capovilla & Raphael, 2001 cit in Alvarez da Silva & Bolsanello, 2014). 

A perpetuidade da escrita implica uma função social bastante específica, já que é 

através dela que a realidade se traduz simbolicamente, e com essa realidade vêm todas 

as perspetivas, pontos de vista, ideias e emoções passíveis de escrever. A escrita é, 

assim, “um sofisticado sistema de representação simbólica da realidade que, como todo 

signo, media a relação dos homens com o mundo” (Breda, 2016).  

Há que realçar, contudo, que a criança Surda e a criança ouvinte passam por 

processos incomparáveis de aprendizagem da leitura e escrita. A característica mais 
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distintiva entre estes dois mundos é a questão da “ecodificação5 grafofonémica” 

(Alvarez da Silva & Bolsanello, 2014), ou seja, a forma como a criança ouvinte 

descodifica e, consequentemente, faz a correspondência entre os fonemas e as letras do 

alfabeto latino. Desse processo, a criança converte, com relativa facilidade e 

naturalidade, fala em texto e vice-versa, algo impossível para a criança Surda já que, 

devido à falta de audição, não é capaz de associar os fonemas às letras, nem de as 

oralizar. 

Capovilla et. al. (2004:262) reforça esta ideia, expressando que “como o código 

alfabético mapeia a fala e não o sinal6, sua mecânica resulta na evocação da fala interna, 

mas não na da sinalização interna. É um instrumento feito sob medida para desenvolver 

o pensamento do ouvinte, mas não o surdo”. 

Supalla, Cripps & Byrne (2017) admitem que as crianças Surdas, tipicamente, 

não têm qualquer conhecimento de língua oral ou mostram qualquer tipo de 

desenvolvimento a nível de leitura aquando da sua entrada para o jardim-de-infância ou 

pré-escola. Como poderá então o Surdo desenvolver um mapeamento do gesto? Cota 

(2012) demonstra ser da opinião de que o mesmo deverá ser feito através de uma 

codificação gráfica representada por símbolos, sendo que os mesmos permitem uma 

leitura direta do gesto, assim como oferecem uma possibilidade de “noção visual” de 

como este é produzido. 

Assim se introduziria uma noção de um sistema de escrita das línguas gestuais, 

modelado de acordo com as necessidades e parâmetros linguísticos das LG e, acima de 

tudo, que se apresentasse não de acordo com uma transformação de símbolos 

arbitrários, mas com referentes visuais. Para que a criança Surda não necessitasse de 

traduzir para desenhos rudimentares de gestos a palavra escrita de acordo com a língua 

oral, como o mostrado por Cota (2012) (Anexo V), substituir-se-ia a “escrita 

pictográfica pelo registro gráfico do significante, que corresponde à escrita dos sinais 

empregados” (Alvarez da Silva & Bolsanello, 2014:139). 

Não obstante, segundo os mesmos autores, a escrita das LG através de uma 

notação de escrita com base visual e não fonética, permitiria à criança Surda 

desenvolver-se psicológica e sociologicamente. Ao adquirir, assim, uma vertente escrita 

                                                             
5 Possível erro ortográfico dos autores originais, entenda-se codificação ou descodificação. 
6 A palavra “sinal”, em Português do Brasil, indica uma conotação idêntica à palavra “gesto”, em 
Português de Portugal. Para manter a originalidade das citações, transcrições e análises de autores ou 
sujeitos de investigação de origem brasileira, a palavra será doravante mantida, ao longo de toda a 
dissertação, caso a situação assim o exija. 
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da LG, poderia comunicar, pensar e escrever numa só língua algo convertível em 

ganhos culturais para toda a comunidade Surda. 

 

2.4. SignWriting e Sistemas de Notação de Escrita das Línguas Gestuais 
(Notação de Stokoe; HamNoSys; Sistema D’Sign; Notação de 

François Neve; Notação ELiS) 
 

Criado por Valerie Sutton, em 1974, o SignWriting começou por ser um sistema 

de escrita de dança (DanceWriting) que rapidamente se tornou muito mais. Após ter 

entrado em contacto com alguns membros da comunidade Surda, Sutton entendeu que o 

sistema de escrita que tinha criado poderia ser útil para o registo gráfico da língua 

gestual. 

O documento que aqui se apresenta não só se apoia no trabalho desta autora e de 

vários outros autores, como também se encontra, intrinsecamente, relacionado com os 

trabalhos dos orientadores da dissertação, a Prof.ª Dr.ª Orquídea Coelho e o Prof. Dr. 

Jorge Pinto.  

No âmbito do SignWriting, o Prof. Dr. Jorge Pinto apresentou, em 2015, a sua 

tese de Doutoramento intitulada “O SignWriting como um sistema de escrita apropriado 

às línguas gestuais. Um contributo para o desenvolvimento de competências do aluno 

surdo?”, um documento importantíssimo, não só pelo aprofundamento meticuloso 

daquelas que são as regras gramaticais do sistema SignWriting, como pela componente 

educativa que visa.  

Além disso, em conjunto com a Prof.ª Dr.ª Orquídea Coelho, ambos os 

orientadores trabalharam como coautores em dois capítulos de livros: O SignWriting 

como componente da Experiência Visual do Surdo (In Tatiana Lebedeff (Org.), Surdez 

e a Experiência Visual) e, Será o SignWriting um instrumento facilitador do acesso a 

um melhor desempenho linguístico do aluno surdo na Língua Portuguesa? (In Orquídea 

Coelho & Madalena Klein (Coord.), Cartografias da Surdez). 

Contudo, antes de se partir para o sistema de escrita principal deste estudo, é 

necessário reconhecer a existência de outros tipos de sistemas de notações escritas das 

línguas gestuais. Portanto, apresentam-se cinco sistemas anteriores e posteriores ao 

sistema SignWriting (Anexo VI, VII, VIII, IX e X): 

• Notação de Stokoe (datada entre 1919-2000); 

• Notação de Prillwitz et al. – HamNoSys (datada de 1989); 
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• Notação de Paul Jouison – Sistema D’Sign (datada de 1990); 

• Notação de François Neve (datada de 1996); 

• Notação ELiS de Mariângela Estelita Barros (datada de 1998). 

(Stumpf, 2011:34) 

 Almasoud & Al-Khalifa (2012) inferem, no seu estudo, que ao comparar estas 

notações se percebe a existência de particularidades comuns a todas: a representação; a 

dependência para com a língua gestual; frequência de utilização; facilidade de utilização 

por parte do Surdo; forma de escrita; número de símbolos e particularidades não-

manuais. Contudo, é, principalmente, por causa deste último ponto que o documento 

aqui apresentado se apoia no SW como sistema privilegiado de notação da escrita das 

línguas gestuais. Isto porque o vasto número de símbolos básicos permite ao escritor 

construir novas grafias. Muitos desses símbolos podem necessitar do parâmetro 

linguístico da não-manualidade como parte integrante da palavra e o sistema SW dá 

resposta a todas as particularidades que possam surgir (e.g. classificadores). Não 

obstante, o sistema SW é prático, de fácil compreensão e de fácil utilização por parte 

das pessoas Surdas no seu quotidiano, para fins educativos, comunicativos e de leitura 

(Almasoud & Al-Khalifa, 2012). 

A iconicidade, ou seja, a semelhança dos símbolos de SW a objetos comuns do 

dia-a-dia, opõe-se aos símbolos de notações como a ELiS, a notação de Stokoe, o 

sistema D’Sign e o HamNoSys que utilizam símbolos semelhantes ao alfabeto latino ou 

até símbolos próprios sem qualquer iconicidade.  

 Adaptável a cada língua gestual, o SW apresenta, de acordo com o International 

SignWriting Alphabet (ISWA), 30 grupos de símbolos, símbolos esses que formam 639 

símbolos-base e 35.023 símbolos finais. Segundo os mesmos autores, os símbolos finais 

em SW ISWA descrevem configuração manual, movimento, localização das mãos, 

dedos, ombros, e configuração não-manual tal como, respiração (inalação, expiração, 

insuflação de bochechas), olhos, sobrancelhas, nariz, boca, dentes e língua. O SW é a 

primeira notação de escrita da língua gestual que codifica todas as expressões faciais 

acima descritas (Almasoud & Al-Khalifa, 2012:604). Aliás, cada gesto escrito em SW 

deve ser escrito segundo a ordem de quatro sílabas (Sutton, 2008 cit in Brito, 2012), 

sílabas essas que correspondem a “movimentos” simultâneos, ao invés de consecutivos 

– como é o caso da notação ELiS.  

 Segundo as regras gramaticais do SW, a primeira sílaba corresponde às mãos do 

gestuante e às posições iniciais da mão dominante e não dominante. A segunda sílaba 
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corresponde ao parâmetro do movimento, mais especificamente, ao primeiro 

movimento da mão dominante, seguido do primeiro movimento da mão não dominante, 

o segundo movimento da mão dominante, o segundo movimento da mão não 

dominante, a dinâmica da mão dominante e, por fim, a dinâmica da mão não dominante. 

A terceira sílaba incide novamente das mãos do gestuante, mas, desta feita, nas posições 

finais da mão dominante e da mão não dominante, respetivamente. A quarta sílaba é 

designada por Brito (2012:65) como “ordenamento detalhado”. A esta sílaba 

correspondem a localização da mão dominante, a localização da mão não dominante, a 

cabeça, a face, o pescoço, os ombros, o torso, os braços e as pernas. 

 Na imagem abaixo encontra-se escrito, em SW, o gesto “Homem” em Língua 

Brasileira de Sinais (retirado de “Rapunzel Surda” traduzido para SW em 2003). 

 

 

 

 

A série de imagens que se apresenta, em baixo, descrevem o processo de escrita, sílaba 

a sílaba, do gesto acima referido, segundo a ordem silabar apresentada por Sutton 

(2008) (cit in Brito, 2012). Ressalva-se que, num texto escrito em SW, apenas se 

escreve o gesto final e, portanto, a série de imagens ilustra apenas a ordem de 

construção da palavra.  

 

Sílaba 1: 

 

Sílaba 2: 

 

 

Sílaba 3:  

 

 

 

 

Sílaba 4:  
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Gesto Final: 

 

 

 

Assim, de acordo com esta proposta, os gestos escritos em SW escrevem-se segundo a 

seguinte fórmula: SÍLABA 1 + SÍLABA 2 + SÍLABA 3 + SÍLABA 4 = GESTO FINAL 

 

Professores como Marianne Stumpf (2011), aplicaram o SW na sua metodologia 

pedagógica com resultados muito positivos nos alunos, tanto a nível académico como a 

nível pessoal – no que diz respeito à validação daquela que é, evidentemente, a sua 

língua. Tal como Stumpf (2011), também pesquisadores da neuropsicologia cognitiva 

entendem a escrita da língua gestual como a metodologia mais indicada para que o 

Surdo se possa, efetivamente, considerar leitor e escritor (Alvarez da Silva & 

Bolsanello, 2014). 

Mas, como Breda (2016) refere, também Alvarez da Silva & Bolsanello (2014) 

entendem que a aprendizagem da escrita da língua gestual está confinada sobremaneira 

à sala de aula, ou seja, não é praticada esta aprendizagem no espaço familiar da casa da 

criança Surda. Além disso, por ser um sistema de escrita completamente diferente do 

alfabeto latino, a aprendizagem do mesmo pode ser algo penosa.  

Neste caso, a exposição a vários materiais escritos em SW deve ser fomentada e 

estimulada – em Portugal, o livro “O Bebé Perfeito” (2016), escrito por Isabel Correia, 

tem tradução para LGP, através de um DVD incluído na compra do livro, bem como 

tradução em SW. No Brasil, existe muito material traduzido para SW, tal como “Uma 

Menina Chamada Kauana” (1997) de Karin Strobel (retirado de signwriting.org); 

“Cinderela Surda” (2003) e “Rapunzel Surda” (2003), de Carolina Hessel Silveira, 

Fabiano Rosa & Lodenir Karnopp. Via signwriting.org/library/children, é possível ver 

uma lista de livros infantis traduzidos em várias línguas gestuais, lista essa que se passa 

a apresentar. 

Em Língua Gestual Americana: 

• Cat in the Hat 

• Snow White 

• Goldilocks 
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• Humpty Dumpty 

• Sleeping Beauty 

• Cinderella 

• Jack and Jill 

• Little Miss Muffet 

• Frosty the Snowman 

• The Runaway 

• BaaBaa Black Sheep 

• Ivan the Giraffe 

• Tortoise & The Hare 

• Hickory Dickory Doc 

• Mary Had A Lamb 

• Little Bo Peep 

• Giricoccola 

• Itsy Bitsy Spider 

• Shurley Jingles 

• Boy Who Cried Wolf 

• Darline’s Message 

Em Língua Gestual Nicaraguense/ISN: 

• If You Give A Mouse A Cookie 

Em Língua Gestual Norueguesa/NTS: 

• Goldilocks 

Em Língua Gestual Espanhola/LSE: 

• Mystery Novel 

• Red Riding Hood 

• Three Little Pigs 

• Goldilocks 

 

 Todos estes livros infantis traduzidos demonstram preocupação com o contacto 

precoce com a língua gestual na sua forma escrita, e podem colmatar, de certa forma, 

algumas das dificuldades sentidas pelas crianças Surdas, estimulando o contacto com o 

SW e a escrita das línguas orais. 
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 Assim, e indo ao encontro com Cota (2012) defende, o registo das LG através do 

SW, como registo linguístico que ultrapassa o alfabeto fonético e o registo através do 

simples desenho de imagens, não só respeita os parâmetros linguísticos e gramaticais 

das LG, como valoriza estas. Além do mais, esta valorização e regularização do sistema 

de escrita das LG colmata, cada vez mais, o mito de que as mesmas são ágrafas.  

 Entende-se, assim, que, segundo Capovilla et. al. (2004), o sistema SW parece 

ser comparável a um sistema de escrita das línguas orais, visto representar informação 

enquanto sistema secundário, baseando-se naquele que é o sistema primário, ou seja, a 

LG. 

 

2.5. Glosa versus SignWriting 
 

Para efeitos de clarificação, entende-se que possa haver confusão entre os 

conceitos de glosa e SW, sendo que ambos são representações escritas de palavras ditas 

em língua gestual. Contudo, a glosa é utilizada como meio de transcrição das línguas 

gestuais para as línguas orais e, nesse sentido, nem sempre dá resposta - devido à 

polissemia das palavras, ou seja, “multiplicidade de significados possíveis de se atribuir 

às [palavras]” (Stumpf, 2011) – como o que seria necessário.  

Deste modo, a transcrição da língua gestual através da glosa acaba por se tornar 

um sistema que carece de desenvolvimento em termos de conteúdo e flexibilidade, já 

que depende, invariavelmente, da interpretação de alguém do discurso em língua 

gestual. 

Assim, o SW de Sutton, surge como um “sistema que pode representar línguas 

gestuais de um modo gráfico esquemático que funciona como um sistema de escrita 

alfabético, em que as unidades gráficas fundamentais representam unidades gestuais 

fundamentais, suas propriedades e relações. O SignWriting pode registrar quaisquer 

línguas gestuais do mundo sem passar pela tradução da língua falada. Cada língua de 

sinais vai adaptá-lo à sua própria ortografia” (Stumpf, 2011:40). 

É importante entender a diferença entre um sistema de notação escrita, como é o 

caso do SW e sistema de transcrição da língua gestual, como é o caso da glosa. Entende-

se esta relevância por que estes conceitos surgem correlacionados no PCLGP 

(2017:151). 

De facto, a glosa tem como objetivo facilitar a transição para a literacia das 

línguas orais das crianças Surdas, sendo que as crianças são, na maioria dos casos, 
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fluentes em língua gestual, tendo já adquirido a sua gramática e especificidades. Através 

deste conhecimento, as crianças começam a colocar em prática a modalidade escrita da 

língua oral, ou seja, uma criança Surda portuguesa fluente em LGP, começa a colocar 

em prática a escrita da língua oral do seu país, neste caso a língua portuguesa, através da 

glosa. 

Desta forma, a glosa pode funcionar como um sistema intermediário, utilizado 

como forma de a criança poder transitar da fluência em LG para a aprendizagem do 

processo de escrita de uma língua oral (Supalla, Cripps & Byrne, 2017). 

Embora os mesmos autores mantenham esta premissa como foco do seu 

trabalho, os próprios admitem que outros autores sugerem a criação de um sistema de 

escrita convencional adaptado à ASL7 para que, através desse mesmo sistema, não se 

trate apenas da aprendizagem da leitura, mas sim do desenvolvimento da literacia da 

criança Surda. Para além do mais, não só os autores sugerem a criação de um sistema de 

escrita adaptado a uma LG, como admitem que ilustrações e fotografias de gestos, como 

os utilizados em muitos manuais e dicionários em âmbito escolar, não se assemelham, 

em termos de qualidade, ao que seria possível através de um sistema de escrita da LG. 

Hoffmeister & Caldwell-Harris (cit in Supalla, Cripps & Byrne, 2017) 

descrevem que a primeira experiência de leitura da criança Surda em meio escolar é 

“desconcertante8”, sendo que as mesmas não têm acesso a recursos auditivos e, 

portanto, nunca tiveram acesso a conhecimentos-base transmitidos por via oral. Assim, 

os autores remetem para uma sensação de invalidez, já que o pensamento da criança 

nunca se processou por meio de uma língua oral, e, devido a isso, as palavras e os textos 

apresentados em língua oral na modalidade escrita não são consistentes com o que é 

gestuado. 

 

2.6. Interação do Programa Curricular de LGP da Educação Pré-Escolar e 
Ensino Básico Geral com o SignWriting 

 
Até à data, o programa curricular da Língua Gestual Portuguesa está dividido em 

dois documentos. O primeiro, o programa curricular da língua gestual portuguesa 

referente à educação pré-escolar e ao ensino básico geral, que foi elaborado no ano de 

                                                             
7 Os autores referem um sistema adaptado à ASL, contudo, abre-se a discussão para um sistema de escrita 
adaptável a todas as LG, como é o caso do SW.  
8 Tradução em https://www.linguee.pt/ingles-portugues/traducao/bewildering.html 
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2007 e o segundo, o programa curricular da língua gestual portuguesa destinado ao 

ensino secundário, produzido no ano de 2008.  

As orientações que o programa apresenta para o ensino da LGP a crianças 

Surdas não especificam grau e níveis de surdez, ou a idade em que a criança tenha 

adquirido, ou entrado em contacto com a língua. Assim, neste documento, pretende-se 

que o alvo da atenção seja o primeiro documento, referente à educação pré-escolar e 

ensino básico (1.º ciclo).  

Dado que o objetivo principal destes programas curriculares de LGP é a 

uniformização do ensino da língua aos alunos Surdos (independentemente do nível e 

grau de surdez, como referido acima), crê-se que é plausível integrar o sistema de 

escrita SW no mesmo. Citando Vaz (2013:219), “a consequência mais importante, 

favorecida pela reorganização escolar, é o trabalho junto das crianças surdas no pré-

escolar, tanto mais complexo quanto exige, igualmente, um trabalho junto dos pais.” 

Podendo aqui criar, de certo modo, um paralelismo entre línguas (LGP e 

Português), por que não focar o documento nas crianças na faixa etária da educação pré-

escolar/1.º ciclo de ensino básico geral? Novamente servem aqui as palavras de Vaz 

quando refere: “A língua enquanto meio tradutor não é uma questão de correspondência 

de palavras/gestos: a língua é a expressão de si, na medida em que este si é social e 

sociável. A espacialidade da língua gestual não é traduzível na temporalidade da 

oralidade (e vice-versa) a não ser na condição de se impregnar o conteúdo comunicável 

do contexto/meio que o produz”.  

Ao analisar o Programa Curricular da Língua Gestual Portuguesa (PCLGP, 

2007), é feita apenas uma referência ao sistema SW, como competência de utilização de 

recursos no 9.º ano de escolaridade, “perceber a utilidade de alguns sistemas de 

transcrição de línguas gestuais, como a glosa e signwriting” (PCLGP, 2007:151).  

Tal como o explicado acima, estes sistemas não são passíveis de comparação, já 

que a glosa é um sistema de transcrição das línguas gestuais e o SW é um sistema de 

notação escrita da língua gestual. Ou seja, a glosa pode ser um instrumento de 

‘tradução’ gesto-língua escrita, mas apenas isso, ao passo que o SW é a própria 

representação escrita da língua gestual e não requer um trabalho de tradução.  

Embora a glosa revele preocupações com as concordâncias verbais e 

pronominais (Supalla, Cripps & Byrne, 2017), não existe a descrição do gesto utilizado. 

No caso da LGP isto torna-se frequentemente confuso já que um significado pode ser 

descrito por vários gestos ou significantes (e.g. admitir, ajustar, aliviar, egoísta, 
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esquisito, fiel, infantil, queijo, entre outros9). Além do mais, não é possível descrever 

com acuidade qualquer tipo de classificadores através da glosa, sejam eles 

classificadores de altura, forma, quantidade ou outros. 

De acordo com o PCLGP, a avaliação dos alunos “é necessariamente efectuada 

através de registo em vídeo, na medida em que se trata de uma língua visuo-gestual. Do 

mesmo modo, sendo a primeira língua destes alunos, a avaliação filmada deverá 

estender-se a todas as áreas curriculares, de forma total ou parcial, dependendo do peso 

que representa a língua escrita nos conteúdos das disciplinas em causa” (PCLGP, 

2007:24). O sistema SW como ferramenta linguística, bem como sistema de notação da 

escrita das LG, poderia ser utilizado para solucionar a questão da avaliação que se 

coloca.  

Ao invés dos alunos serem avaliados através de uma gravação das suas 

produções gestuais (semelhante a uma avaliação oral de um aluno ouvinte), seria 

possível recorrerem à modalidade escrita da LG. Deste modo, o aluno teria as 

ferramentas necessárias para ler, rever, corrigir e comunicar na sua própria língua, na 

modalidade escrita.   

Contudo, Cota (2012) elabora ao longo do seu trabalho de dissertação, a 

necessidade de haver documentação oficial, a nível legislativo, que permita aos 

professores de LGP trabalhar com o SW de forma ativa. Além disso, a mesma autora 

refere haver uma necessidade de formação em SW mais aprofundada para professores, 

já que sem a mesma, o ensino de LGP/SW se torna praticamente inexequível. 

 

3. Capítulo II – Estudo Empírico   
 

3.1. Investigação e Análise Qualitativa 
 

O presente documento apoia-se na perspetiva de Bogdan & Biklen (1994), sendo 

que a investigação e consequente análise dos dados assenta sobre uma perspetiva 

qualitativa, em detrimento de quantitativa: “(…) As questões e os fenómenos não se 

estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo formuladas com o 

objetivo de investigar os fenómenos em toda a sua complexidade” (Bogdan & Biklen, 

1994). Também de acordo com Amado (2013), é possível situar o paradigma 

                                                             
9 Retirado de https://www.spreadthesign.com/pt. 
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metodológico da presente dissertação como qualitativo, assim como socioantropológico 

(Lane, 1984, 1992, 1995, 2005; Padden & Humphries, 1989; Hoffmeister, 2007; Skliar, 

2001; Dolnick, 1993; Senghas & Monaghan, 2002; Woodward, 1973), no que concerne 

à questão dos estudos Surdos. 

O principal objetivo deste tipo de investigação, difere da abordagem de um tipo 

de investigação quantitativa – cujo principal foco é a generalização de resultados. Na 

abordagem qualitativa, procura-se um aprofundamento do conhecimento previamente 

existente acerca do fenómeno, e o ponto de partida acaba por ser a perspetiva dos 

sujeitos da investigação; ao contrário do que acontece com a investigação quantitativa 

que parte do ponto de vista do próprio investigador. 

 

3.2. Sobre a Entrevista 
 

Laurence Bardin explicita que “o objetivo geral [da entrevista] é o da 

observação, na nossa civilização e na nossa sociedade, da influência do modo de 

produção (marcado pela divisão do trabalho), dos objetos quotidianos, sobre a relação 

individual com esses objetos” (Bardin, 1995:65). 

Com isto em mente, entende-se que o método a ser utilizado para a recolha dos 

dados empíricos serão entrevistas exploratórias. Através delas não se espera verificar 

qualquer tipo de hipótese, aliás, através delas apenas se procura ver um vislumbre da 

vida e experiência dos sujeitos, assim como abrir pistas de reflexão futura e tomar 

consciência das dimensões e aspetos de um dado problema (Quivy & Campenhoudt, 

2008). 

Segundo Amado (2013), a entrevista na investigação educacional pode ser 

classificada de várias formas, quanto à sua estrutura: entrevista estruturada ou diretiva; 

semiestruturada ou semidiretiva; não estruturada ou não-diretiva; informal ou 

conversação. 

Cada uma destas estruturas se adequa a fins muito específicos; no caso das 

entrevistas que serão postas em prática no decorrer do documento, a estrutura que mais 

se adequa ao trabalho será, muito provavelmente, uma entrevista semiestruturada, com o 

objetivo de “fornecer pistas para a caracterização do processo em estudo” (2013:211). 

Este tipo de entrevista assenta em três propósitos muito claros: 

• Deve ser usada como principal meio de recolha de informação que tem o seu 

mais direto apoio nos objetivos da investigação; 
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• Deve ser usada para testar ou sugerir hipóteses, podendo ainda, servir para 

explorar ou identificar variáveis e relações; 

• Deve ser usada em conjugação com outros métodos. 

(Amado, 2013:212) 

 

 Além do mais, foram criados dois guiões de entrevista diferentes (Apêndice I e 

II) tendo em conta que os sujeitos de investigação portugueses e brasileiros vinham de 

duas realidades educativas distintas e, por esse motivo, os contributos para este trabalho 

também requereram abordagens específicas.  

Foi com estes propósitos em mente, que se esperou que as entrevistas aos 

professores portugueses de LGP pudessem vir a responder a algumas questões 

pertinentes tais como: entender qual a visão dos entrevistados acerca do SW; obter 

algumas informações sobre a aprendizagem da escrita por parte da criança Surda; saber 

quais as opiniões dos entrevistados acerca da glosa e perceber quais as opiniões dos 

entrevistados relativamente ao ensino-aprendizagem de SW. 

 Por outro lado, as entrevistas aos professores brasileiros de Língua Brasileira de 

Sinais e SW, tinham outros objetivos: compreender a formação dos sujeitos de 

investigação no âmbito do SW; obter informação acerca da faixa etária dos alunos; 

descobrir de que forma são pensadas, preparadas e ministradas as aulas em SW; 

perceber um pouco sobre quais os principais desafios e conquistas no ensino de SW; 

entender qual o significado atribuído ao SW (caráter cultural, linguístico, outros); 

evidenciar o interesse (ou não) no ensino generalizado de SW à população ouvinte e 

Surda. 

 

3.3. Sujeitos de Investigação – Conhecer os Professores 
 

Entendendo que, embora a pequena escala, a necessidade de contactar com a 

realidade, procurou-se compreender quem poderia entender, de forma prática, a 

necessidade da formalização de um sistema escrito para o ensino de crianças Surdas. 

Percebeu-se, então, que seria pertinente entrevistar professores Surdos 

brasileiros de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) que utilizassem o sistema SW de 

forma ativa no seu dia-a-dia profissional e pessoal, de modo a melhor entender como 

pode uma comunidade Surda apropriar-se de um sistema de escrita da LG. Além do 

mais, entrevistar também aqueles que se deparam com a realidade portuguesa foi algo 
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que se tornou cada vez mais pertinente ao longo da pesquisa. A questão de evidenciar os 

“dois lados da mesma moeda”, sem partir para um contexto de estudo comparativo 

procura apresentar quatro situações: políticas, socioeconómicas e geográficas distintas, 

porém, com algumas semelhanças culturais Surdas.  

Portanto, foram realizadas quatro entrevistas no total, duas a professores surdos 

de LIBRAS e duas a professores surdos de LGP. Deste modo, e compreendendo os 

diferentes contextos educativos, as entrevistas foram conduzidas através de dois guiões 

de entrevista adaptados e foram de cariz semiestruturado.  

Para manter a confidencialidade e anonimato de todos os sujeitos, foi acordado 

previamente que cada um poderia escolher a modalidade de gravação de entrevista com 

que se sentisse mais confortável. Assim, os dois entrevistados brasileiros decidiram que 

seria mais adequado, para fins de resguardo da sua identidade, não haver gravação em 

vídeo, mas sim gravação de áudio com recurso a tradução de e para português/LIBRAS.  

Estas duas entrevistas foram realizadas através de Skype. Os dois entrevistados 

portugueses escolheram a gravação em vídeo diretamente com a investigadora, sem 

recurso a intérprete10. Estas entrevistas realizaram-se nas salas 119 e 115 da Faculdade 

de Psicologia e Ciências da Educação do Porto. 

Os sujeitos de investigação foram designados em todos os documentos de 

recolha de dados e pesquisa, através de uma letra e um número, sendo estes B1, B2, P1, 

P2. Os sujeitos designados com a letra B, são professores de LIBRAS no Brasil e os 

sujeitos designados com a letra P, são professores de LGP em Portugal. Os números 1 e 

2 servem apenas para diferenciar os sujeitos, não referindo nada pertinente para fins 

investigativos. 

 

Sujeito Género/Idade Localidade/País Faixa etária dos 

alunos 

B1 M/45-65 Sul do Brasil 3-60 

B2 F/30-45 Sul do Brasil 3-60 

P1 F/35-45 Norte de Portugal 5-18 

P2 M/30-45 Norte de Portugal 5-18 

 

 
                                                             
10 Este método de entrevista foi validado pelo facto de a investigadora ser intérprete de Língua Gestual 
Portuguesa e fluente na língua há vários anos.  
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3.4. Análise de Conteúdo das Entrevistas 
 

 O processo de análise de conteúdo de entrevista é moroso e por vezes 

extenuante, mas tem um propósito bem definido. De acordo com o que Bardin declara 

no seu livro A Análise de Conteúdo (1995), é possível indicar que os documentos 

analisados e, consequentemente, tratados, neste capítulo são resultantes da necessidade 

de estudo, não sendo nem documentos naturais nem inferidos.  

 Amado (2013:309) define as fases do processo de análise de conteúdo como 

seguindo a seguinte sequência: definição do problema e dos objetivos do trabalho; 

explicitação de um quadro de referência teórico; constituição de um corpus documental; 

leitura atenta e ativa; formulação de hipóteses e categorização. 

Nesta dissertação, foi utilizada uma metodologia invulgar, mas, de certo modo, 

natural de analisar as entrevistas dos sujeitos de investigação. As entrevistas foram alvo 

de uma primeira análise longitudinal que, posteriormente, possibilitasse a estruturação e 

designação das categorias, já que, embora as vivências destes sujeitos sejam 

incomparáveis entre si, é possível categorizar e agrupar os seus pareceres. Como já 

descrito acima, os sujeitos provêm de realidades muito distintas e as próprias entrevistas 

foram uma ferramenta utilizada para procurar compreender o seu percurso enquanto 

professores surdos de LG e indivíduos Surdos responsáveis pela educação e formação 

de crianças e/ou jovens Surdos. Cada uma das análises inicia uma nova “ideia” através 

de uma transcrição, assinalada a negrito, como título. A partir dessa transcrição sumária, 

cada uma das fases da análise é introduzida e trabalhada.  

 

a) O primeiro sujeito, B1, é do sexo masculino, encontra-se na faixa etária dos 45-

65 anos de idade. Ensina LIBRAS, SW e Educação Física numa escola no sul do 

Brasil, a alunos entre os 3 e os 60 anos.  

 

“Passava de ano, mas estava sempre em défice.” (B1) 

 

Começa por revelar que, em criança, apesar de transitar, teve que repetir várias 

vezes o primeiro e segundo ano, sentindo que “passava de ano, mas estava sempre em 

défice”. Explica que sentiu dificuldades a português, principalmente a escrever 

redações: “(...) eu lia, mas não sabia nada de português, por exemplo, a redação - não 

sabia nada de redação, quando tinha que escrever.”.  
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O seu trajeto escolar está marcado por fracassos e sucessos, mas algo que B1 faz 

com frequência é comparar o seu trajeto com o dos dois irmãos, também eles surdos. 

Um deles conseguiu, tal como B1, entrar na universidade, mas o outro não, e ressalva 

estes factos dizendo que “É muito difícil para um surdo estudar, é muito difícil. Tive 

muitos fracassos, por não ter intérprete.”. 

Conta que o primeiro contacto que teve com o SW foi através de um curso de 

sete meses, quando já tinha cerca de 30 anos de idade. Entende que a aprendizagem de 

SW foi rápida e prazerosa, e acrescenta ainda que parte da sua dificuldade a português 

era “porque não conseguia ‘juntar’ a um sinal”. 

 

“Ou só o SignWriting, ou só o Português.” (B1) 

 

Como professor não só de LIBRAS/SW como também de educação física, acha 

que uma criança que aprenda SW com 5, 6 anos de idade terá menos dificuldades do 

que uma criança que aprenda mais tarde, embora entenda que o primeiro contacto com a 

modalidade escrita não deva ser muito complexo. Graças à sua experiência de ensino de 

educação física não só a alunos surdos, como também a alunos ouvintes, aufere uma 

visão detalhada das barreiras comunicacionais que sentiu com os alunos ouvintes, “se 

chovesse, eu não tinha como cancelar ou avisar para dar a aula dentro de algum lugar” 

ou “se um menino quer ir beber água, quer ir ao banheiro”. 

Como também ensina LIBRAS/SW a alunos entre a faixa etária dos 3 aos 60 

anos, B1 acredita que “primeiro deveria ser ensinado o SW porque é importante, e só 

depois o português. Os dois juntos não, têm que ser separados”. Quando questionado 

acerca do porquê da sua opinião, B1 explica que “faz muita confusão. A criança vai 

aprendendo o português, depois vai aprender outra coisa, aí vai confundir, vai misturar. 

Se for só o SignWriting, primeiro para ela aprender a ler e aí, depois, num outro turno 

ela faz a aprendizagem do Português. Junto não dá, o melhor é ser separado. Não vai 

conseguir, não dá, o Português é mais difícil. Ou só o SignWriting, ou só o Português.” 

E termina o seu ponto de vista dizendo: “Ou uma ou outra, separadas.”, demonstrando 

assim uma forte convicção. 
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“Uma coisa própria do povo surdo para a escrita.” (B1) 

 

Nas suas aulas, B1 entende que, para crianças em idade de alfabetização, uma 

primeira abordagem ao SW deve ser feita através de jogos e atividades lúdicas, 

entendendo que só posteriormente deve ser feito o contacto com “oração” e com “os 

números também”. Considera ter bastante experiência visto já ter ensinado turmas de 

todos os níveis de escolarização no Brasil, incluindo um curso de magistério para 

adultos surdos. 

Os bons resultados que obtém com crianças surdas são bem explícitos no seu 

discurso quando diz que “todo o mundo teve boa nota, a turma toda teve notas altas”, 

mas também compreende que nem todos os alunos têm esse aproveitamento e especifica 

a situação de jovens adultos surdos, sem formação de base. Segundo B1 “é muito difícil 

quando ele [o aluno] é assim mais velho. A gente cansa mais para lhe ensinar também, 

mas é bom ensinar”.  

Na sua opinião, um surdo cuja família não demonstre interesse na sua educação, 

vai ter dificuldades acrescidas na aprendizagem do português. Desse modo, defende 

mais uma vez a sua posição de “depois de aprender SignWriting, aprender Português”. 

B1 acredita que a idade ideal para se aprender SW é entre os três e os quatro anos de 

idade e acrescenta que, aprender SW com essa idade vai equiparar a criança surda à 

criança ouvinte, numa noção de que a aprendizagem da escrita por parte da criança 

surda deve ser feita numa fase semelhante à aprendizagem da escrita por parte da 

criança ouvinte.  

No seu entendimento, B1 considera o SW uma marca cultural surda, “uma coisa 

própria do povo surdo para a escrita”, um sistema de escrita natural, e mostra pouco 

apreço pela glosa, entendendo a mesma como algo que necessita sempre de um processo 

de tradução e que não reflete os ideais da cultura surda. 

Apesar de não ensinar SW a ouvintes, B1 refere que fala “sempre” do SW, se 

bem que “não é para ensinar, é só para exemplificar”.  

Quando questionado acerca do ensino de SW a crianças ouvintes, B1 introduz o 

aspeto legal referente às línguas e ao seu estatuto, no Brasil, compreendendo que a 

primeira língua é o português, mas que a segunda língua é a LIBRAS e que a 

divulgação da mesma é importante. 

Analisando assim, o conteúdo da entrevista a B1, ressalva-se o facto de que, em 

criança, o mesmo ter demonstrado dificuldades na leitura e escrita do português, 
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principalmente, segundo o próprio, na escrita de redações. Este défice poderá ter tido 

repercussões na sua vida pessoal, profissional e social, contudo, B1 exemplifica casos 

passados durante a sua carreira de professor de crianças ouvintes. Nestas situações, a 

barreira linguística tornou-se muito evidente, agravando talvez a sensação de que o 

português é muito difícil.  

A aprendizagem rápida e prazerosa do SW, aliado à facilidade e rapidez, causou 

um impacto positivo na vida de B1 e, consequentemente, gerou a capacidade de associar 

um gesto à palavra escrita em português com mais agilidade. 

Compreendendo a experiência de B1 enquanto professor de LIBRAS, SW e 

Educação Física, B1 justifica a sua opinião de que a criança deve aprender a escrever 

em SW por volta dos 3 ou 4 anos de idade. Assim, B1 equipara a aprendizagem da 

escrita da criança surda à da criança ouvinte. De facto, o ensino de crianças ouvintes em 

ambiente de educação pré-escolar, em Portugal, tal como estabelecido na Lei n.º 

65/2015, visa a universalidade da educação pré-escolar para crianças a partir dos 4 anos 

de idade. Deste modo, e em conformidade com o descrito no Capítulo I desta 

dissertação, no ponto Aspetos Legislativos, nada parece entrar em conflito, dentro dos 

quadros legais, com o ensino de SW a crianças surdas. 

A separação das línguas, ou seja, o ensino de SW antes da introdução do 

Português com o objetivo de prevenir a confusão da criança, poderá ser um reflexo da 

experiência profissional de B1, que entende o ensino de crianças como mais fácil do que 

o ensino de jovens e adultos. Isto poderá acontecer devido ao facto da criança ainda não 

se ter apropriado de uma língua, ao passo que um jovem ou adulto, em casos regulares, 

já o terá feito. 

A sua metodologia de ensino passa pela introdução de atividades lúdicas, como 

cartas e jogos, e mais tarde pela apresentação de textos e “números”, o que pode ser 

analisado como introdução ao estudo do número e da matemática. Através da mesma, 

B1 diz que os alunos têm aproveitamento e que sentem que o SW é fácil e natural, o 

oposto daquilo que sentem com o português. Esta metodologia de abordagem à escrita 

pode ter alguma influência na “naturalidade” com que a língua é introduzida, 

especialmente a uma criança. 

A nível cultural, B1 opõe-se à glosa, por não achar natural o constante trabalho 

de tradução que a glosa implica. Esta conclusão parece partir de algo inconsciente, já 

que com a fluência em SW, o trabalho de tradução para uma segunda língua, neste caso, 

o português na modalidade escrita, não é viável. Compreende-se, igualmente, que por 
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ter revelado dificuldades a português durante grande parte da sua vida académica e 

pessoal, B1 não se sinta confortável em recorrer ao mesmo nas aulas. 

Em jeito de conclusão, pode ser feita uma análise da entrevista de B1 focada na 

importância dos alunos surdos e ouvintes estarem equiparados em termos de 

desenvolvimento da leitura e escrita, cada um na sua língua. 

 

b) O segundo sujeito, B2, é do sexo feminino, encontra-se na faixa etária dos 30 

aos 45 anos de idade. Ensina LIBRAS e SW numa escola no sul do Brasil, a 

alunos entre os 3 e os 60 anos. 

 

“A comunicação era muito difícil e eu perdia muita coisa, eu só conseguia pegar o 

que eu via, o que eu estava lendo.” (B2) 

 

B2 inicia o seu discurso explicando o seu percurso escolar e terapêutico. Revela 

que a sua educação começou tardiamente, com terapia da fala11 aos oito anos de idade e 

com o primeiro ingresso escolar com dez anos. B2 refere que “(...) Tudo o que eu 

conseguia pegar era vendo ou fazendo leitura labial por conta do treinamento com a 

fono. E, às vezes, a comunicação era muito difícil e eu perdia muita coisa, eu só 

conseguia pegar o que eu via, o que eu estava lendo.”. Essa dificuldade acabou por se 

repercutir em atrasos na matéria, remediados em casa com a ajuda da mãe. Aliado a esse 

facto, B2 infere que, ao longo da sua infância, mudou várias vezes de casa e de cidade, 

saltando assim de escola em escola, devido ao desemprego da mãe.  

Explica que considera a escola que a aceitou no 4.º ano, ao fim de muitas 

mudanças de cidade, uma escola inclusiva, porque a aceitou mesmo sendo surda. Ao 

longo deste tempo, faz questão de marcar o sofrimento porque passou por ter que 

comunicar em português e por não estar numa escola para surdos, “(...) eu sofri muito 

porque achei muito difícil. A comunicação era muito difícil e o Português era difícil, eu 

tinha sempre que fazer tudo em Português, escrever e... Eu escrevia e recebia resposta 

em Português e não tinha... Não tinha escola para surdos, onde eu ia não tinha escola 

para surdos.”. 

Conta que aos 18 anos parara de estudar, mas que acabou por ingressar num 

magistério. A experiência de magistério não foi mais agradável do que a antiga 

                                                             
11 Transcrito como “fonoaudióloga”. 
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experiência escolar, já que não tinha intérprete, nem dinheiro para continuar os estudos, 

o que deu lugar a sentimentos de confusão e raiva.   

 

“Eu olhei e fiquei assim, poxa... não sei nada.” (B2) 

 

Só nessa altura é que uma amiga sua a informa da existência de uma escola para 

surdos e, com a permissão da mãe, B2 ingressa nessa escola. Nesta fase da conversa, B2 

revela que o seu pai é surdo e a sua mãe é ouvinte, e que por serem apenas amigos, B2 

ficou apenas com a mãe durante toda a sua vida. Contudo, como a escola para surdos 

era perto da residência do pai, ela acabou, com 18 anos, por ir morar com ele. Refere a 

existência de familiares surdos gestuantes, mas que devido ao seu contacto constante 

com a mãe, a comunicação entre elas era feita através de leitura labial. 

Aquando da sua entrada para a escola de surdos, B2 é clara ao referir o seu 

choque, “(...) Tinha muito surdo sinalizando e eu... O professor era surdo, tinha 

professor surdo, professor ouvinte e todo o mundo sabia língua de sinais estava todo o 

mundo usando. E eu fiquei ahhhhh! (embasbacada) Eu vi e fiquei... eu disse, eu estou 

atrasada lá. Eu estou atrasada porque eu não tenho comunicação e eu venho aqui, vejo 

isso e fico com água na boca! (risos) Eu via coisas que não conhecia, o SignWriting eu 

não conhecia. Eu olhei e fiquei assim, poxa... não sei nada.”. 

Nessa nova escola, teve acesso a várias disciplinas lecionadas em LIBRAS e SW 

e embora o primeiro contacto com a língua gestual nas suas duas modalidades, tenha 

sido perturbante, B2 revela que aceitou esta mudança com tranquilidade e esses 

sentimentos passaram. No final, explica que a sua aprendizagem da LIBRAS e do SW 

começou oficialmente aos 18 anos e terminou quando tinha 25.  

 

“É só quando olha para o SignWriting que ele consegue ver.” (B2) 

 

B2 informa acerca da sua vontade e curiosidade de trabalhar com crianças surdas 

no final do seu percurso escolar, e concretiza esse desejo ao começar a dar aulas de 

LIBRAS e SW a crianças com nove anos, onde “ensinava a língua de sinais, didática e a 

leitura”. Quando questionada acerca da questão da leitura estar aliada ao SW, B2 

responde que sim, porque a escrita do português é muito difícil.   

Explica que compreendeu as necessidades dos alunos surdos durante o seu 

estágio, e que só então pode confrontar a realidade da língua portuguesa escrita com a 
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LIBRAS, na modalidade escrita, através do SW. Embora não utilize linguagem técnica, 

B2 explica o sucedido da seguinte forma: “Eles viam [em SignWriting] as 

configurações, as expressões e eles acharam fácil, mas porquê? Porque é uma imagem, 

vê a mão e assim eles vão e desenvolvem também a língua de sinais, então eles acham 

fácil. No português tem a palavra e o surdo fica olhando e não consegue compreender. 

Parece que a palavra não tem nada, não tem sentido. Uma palavra, por exemplo, 

“saudade”. (...) O surdo olha e na hora de colocar num texto, no vocabulário quando ele 

vai ver “saudade” aí é que ele vai ver o que é, só quando olha para o SW é que ele vai 

ver o que é. É só quando olha para o SW que ele consegue ver (...) para entender ele 

precisa olhar, no SW ele vai ver a imagem de ‘saudade’.”.  

B2 revela ter experiência de ensino com todos os níveis de escolaridade, com a 

exceção de ensino de nível superior. Assim, diz já ter trabalhado com crianças dos 3 aos 

60 anos, e enfatiza que, com crianças de 3 anos, o ensino é feito através de imagens em 

quadros e representações de gestos também nesses quadros e que, gradualmente, e tendo 

em conta a idade da criança, a complexidade do ensino aumenta. Exprime que a partir 

dos 4 anos, as crianças mostram mais curiosidade e que requisitam a sua atenção com 

frequência, “‘professora vem cá, o que é isso?’”. 

Quando inquirida acerca da facilidade com que a criança surda aprende SW, B2 

diz que tudo depende da própria criança, da sua motivação e vontade para aprender e 

que, embora os alunos no final do 4.º ano de escolaridade básica já saibam ler – “só de 

olhar já consegue captar” – alguns alunos revelam muitas dificuldades. 

Questionada acerca dos resultados obtidos com o SW, B2 explica que não avalia 

os seus alunos através de uma nota. Esclarece que observa os seus alunos “todo o dia”, 

tomando em atenção a forma como os seus alunos trabalham, como leem e quais as 

atividades que desenvolvem. Através dessa observação continuada, B2 dá 

posteriormente o seu parecer. Mais uma vez, refere que os alunos são todos diferentes e 

que compreende que a atenção dos mesmos varia consoante os textos trabalhados em 

SW, a diferente literatura que propõe aos alunos, “porque por vezes também é cansativo 

[texto em SW]!”. 

 

“O ensino de SW, acho até mais importante do que o ensino do português.” (B2) 

 

Quando interrogada acerca da importância do ensino de SW, B2 mostra ter uma 

opinião bastante firme e afirma que “(...) é muito importante para mim, o ensino de SW, 
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acho até mais importante do que o ensino do português”. Parte da sua argumentação 

assenta na perspetiva de que a aprendizagem do SW é algo necessário para o aluno, 

porque por vezes “não aprendem bem o português”. Contudo outra parte da 

argumentação de B2 passa pelo desenvolvimento da própria língua gestual, numa 

situação que exemplifica através de uma situação em que um aluno tem dificuldades em 

reconhecer uma palavra em português escrito, mas que isso não significa 

necessariamente que ele não sabe, ou que não conhece essa palavra, já que, recorrendo, 

segundo as palavras de B2, “ao desenho em SW, ele já pega, já tem lá o sinal”. 

 A partir da questão de qual seria, na sua opinião, a idade ideal para introduzir o 

SW a crianças surdas, B2 refere que aprendeu com atraso, mas que, na sua opinião, a 

melhor idade para começar a aprender SW seria com quatro anos. Segundo a sua 

perspetiva, se o SW não for introduzido nessa faixa etária, o aluno “fica muito atrasado 

e quando atrasa, fica difícil”. Refere, como já anteriormente tinha feito, que deve ser um 

contacto muito básico, para que haja “desenvolvimento da aprendizagem do SW” e que 

todos os alunos dependem dos seus ritmos de apreensão. 

 B2 explica que não trabalha com a glosa e que apesar de trabalhar textos em 

português, escolhe fazer a tradução direta para SW em vez da glosa. Mostra também ter 

conhecimento de outros sistemas de notação de escrita das línguas gestuais, mas B2 diz 

só trabalhar com o SW, não oferecendo explicação acerca do porquê. 

 Para concluir a entrevista, B2 diz que nunca teve a oportunidade de ensinar em 

profundidade crianças ouvintes, e que nunca pensou em fazê-lo nem sabe o que pensar 

disso. 

Através da entrevista colocada a B2, é possível partir para uma análise mais 

detalhada daquela que é a vida pessoal, profissional e social desta professora de 

LIBRAS e SW. No que diz respeito à sua vida pessoal, B2 frisa com veemência o facto 

de ter começado a sua educação de forma tardia, oralista e marcadamente instável. Esta 

situação de inconstância no lar e na educação pode ter acabado por se repercutir a nível 

linguístico – no que se refere à língua gestual e à sua fluência na mesma, não obstante o 

facto de parte da família de B2 ser surda, já que o contacto com os mesmos era, pelo 

que dá a entender, pouco frequente.  

B2 indica sentir dificuldades no português e na escrita do mesmo, apesar de 

durante grande parte da sua vida a comunicação ter sido feita através do português, 

através de leitura labial e da modalidade escrita; contudo, não é claro se estas 

dificuldades diminuíram ao longo da sua vida e/ou do seu percurso escolar.  
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No que concerne a aprendizagem do SW, B2 é clara e descreve em pormenor as 

dificuldades iniciais que sentiu, inferindo, por vezes quase em tom de desabafo, que 

sentia não saber nada. Mais uma vez, estas dificuldades podem ter advindo de uma 

educação menos estruturada, já que em relativamente pouco tempo (cerca de sete anos), 

B2 tornou-se fluente em LIBRAS e SW e não só mostrou interesse como começou uma 

carreira de professora da língua, ensinando nessas mesmas modalidades. A preparação 

que teve durante esses sete anos pode ter colmatado também algumas das dificuldades 

iniciais e auferido alguma estrutura, sendo que, as várias disciplinas do currículo eram 

lecionadas na modalidade gestual e escrita, através do SW, o que revela uma 

diversidade de temas abordados através do mesmo.  

Do interesse em ensinar alunos surdos, é possível assinalar uma característica 

interessante em B2, que manifesta compreender a curiosidade dos alunos, assim como 

as suas dificuldades. Não só entende que alguns textos são mais cansativos de trabalhar 

do que outros, como sente que alguns dos alunos tem características inerentes, como a 

falta de motivação, que se refletem no seu aproveitamento escolar. Esta falta de 

aproveitamento não deve ser apontada ao SW por si só, mas ao aluno como um todo e à 

escola como lugar de destaque para a educação, fundamentos que assentam numa visão 

holística do aluno (Nascimento & Souza, 2014).  

O que sente acerca da questão do SW ser mais importante do que o português, 

pode, igualmente, ser algo que resulta das dificuldades e dos “obstáculos” ao longo da 

sua vida pessoal e social, que nunca conseguiu transpor por completo ao recorrer ao 

português escrito. Parte da sua metodologia de ensino passa por fomentar o contacto dos 

seus alunos com literatura surda, como é o caso de livros transcritos em SW, por 

exemplo, a “Rapunzel Surda”. 

É do entender de B2 que as crianças surdas devem começar a aprender SW por 

volta dos 4 anos de idade, sendo que assim, não revelarão atrasos escolares. De facto, o 

ensino de crianças ouvintes na educação pré-escolar, tal como estabelecido na Lei n.º 

65/2015, de 3 de julho, visa a universalidade da educação pré-escolar a crianças a partir 

dos quatro anos de idade Deste modo, e em conformidade com o descrito acima na 

dissertação, no ponto Aspetos Legislativos, nada parece entrar em conflito, dentro dos 

quadros legais, com o ensino de SW a crianças surdas.  

Sendo que adota o SW como modalidade escrita da LIBRAS e entendendo que 

os seus alunos têm contacto com ela desde os três anos de idade, tendo em conta 

também que alguns dos alunos mais velhos só têm acesso ao SW mais tarde, B2 não 
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utiliza a glosa nas suas aulas. Apesar de fornecer textos em português aos seus alunos, a 

estratégia de tradução direta de português para SW é semelhante a algo que poderia ser 

feito no ensino de uma segunda língua a um aluno ouvinte. Nesses casos, o aluno que se 

depare com uma palavra numa segunda língua e que não compreenda o seu significado, 

fará uma tradução, com ou sem o auxílio do professor, para a sua primeira língua. No 

âmbito da análise de conteúdo desta entrevista, parece ser este tipo de metodologia o 

adotado por B2. 

Em termos gerais, parece ser fidedigno reconhecer que B2 revela satisfação no 

ensino de SW e tudo o que daí advém; interesse em continuar o ensino do SW e em 

manter-se a par de estudos acerca do desenvolvimento de possíveis adaptações ao 

mesmo e, por último, revela denotar que os seus alunos mostram ter aproveitamento nas 

aulas de LIBRAS/SW. 

 

c) O terceiro sujeito, P1, é do sexo feminino, encontra-se na faixa etária dos 35 

aos 45 anos de idade. Ensina LGP numa escola no norte de Portugal, a alunos 

entre os 5 e os 18 anos. 

 

“Eu própria compreendo isto, faço parte desta comunidade, mas no caso de uma 

criança, a verdade é que a maioria da sociedade tem uma cultura ouvinte. A 

realidade é esta, acabou!” (P1) 

 

A conversa com P1 começa com a mesma a explicar o seu primeiro contacto 

com o SW. Explica, de forma sucinta, que durante a sua licenciatura o ensino do mesmo 

estava incluído no currículo e que, portanto, foi aí que aprendeu. Contudo, P1 indica 

que participara também no projeto de doutoramento de uma sua colega, cuja temática 

estava relacionada com o SW e que, antes mesmo da sua licenciatura já tinha “ouvido 

algumas coisas, rumores, acerca disso.”.  

P1 revela alguma incerteza em relação à questão da importância de haver uma 

forma escrita da LGP, no entanto, fundamenta a sua opinião dizendo que não se sente à 

vontade para afirmar se é algo positivo ou negativo, já que depende, em grande parte da 

aceitação ou não da criança.  

É também muito fervorosa ao dizer que a cultura e identidade surdas existem e 

que “Eu própria compreendo isto, faço parte desta comunidade, mas no caso de uma 

criança, a verdade é que a maioria da sociedade tem uma cultura ouvinte. A realidade é 
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esta, acabou!”. Todavia, é em tom de desabafo que P1 revela que seria para si uma 

felicidade se a maioria das pessoas soubesse SW. Mas as suas dúvidas em relação ao 

futuro da criança surda, permanecem e acaba por, de forma exasperada, terminar o seu 

raciocínio da seguinte forma: “Responder a estas questões, neste momento, não vai ter 

validade, não há uma ‘verdade’, porque não há prática. Pensar ‘que fofinho, que 

engraçado, eles a escrever aquilo, que queridos, que engraçados’ e depois, quando eles 

crescerem? Sabe-se lá. Não há resposta.”. 

 

“Precisa das duas línguas, esta é a realidade do surdo. Sozinho, autónomo, sem 

querer saber da escrita não vai a lado nenhum.” (P1) 

 

 P1 expressa não ter experiência de ensino de SW, nunca o tendo posto em 

prática durante as suas aulas. Entende que o mesmo está figurado no programa 

curricular no 9.º ano de escolaridade e no ensino secundário, e que não se sente segura o 

suficiente para começar a apresentá-lo aos seus alunos. Revela que, se “todos” 

trabalhassem o SW, se sentiria mais confortável e que seria até provável que 

experimentasse também. 

 Parte dos seus receios passam pela introdução tardia do SW, e embora não 

questione a aceitação do SW por parte dos alunos, tem dúvidas sobre se os mesmos 

compreenderiam as regras da escrita em SW. Não se sentindo confortável em rotular o 

sistema SW como positivo ou negativo para a educação de crianças surdas, P1 mantém 

as suas incertezas acerca do futuro da criança no ambiente de trabalho já que a “maioria 

das pessoas não sabem LGP”. Porém, não descarta completamente a utilidade do SW 

para a língua gestual, dizendo que “(...) para a LGP até pode ser importante, no sentido 

de haver um registo escrito dos gestos”. 

 No entanto, P1 mostra reservas sendo que, na sua opinião, tanto a língua 

portuguesa como a LGP são necessárias para o desenvolvimento do Surdo, embora por 

motivos diferentes já que a primeira é a língua maioritária e a segunda, a língua natural. 

É assim que P1 expõe o seu ponto de vista referindo, “(...) precisa das duas línguas, esta 

é a realidade do surdo. Sozinho, autónomo, sem querer saber da escrita não vai a lado 

nenhum”, admitindo que o SW poderia ser transposto para esta realidade. 

 Menciona nunca ter ouvido falar de uma proposta de introdução de SW a 

crianças do 1.º ciclo e, quando questionada acerca da possível falta de informação, P1 
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explica que há vários fatores em jogo incluindo, a falta de prática, o esquecimento e a 

não-priorização do SW. 

 O discurso de P1 continua com a mesma a mostrar que seria também 

interessante que um ouvinte em processo de aprendizagem da LGP, aprendesse SW 

como forma de memorização dos gestos, entendendo que não seria precisa uma 

descrição exaustiva de todos os parâmetros gramaticais já que todos estão englobados 

no SW.  

 Questionada acerca da glosa, P1 dá indícios de sentimentos mistos: por um lado, 

não vê a glosa como uma língua e diz não conseguir explicar “o que é que é” e que as 

trocas sintáticas “não têm lógica nenhuma”; por outro, diz utilizá-la nas suas aulas. 

Justifica este último ponto dizendo que, por não haver prática do SW e por ser uma 

versão simplificada do português, acaba por ser mais rápido escrever em glosa. P1 

explica igualmente que um surdo que gestue com fluência não precisa de recorrer à 

glosa, ao passo que um ouvinte acaba por ter mais facilidade ao descrever algo em 

língua gestual através dela.  

 Entende que, caso uma criança surda pudesse ter acesso à língua gestual e ao 

SW desde cedo, que a sua perceção da língua, bem como a sua memorização, se 

processaria de uma forma mais elegante do que no caso de uma criança que não tivesse 

esse acesso. Não só isso, P1 também é da opinião que as barreiras comunicacionais 

entre surdos e ouvintes seriam ultrapassadas se o SW e a LGP fossem incutidos nas 

duas comunidades. 

 

“Eles aprendem português através da LGP, mas são duas coisas que não têm 

ligação nenhuma, não faz sentido. Enquanto o professor de português está a falar, 

o intérprete está a traduzir para LGP. Estar a ver os gestos desta forma, isto não é 

português.” (P1) 

 

 Na questão acerca da aprendizagem da leitura e escrita da criança surda, P1 

infere a importância da estimulação em casa e na escola. A seu ver e de acordo com a 

sua experiência, o trabalho de aprendizagem da leitura e escrita da criança surda é 

semelhante ao que seria feito com uma criança ouvinte, o que muda é a forma. Neste 

caso, a criança aprende língua gestual e a leitura e, segundo P1, ambas as modalidades 

têm que estar “ao mesmo nível”, ou seja, equiparadas.  
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 No caso das crianças de 1.º ciclo, P1 relata que o professor surdo de LGP e o 

professor ouvinte de português trabalham juntos e que este trabalho não passa por uma 

simples tradução da aula, mas por uma explicação em língua gestual de alguns aspetos 

onde a criança possa estar a sentir dificuldades. Na sua opinião, esta metodologia 

deveria manter-se durante o 2.º e 3.º ciclo, coisa que não acontece pois é nesta altura 

que os programas de LGP e de português se separam e é introduzido um intérprete na 

sala de aula. 

 P1 revela não ser contra a interpretação, mas “contra o sistema”, já que, nas suas 

palavras “Eles [crianças surdas] aprendem português através da LGP, mas são duas 

coisas que não têm ligação nenhuma, não faz sentido. Enquanto o professor de 

português está a falar, o intérprete está a traduzir para LGP. Estar a ver os gestos desta 

forma, isto não é português.”. 

 A conversa com P1 termina com os desejos da mesma de que o ensino bilingue 

de alunos surdos possa passar por algumas reformas e espera que “graças á nova lei, que 

haja uma inclusão”. 

 No seguimento das palavras acima, pode partir-se para uma análise de conteúdo 

da entrevista de P1. Embora esta tenha sido uma conversa marcada pelo levantamento 

de várias questões, de cariz inseguro, por parte de P1, estas são cruciais para que melhor 

se compreendam as preocupações desta professora de LGP. 

 O primeiro impacto que P1 teve com o SW foi afetado por debates tidos fora do 

contexto de sala de aula, incluindo a sua participação num projeto de doutoramento e 

rumores, especialmente alguns não tão positivos, em relação à prática do SW. Isto pode 

ter influenciado, ainda que inconscientemente, P1, que frisa várias vezes, ao longo da 

conversa, a importância de o indivíduo surdo saber ler e escrever em português para 

poder contribuir na sociedade. Este discurso pode revelar alguma falta de conhecimento 

em relação ao SW, já que parece ser entendido como uma modalidade de escrita que se 

sobreporia ao português na modalidade escrita – o que pode ser entendido como pouca 

experiência na área, visto que P1 não tem hábito, nem pratica a escrita do SW em sala 

de aula.  

É notória a sensação de divisão da parte de P1 entre o SW poder ser utilizado 

como ferramenta de apoio ao ensino de surdos e ouvintes, por um lado e, por outro lado, 

poder vir a criar uma barreira comunicacional ainda mais evidente entre surdos e 

ouvintes. A preocupação que P1 sente para com o desenvolvimento dos seus alunos e 

das crianças surdas em geral é óbvia e reflete-se no seu discurso, podendo ser 
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interpretada como um dos fatores que inibem a mesma de introduzir o SW nas suas 

aulas. Embora levante sérias dúvidas em relação ao caráter da glosa, P1 utiliza-a na sua 

prática profissional diária. De facto, tal como a própria justifica, é uma forma mais 

rápida de tirar apontamentos durante a aula de língua gestual sendo que não existe a 

aplicação de SW.  

Contudo, esta “solução” não se mostra suficiente, compreendendo que há vários 

parâmetros gramaticais da LGP que não são descritos através da glosa. Além do mais, é 

necessário haver um trabalho de tradução do gesto para a língua portuguesa e que, no 

caso de crianças em idade de alfabetização e de jovens/adultos surdos com pouca 

fluência na língua portuguesa escrita, se revela pouco ou nada exequível. 

P1 coloca também várias outras questões relacionadas com a educação de 

surdos, nomeadamente a participação ativa dos pais na vida escolar e o ensino bilingue 

que, na sua opinião, apresenta várias falhas. Uma das passagens mais relevantes do 

discurso de P1 acerca deste tópico, confronta a questão da tradução e da explicação em 

língua gestual.  

Torna-se, então, indispensável entender que existem inúmeras diferenças entre a 

tradução ou interpretação de um discurso para língua gestual e a explicação de matéria. 

A mais indicativa destas diferenças é que, de facto, embora tanto o intérprete como o 

professor de LGP utilizem a língua gestual como veículo comunicacional, a primeira é 

simplesmente uma tradução literal daquela que é a mensagem a ser transmitida por um 

orador. No caso de um professor de LGP, a matéria é adaptada e ajustada às 

necessidades do aluno surdo e explicada as vezes necessárias, como sucederia com um 

professor e aluno ouvintes.  

Deste modo, a questão levantada por P1 é bastante relevante, sendo que, se um 

indivíduo se colocar na posição do aluno surdo, é do parecer desta professora que uma 

aula de português traduzida para LGP tem como língua de “receção” da mensagem, a 

língua gestual e não o português. 

 

d) O quarto sujeito, P2, é do sexo masculino, encontra-se na faixa etária dos 30 

aos 45 anos de idade. Ensina LGP numa escola no norte de Portugal, a alunos 

entre os 5 e os 18 anos. 

 

“Devia ser ensinado a alunos adultos e não a crianças.” (P2) 
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A conversa com P2 inicia-se quando o mesmo é questionado acerca de qual foi a 

primeira reação que teve quando contactou pela primeira vez com o SW. Explica que 

aprendeu SW no ensino superior, durante a sua licenciatura e que apesar de ter gostado 

muito, acredita que “devia ser ensinado a alunos adultos e não a crianças.”. Menciona 

que, durante as fases iniciais, sentiu algumas dificuldades na aprendizagem do SW, mas 

que tinha “muito interesse em aprender”. Acrescenta ainda que também sente “algum 

interesse em ensinar” embora ainda não o tenha feito. 

P2 elucida que a aprendizagem foi rápida, “até me espantou a rapidez com que a 

turma aprendeu!”, mas reforça a ideia de que para ensinar crianças ia ser algo mais 

demorado, que necessitaria de despender de muito tempo para o fazer, já que o desenhar 

dos símbolos em SW é algo que, a seu ver, “a primeira vez que se faz é difícil” e que, 

portanto, é necessário haver habituação para ser feito com “rapidez e fluência”. 

No seguimento desta afirmação, surge a dúvida acerca da fluência de P2 em SW 

que mostra que não é o caso dele, “não me sinto fluente”, e indica que era necessária 

uma preparação prévia da sua parte, caso precisasse de ensinar SW atualmente. Mostra 

algum cuidado ao explicar que ele próprio precisa de mostrar rapidez para poder exigir 

o mesmo dos seus alunos. 

 

“Iam preferir os gestos, sempre os gestos.” (P2) 

 

Questionado acerca da utilização de SW nas suas aulas, P2 revela já ter ensinado 

a professores adultos ouvintes e a crianças do 4.º ano “para experimentar, só para 

compreender se eles percebiam o SW ou não”. Os professores adultos ouvintes, com um 

nível de fluência em LGP ao nível de um aluno do 1.º/ 2.º ano do ensino básico, 

indicaram que era muito confuso, mesmo as questões mais básicas.  

P2 revela, quando questionado acerca da utilidade do SW enquanto ferramenta 

para a criança surda, que na sua opinião o ensino de SW “ia ser uma perda de tempo, e 

acho que não devem perder tempo”. Enquanto professor de LGP e indivíduo ativamente 

participante na comunidade surda, P2 é da opinião que os alunos surdos devem aprender 

a escrita do português o melhor possível. Explica de forma detalhada o processo de 

aprendizagem da língua gestual e português na modalidade escrita, e apresenta os seus 

argumentos contra a introdução do SW com bastante intensidade.  

Elucida que um dos seus maiores receios passa pela carga de trabalho que a 

criança teria que ter quando confrontada com o SW, as crianças acabassem “(...) por 
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perder a capacidade de escrita do português” e que “iam preferir os gestos, sempre os 

gestos” em detrimento do português. Aclara que, quando apresentou o SW a uma das 

suas turmas do 4.º ano, como já referido acima, as crianças mostraram muita 

curiosidade e avidez em aprender. 

P2 diz não considerar o SW uma marca cultural surda, visto não ser um sistema 

muito conhecido, mas que vê o sistema como “método de ‘memorização’”, passível de 

ser utilizado por surdos já fluentes em LGP. Comenta também sobre a questão da 

aprendizagem do SW por parte de ouvintes pode ser bastante complicada, mas que para 

um surdo, fazer o desenho das configurações em SW acontece “quase automaticamente, 

é algo que decoram com muita rapidez”. 

Segundo P2, uma criança surda que tenha alguns conhecimentos de língua 

gestual beneficiará mais da aprendizagem do SW, ao passo que crianças do 1.º ano 

poderiam ser prejudicadas. Justifica a sua opinião ao explicar que o programa curricular 

de 2.º e 3.º ciclo oferece mais flexibilidade em termos de horário do que o programa 

curricular do 1.º ciclo, e que pode ser adotada uma abordagem diferente no ensino da 

língua gestual.  

Quando questionado acerca de um ouvinte aprender SW, P2 mostra que o tema 

poderia ser abordado como um lado divertido e curioso da aprendizagem de LGP, 

mostrando à comunidade ouvinte “(...) então agora é possível desenhar os gestos, há 

mesmo uma forma ‘oficial’ de os escrever, alguém inventou isto? Então, aprende-se!”. 

P2 conhece a glosa, e revela que há dez anos atrás experimentou “gestos com 

glosa”, mas que em geral achou “estranhíssimo, uma confusão, desde o início. Eram 

frases em português, mas a ordem estava toda trocada? Eu pensei: ‘há alguma coisa aqui 

que não bate certo, isto é estranho’ e evitei usar.” E que, portanto, tem como preferência 

de metodologia de ensino, a língua gestual e o português escrito. Dentro dessa 

metodologia, P2 escolhe uma abordagem onde os alunos questionam algum gesto “(...) 

e eu gosto de lhes explicar a diferença entre essa palavras em português escrito e em 

língua gestual e fazer sempre essa comparação entre as duas línguas.”. Assim a sua 

opinião em relação à glosa converge com a opinião que tem acerca do SW e P2 defende 

a sua utilização apenas a alunos acima do 5.º ano. Acrescenta ainda que, em questões 

práticas, não é necessária a glosa para aprender a língua gestual. 

 

“Parece que a comunicação é feita apenas em língua gestual e pronto, acabou, a 

escrita não vale nada.” (P2) 
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Relativamente ao ensino-aprendizagem de SW por parte de crianças surdas, P2 é 

da opinião que seria fácil para as mesmas aprenderem, “(...) independentemente do que 

eu disse há pouco”, mas que o seu maior receio é que a escrita do português seja 

esquecida, ou descuidada. P2 acredita que iniciar o processo da introdução do SW nas 

escolas seria proveitoso, caso se testasse os alunos primeiro. Deste modo, segundo o 

parecer de P2, seria possível avaliar o desenvolvimento da escrita e a progressão da 

mesma, “mas era preciso depois fazer uma comparação”. Se dessa comparação se 

retirasse a conclusão de que “o português estivesse a regredir, mas o SignWriting a 

progredir... não sei. Parece que a comunicação é feita apenas em língua gestual e pronto, 

acabou, a escrita não vale nada.”. É do interesse de P2 que a aprendizagem das 

modalidades escritas fosse feita simultaneamente e de forma bilingue, para que pudesse 

haver equilíbrio. 

À questão de como ocorre o processo de aprendizagem de leitura e escrita por 

parte da criança surda, P2 reage dizendo que “é uma boa pergunta”. Passa depois a 

explicar as fases da aprendizagem, onde o professor titular e o professor de LGP 

trabalham em conjunto com as crianças.  

Contudo, o grupo de alunos surdos está algumas horas sozinho com o professor 

de LGP, em que o trabalho é feito através de jogos que combinem imagens e palavras, 

como cartas, puzzles e dominós. Na sua experiência de ensino, P2 faz um comentário 

interessante, onde revela sentir “(...) que se houver uma uniformidade dos gestos, eles 

aprendem muito rápido e que a escrita do português começa a ficar atrasada e a regredir 

cada vez mais.”. Quando confrontado com esta realidade, P2 escolhe trabalhar mais o 

português escrito, para que um e outro possam manter-se ao mesmo nível e utiliza como 

técnicas a datilologia e jogos de palavras. Afirma que os alunos revelam muitas 

diferenças desde há dez anos para cá, e que, atualmente, não desenvolvem a escrita da 

mesma forma, “(...) antigamente, (...) os alunos esforçavam-se. Decoravam melhor as 

coisas, mas agora é completamente diferente”. Acrescenta ainda que essa falta de 

desenvolvimento pode advir de vários fatores como a crescente influência das novas 

tecnologias e falta de apoio por parte da família mais próxima.  

 

“Nestas fases de aprendizagem, sabendo que os alunos iam mostrar muito mais 

interesse pelo SignWriting que pelo português escrito, acha que os dois se iam 

manter ao mesmo nível? Eu acho que não.” (P2) 
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 P2 marca veementemente a sua opinião em relação ao descuido que os alunos 

iriam sentir pelo português escrito se o SW fosse introduzido no seu currículo escolar e 

reforça a ideia dizendo “Nestas fases de aprendizagem, sabendo que os alunos iam 

mostrar muito mais interesse pelo SignWriting que pelo português escrito, acha que os 

dois se iam manter ao mesmo nível? Eu acho que não.”. P2 mostra curiosidade por 

experimentar a introdução do SW, mas, a influência dos colegas que “não querem” fala 

um pouco mais alto e, até agora, ainda não o fez. Como professor regido por um 

programa curricular explica que “se estivesse no programa, eu faria isso e acompanhava 

o programa”. 

 A seu ver, parte dos seus receios e reticências em relação ao SW são porque os 

alunos surdos, no 1.º ciclo bilingue têm duas línguas de ensino, a LGP e o português na 

modalidade escrita. P2 indica que ao introduzir o SW “parece que os alunos têm três 

línguas! A LGP, a língua escrita e o SignWriting, três!”. Na sua opinião, seria 

semelhante à introdução do inglês, uma terceira língua, no currículo, e que uma das 

línguas iria acabar por padecer.  

 Quando fala na população surda em geral e na aceitação do SW, P2 acredita que 

o mesmo seria bem recebido, o seu maior entrave passa pela introdução da modalidade 

a alunos do 1.º ciclo. Ao discutir esta questão, P2 aponta para alguns desafios que 

encontra atualmente, entre os quais os seus alunos não serem capazes de memorizar as 

palavras em português.  

Como já dissera anteriormente, P2 volta a frisar a questão da negligência dos 

pais, acrescentando como possíveis causas também, a atenção para a terapia da fala e a 

implantação e colocação de próteses auditivas. Para si, uma das maiores frustrações 

parte das conversas com os pais, “(...) explico-lhes que os filhos precisam de muito 

estímulo em casa, de continuar em casa aquilo que fazem na escola, mas todos os pais 

me respondem a mesma coisa, dizem que não têm tempo, que não dá tempo. Ensinar 

palavras a alguém demora dois minutos! É possível fazê-lo em dois minutos, não há 

dois minutos?! Não percebo, deixam para lá.”, focando as atenções para o trabalho de 

articulação entre a escola e a família que, na sua opinião, deve ser feito. 

 Em conclusão da conversa, P2 reconta episódios nos quais os pais retiraram os 

filhos da escola quando exigiu um trabalho em casa mais aprofundado, afirmando que 

para alguns pais “(...) a comunidade surda é toda analfabeta, que quem consegue falar é 

que tem sorte e não quem gestua.”. 
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 Partindo, deste modo, para a análise de conteúdo da entrevista a P2, é possível 

perceber que existe uma sensação de receio latente no que diz respeito à introdução do 

SW na escola, principalmente a alunos do 1.º ciclo. Estes receios, como por exemplo, 

que as crianças sejam sobrecarregadas; que percam capacidades, ignorem ou descartem, 

o português na modalidade escrita, levam P2 a inferir, várias vezes, que é preferível 

ensinar SW a crianças surdas a partir do 5.º ano de escolaridade. 

Os mesmos receios, que podem ser fruto de vários fatores, parecem estar ligados 

à experiência profissional e ao facto de P2 se sentir pouco à vontade com o SW. Esta 

sensação de pouco à vontade pode ser explicada através da falta de prática ou pouco 

hábito de escrita em SW, o que é normal que aconteça já que P2 não leciona em SW. 

 Assim, P2 parece demonstrar uma abertura parcial em relação ao SW; por vezes, 

mostra disposição para experimentar, mas, por todas as razões já descritas acima aliadas 

também à necessidade de se manter fiel ao programa curricular, nunca o fez. Apesar da 

única vez que testou o SW com uma turma do 1.º ciclo ter sido bem-sucedida, P2 não 

revela iniciativa de experimentar de novo com outra turma. Contudo, explica que, se o 

SW estivesse no programa e a sua eficácia fosse testada e comprovada, não teria nada 

contra ensinar a modalidade.  

A experiência de ensino a ouvintes foi um pouco diferente, já que eram 

professores adultos. Ao recontar a mesma, P2 realça a dificuldades que os alunos 

ouvintes sentiram, porém, é também relevante mostrar que os alunos ouvintes não só 

eram adultos como estavam em ambiente de ação de formação. Após algum 

aprofundamento, entende-se que tinham um conhecimento muito básico da LGP, ao 

nível de uma criança do 1.º ou 2.º ano. Todos estes fatores (a idade dos alunos, o facto 

de estarem a aprender LGP num contexto de segunda língua, falta de fluência) podem 

ter influenciado negativamente o aproveitamento dos alunos a SW. 

 Embora mostre algum interesse em ensinar tanto surdos como ouvintes, P2 não 

sente que o SW seja uma marca cultural surda e refere que, o ensino de SW a surdos 

pode funcionar como um instrumento que auxilie a memorização dos gestos, ao passo 

que o ensino de SW a ouvintes prende-se com questões de “curiosidade”, no sentido de 

revelar uma característica interessante das línguas gestuais.  

 Uma questão premente ao longo da conversa com P2 é o facto de o mesmo 

enfatizar, segundo a sua experiência, a preferência dos alunos pela língua gestual e pelo 

SW e não pelo português escrito. Isto acaba por se tornar um ponto de reticência de P2, 

que, durante grande parte da entrevista, refere o seu receio e desconforto; fica bastante 



 
 

54 

claro que este ponto de vista adveio de experiências passadas com os seus alunos de 4.º 

ano. Não fica claro, todavia, se P2 teve necessidade de se voltar para o português escrito 

no seu passado.  

P2 demonstra acreditar no SW como uma terceira língua, o que revela pouco 

conhecimento em relação à diferença entre uma língua e um sistema de escrita. De 

facto, a introdução de um sistema de escrita como o SW seria, à falta de melhor termo 

comparativo, semelhanças com o que sucede com a língua portuguesa na modalidade 

oral e escrita. Assim, é possível fazer uma analogia com a língua gestual portuguesa na 

modalidade gestual e escrita, o que coloca o SW numa posição de sistema de escrita e 

não como terceira língua.  

A metodologia de trabalho de P2 passa por trabalhar a escrita em português 

antes da língua gestual e não existe menção de literatura surda ou textos na sua prática 

docente, portanto P2 mostra que os principais recursos são jogos lúdicos com cartas, 

puzzles e dominós. Alguns dos seus alunos não têm aproveitamento, tanto na fluência 

da LGP, como na questão da escrita do português e estas dificuldades podem estar 

relacionadas com a metodologia adotada por P2. Contudo, é levantada a questão acerca 

dos aparelhos retroauditivos e implantes cocleares e é imperativo não esquecer que, na 

opinião de P2, a participação ativa dos pais é fundamental para o desenvolvimento sadio 

do aluno.  

 

3.5. Categorização das Entrevistas 
 

 Como instrumento de auxílio para a análise de conteúdo das entrevistas, foi 

criado o seguinte quadro de categorização. Ainda que as vivências e experiências dos 

sujeitos de investigação sejam incomparáveis e únicas, os seus discursos mostram 

coincidir em alguns pontos, que abaixo se assinalam. Todavia, é essencial ressalvar que 

estas ideias concordantes são fruto da interpretação e análise da investigadora sendo, 

por esse motivo, inevitável entender que com certeza houve muitos mais fatores a 

influenciar o discurso dos sujeitos de investigação. 
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Categorias Subcategorias Sujeitos 
Incerteza em 
relação ao SW 

i. Falta de hábito  
ii. Pouco à vontade  

iii. Programa curricular  
iv. Receio 
v. Integração do SW na 

sociedade 

i. P2/P1 
“Mas, se eu ensinasse os meus alunos ia demorar algum 
tempo, ia despender bastante tempo para isso. Por causa do 
desenho, ia precisar de tempo para que eles desenhassem 
porque o primeiro passo, a primeira vez que se faz é difícil, 
é verdade. É preciso muito hábito para se conseguir 
desenhar em SW com rapidez e fluência.” (P2, pg. 1, 2019) 
 
“Não introduzo o SW por medo, por insegurança e eu 
própria também já me esqueci muito do SW.” (P1, pg. 3, 
2019) 
 

ii. P2 
“Neste momento não, não me sinto fluente, precisava de me 
preparar antecipadamente com PowerPoint ou algo assim 
para estar pronto se precisasse de ensinar.” (P2, pg. 2, 2019) 
 

iii. P2/P1 
“O problema é que no programa curricular, o SW não está 
lá mencionado. Porque se lá estivesse, se fosse mostrado às 
crianças podiam ver se elas gostavam ou não, sabe? Se 
gostassem, podia ser algo do género ‘ok, vamos avançar 
com isto, ver no que dá’, só que para isso é preciso que o 
programa tivesse esta ligação com o SW.” (P2, pg. 2, 2019)  
 
“(...) o programa do 5.º ano tem mais abertura para isso, têm 
mais tempo” (P2, pg. 3, 2019) 
 
“Sim, porque no programa de 1.º ciclo não há essa 
oportunidade, mas no de 2.º e 3.º ciclo já dá, já é possível 
explicar a língua gestual e cada um dos gestos de outra 
forma.” (P2, pg. 4, 2019) 
 
“Se implementassem o SignWriting um ano, e corresse tudo 
bem, se estivesse no programa, eu faria isso e acompanhava 
o programa.” (P2, pg. 6, 2019) 
“(...) nós seguimos o programa, desde a pré-escola até ao 
secundário.” (P2, pg. 6, 2019) 
 
“Eu sei que o programa de LGP tem lá, mas é no 9.º ano, eu 
ainda não pratiquei. Também já ouvi falar que no ensino 
secundário também falam sobre isso, e que até já foi 
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mostrado, a esses alunos da secundária, o SW.” (P1, pg. 2, 
2019) 
 
“No programa tem, o programa de 9.º ano tem lá o SW, mas 
eu sinto-me um bocadinho receosa.” (P1, pg. 3, 2019)  
 
“Ninguém se lembrou de dizer, ‘olha vamos daí 
experimentar isto a ver se resulta!’, ‘vamos pôr isto no 
programa de LGP do 1.º ciclo e experimentar! Vamos agora 
ensinar-lhes SW e vamos ver o que é que acontece, vamos 
ver’.” (P1, pg. 4, 2019) 
 
“O professor de português tem o programa dele, eu tenho o 
meu, de LGP, e são completamente diferentes. E sim, há 
programas, há, mas podiam estar interligados, relacionados, 
podia haver uma articulação, mas não há (...) I: Não há 
discussão dos programas? 
P1: Não, não, não, não, não.” (P1, pg. 8, 2019) 
  

iv. P2/P1 
“Eu tenho que admitir que me sinto reticente... acho que ia 
ser uma perda de tempo, e acho que não devem perder 
tempo.” (P2, pg. 3, 2019) 
 
“(...) se lhe surgir de repente o SignWriting, a minha 
sensação é que iam acabar por perder a capacidade de 
escrita do português, iam descartar isso.” (P2, pg. 3, 2019) 
 
“(...) é como disse, o meu maior problema, nem é bem 
problema, é receio, é a escrita. Que a escrita seja 
prejudicada.” (P2, pg. 5, 2019) 
 
“(...) o programa de 9.º ano tem lá o SW, mas eu sinto-me 
um bocadinho receosa. Também tenho receio.” (P1, pg. 3, 
2019) 
 
“Não introduzo o SW por medo, por insegurança (...)” (P1, 
pg. 3, 2019) 
 
“Agora, depois fica a questão se a escrita do português seria 
negligenciada. Por isso é que para mim é importante haver 
as duas línguas, a primeira língua, a língua gestual que 
adquirem que é a ‘língua do pensamento’ e que é a língua 
própria da identidade do surdo, é dele, certo. Mas é a língua 
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da maioria? Como é que vai fazer no trabalho? O que é que 
vai ser quando crescer? Precisa das duas línguas, esta é a 
realidade do surdo. Sozinho, autónomo, sem querer saber da 
escrita não vai a lado nenhum.” (P1, pg. 3/4, 2019) 
 

v. P1 
“(...) no caso de uma criança, a verdade é que a maioria da 
sociedade tem uma cultura ouvinte. A realidade é esta, 
acabou! A maioria é ouvinte. E, por isso, eu também me 
adapto. Se a maioria, toda a gente, soubesse SW, era uma 
felicidade! Percebes a ideia? Agora, uma criança, se no 
futuro quando crescer, não souber escrever será que vai 
adquirir algum conhecimento? Assim sendo, isto é bom ou 
é mau? A integração é através do português (...)” (P1, pg. 2, 
2019) 
 
“No futuro, como vai ser a integração na sociedade? Com o 
SW pode ser melhor? Pode, pode. A verdade é que tem que 
se experimentar. Se for pior? E se a escrita do português for 
prejudicada? Como é que vai ser a integração na sociedade, 
no trabalho? É impossível, acabou, tem logo ali uma 
barreira enorme, de 100%. Tudo porque não quis saber da 
escrita.” (P1, pg. 2/3, 2019) 

Satisfação em 
relação ao SW 

i. Rapidez e facilidade da 
aprendizagem do SW  

ii. Associação de gesto 
(escrito em SW) a 
palavra escrita em LP  

iii. Hábito 
iv. Aceitação SW (nível 

pessoal) 
v. Aceitação SW (nível da 

comunidade surda) 

i. P2/B2 
“até me espantou a rapidez com que a turma aprendeu!” 
(P2, pg. 1, 2019) 
 
“Eu notei isso, quando fiz o teste e experimentei daquela 
vez, notei uma espécie de ‘sede’ de conhecimento nos 
alunos, eles queriam aquilo, não evitavam.” (P2, pg. 3, 
2019) 
 
“Eu acho que para as crianças ia ser fácil. Acho que ia ser 
uma coisa bastante fluente para elas, acho mesmo que sim, 
independentemente do que eu disse há pouco” (P2, pg. 5, 
2019) 
 
“Eu só percebi isso no estágio, quando os meninos já 
tinham 9 anos. Eles viam as configurações, as expressões e 
eles acharam fácil, mas porquê? Porque é uma imagem, vê a 
mão e assim eles vão e desenvolvem também a língua de 
sinais então eles acham fácil.” (B2, pg. 4, 2019) 
 

ii. B1/B2 
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“(...) o Português era muito difícil para mim, tinha muita 
dificuldade porque não conseguia “juntar” a um sinal. E 
com os sinais, acho que foi muito mais fácil foi muito 
rápido para mim aprender.” (B1, pg. 2, 2019) 
 
“Uma palavra, por exemplo, ‘saudade’. É uma palavra e aí 
o surdo olha e na hora de colocar num texto, no vocabulário 
quando ele vai ver ‘saudade’ aí é que ele vai ver o que é, só 
quando olha para o SW é que ele vai ver o que é. É só 
quando olha para o SW que ele consegue ver.” (B2, pg. 4/5, 
2019) 
 

iii. B2/B1 
“Eu tenho já muita experiência e gosto mesmo (...) ensinei 
o módulo inicial de configurações básicas de mão para 
alunos bem pequenininhos, meninos da alfabetização (...). 
Depois, fui para uma turma de primeiro ano e aí fui 
adiantando mais níveis, a seguir terceiro, quarto, quinto ano 
e aí igualmente continuei e ensinei sexto, sétimo, oitavo, 
nono. No ensino médio, também, já ensinei para todos os 
níveis. Primeiro e segundo ano do ensino médio também. 
Isso numa escola, mas também ensinei num curso de 
magíster que é para adultos, um curso do magistério.” (B1, 
pg. 4, 2019) 
 
“Fui trabalhar numa escola de crianças, então eu já trabalhei 
com crianças de 7 anos, ganhei muita experiência. Assim já 
trabalhei com educação infantil, do 1.º ao 5.º ano, já 
trabalhei também com 6.º, 7.º, 8.º e 9.º ano. Já trabalhei com 
crianças dos 3 anos até aos adultos, sem qualquer problema. 
O SW também, eu ensino para todo o mundo não tem 
problema (...)” (B2, pg. 5, 2019) 
 

iv. P2/B2/P1 
“(...) de facto aprendi SW, na ESEC, e devo dizer que gostei 
muito” (P2, pg. 1, 2019) 
 
“Tinha muito interesse em aprender, achei que era 
interessante o SW” (P2, pg. 1, 2019) 
 
“Eu aprendi uma disciplina nova, Didática do SignWriting, 
era uma disciplina nova. Comecei a aprender muitas 
disciplinas lá. Comecei a aprender.” (B2, pg. 4, 2019) 
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“Se a maioria, toda a gente, soubesse SW, era uma 
felicidade!” (P1, pg. 2, 2019) 
 

v. P2/P1 
“Acho que a comunidade surda adulta ia aceitar bem, a 
sério.” (P2, pg. 7, 2019) 
 
“(...) acho que iam aceitar bem. Não haveria qualquer 
problema.” (P1, pg. 7, 2019) 

Curiosidade 
dos alunos 
pelo SW 

i. Preferência dos alunos 
pelo SW em vez de LP  

i. P2/B2 
“Iam preferir os gestos, sempre os gestos.” (P2, pg. 3, 2019) 
 
“Porque o português é muito pesado, e o SW quando ele 
olha, parece com o que ele já conhece, e ele desenvolve 
inclusive a língua de sinais.” (B2, pg. 6, 2019) 

Dificuldades 
dos sujeitos e 
seus alunos, 
em contexto 
escolar 

i. Dificuldades 
aprendizagem a LP  

ii. Dificuldades 
aprendizagem a SW  

iii. Dificuldades 
aprendizagem alunos a 
LP 

iv. Dificuldades 
aprendizagem alunos a 
SW 

v. Dificuldades 
aprendizagem alunos 
em geral 

vi. Não associação de gesto 
a palavra escrita em LP 

i. B1/B2 
“(...) eu passava de ano, mas estava sempre em défice. No 
ensino médio também fiz noutra escola inclusiva, de novo e 
eu lia, mas não sabia nada de português, por exemplo, a 
redação - não sabia nada de redação, quando tinha que 
escrever em português.” (B1, pg. 1, 2019) 
 
“Eu acho o Português muito difícil, é muito difícil (...) No 
português tem a palavra e o surdo fica olhando e não 
consegue compreender parece que a palavra não tem nada, 
não tem sentido.” (B2, pg. 4, 2019) 
 

ii. B2/P1 
“Eu via coisas que não conhecia, o SignWriting eu não 
conhecia. Eu olhei e fiquei assim, poxa... não sei nada.” 
(B2, pg. 2, 2019) 
 
“Como é que eu vou estudar isso? Eu não estou entendendo. 
(...) Eu fiquei nervosa, porque era muita coisa (...) Era 
muito devagar que eu estava aprendendo, no final, eu já 
tinha 25 anos.” (B2, pg. 3, 2019) 
 
“Agora, o que eu sinto... Para mim, é um pouco 
complicado, porque parece uma coisa que com o passar do 
tempo se não se praticar, desvanece-se da memória com 
facilidade. É preciso praticar muito para perceber e essas 
coisas.” (P1, pg. 1/2, 2019) 
 



 
 

60 

iii. P2/B1/B2 
“(...) com as palavras escritas em português, com tanta 
prática com os jogos e tudo, de alguma forma a informação 
apaga-se da cabeça dos alunos, eles não fixam nada” (P2, 
pg. 7, 2019) 
 
“Mas e se o filho começar a falar, disser alguns sons e 
palavras e não as souber escrever? Se não conseguir fixar 
nada daquilo que diz? Todas as crianças da minha turma, 
passam por essa situação, todas.” (P2, pg. 8, 2019) 
 
“O Português é difícil, mais complicado porque tem que 
escrever muito e ser muito rápido e é muito difícil também 
porque tem muitas regras. Agora um surdo, tem a família 
que não ensina nada, quando vai aprender português é 
muito difícil, muita coisa ao mesmo tempo.” (B1, pg. 5, 
2019) 
 
“Eu acho que eles precisam de aprender o SW, porque tem 
vezes que não aprendem bem o português.” (B2, pg. 6, 
2019) 
 

iv. B2 
“Bem, para o aluno não é fácil, não. Porque quando começa 
por exemplo ele, na escola, bem no começo nas classes 
iniciais, se o aluno vê, ele vai começando a conhecer e o 
professor vai-lhe ensinando. Aí o outro aluno vem, e olha e 
não liga “não quero saber!”, vai depender. Depende do que 
cada um sabe, mas também depende do que eles querem 
aprender. Um aprende, o outro não aprende então depende.” 
(B2, pg. 5/6, 2019) 

v. B2 
“Nem todo o mundo é bom, há um ou outro que não vai 
bem (...) têm ritmos diferentes de apreensão (...) Eu acho 
que agora, para o futuro da criança, é melhor aprender, mas 
tem que levar em consideração que cada um aprende de um 
jeito.” (B2, pg. 7, 2019) 
 

vi. P2/B1 
“Por exemplo, neste momento no 1.º ciclo, os alunos estão a 
aprender através daquele método do gesto com datilologia, 
mas não conseguem decorar as palavras todas, não 
conseguem, simplesmente porque são muitas palavras. Eu 
acredito nisto. E com os gestos, com as palavras escritas em 
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português, com tanta prática com os jogos e tudo, de 
alguma forma a informação apaga-se da cabeça dos alunos, 
eles não fixam nada” (P2, pg. 7, 2019) 
 
“(...) eu gostei de aprender e aprendi a ler rápido com o 
SignWriting, o Português era muito difícil para mim, tinha 
muita dificuldade porque não conseguia “juntar” a um 
sinal.” (B1, pg. 2, 2019) 

Interesse em 
ensinar 

 
 
 

NÃO EXISTENTE 
 

 

P2/B2 
“(...) achei que era interessante o SW e agora sinto algum 
interesse em ensinar, mas ainda não o fiz.” (P2, pg. 1, 2019) 
 
“Fiquei curiosa de trabalhar com criança surda eu ia fazer 
Metodologia, Didática de Sinais, sabe, atividades.” (B2, pg. 
4, 2019) 

Rendimento 
dos alunos 

i. Aproveitamento dos 
alunos  

ii. Não aproveitamento 

i. B1/B2 
“Todo o mundo teve boa nota, a turma toda teve notas 
altas.” (B1, pg. 5, 2019) 
 
“Bom, em SW eles não têm nota. Só um parecer, algo de ‘a 
compreensão é boa? Sim ou não’, assim, só isso. É só o 
jeito como ele trabalha, como ele lê, as atividades que ele 
faz. E eu fico observando meus alunos todo o dia, tenho 
alunos que desenvolvem mais, que são mais ávidos para 
conhecer e que adoram!” (B2, pg. 6, 2019) 
 

ii. P2 
“(...) neste momento no 1.º ciclo, os alunos estão a aprender 
através daquele método do gesto com datilologia, mas não 
conseguem decorar as palavras todas, não conseguem, 
simplesmente porque são muitas palavras.” (P2, pg. 7, 
2019) 
“Vejo que os alunos precisam de melhorar.” (P2, pg. 6, 
2019) 

Metodologia e 
didática 

i. Recurso a literatura 
surda 

ii. Recurso a atividades 
lúdicas 

iii. Primeiro ensinar SW, 
depois LP 

iv. Primeiro ensinar LP, 
depois LGP 

v. Utilização da glosa 

i. B2 
“Literatura surda, em português não, só em SW. Ele 
consegue imaginar... Isso no primeiro e segundo ano. Eu 
ensino tudo, a mão, as expressões faciais, simples, só o 
básico. No terceiro e no quarto ano, ele já desenvolveu, já 
olha e vê todos os dias, só de olhar já consegue captar.” 
(B2, pg. 6, 2019) 
 

ii. P2/B1 
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vi. Oposição à glosa “E eu com eles tento fazer jogos, com imagens e palavras, 
com cartas de jogar, tento puxar por eles para que eles 
retenham a informação. Às vezes parece quase um jogo de 
memória, também tento usar puzzles e dominós, e várias 
coisas diferentes, para que eles consigam decorar melhor.” 
(P2, pg. 5, 2019) 
 
“(...) eu ensinei o módulo inicial de configurações básicas 
de mão para alunos bem pequenininhos, meninos da 
alfabetização, fazendo coisas lúdicas, por exemplo, virando 
cartas para os meninos verem a carta e para aprenderem 
rápido. Uma aula com imagens, não é... Teórica. Só mais 
tarde vem a oração, os números também.” (B1, pg. 4, 2019) 
 

iii. B1 
“Para mim, primeiro deveria ser ensinado o SignWriting, 
porque é importante e só depois o Português. Os dois juntos 
não, tem que ser separados. (...) Porque faz muita confusão. 
A criança vai aprendendo o Português, depois vai aprender 
outra coisa, aí vai confundir, vai misturar. Se for só o 
SignWriting, primeiro para ela aprender a ler e aí, depois, 
num outro turno ela faz a aprendizagem do Português. Junto 
não dá, o melhor é ser separado. Não vai conseguir, não dá, 
o Português é mais difícil. Ou só o SignWriting, ou só o 
Português. Ou uma ou outra, separadas.” (B1, pg. 4, 2019) 
 

iv. P2 
“Para mim, é fundamental que as crianças aprendam muito 
bem a escrita do português, que aprendam as palavras. A 
seguir, que aprendam a língua gestual e que sejam capazes 
de ligar as palavras escritas em português ao gesto, 
simultaneamente.” (P2, pg. 3, 2019) 
 

v. P1 
“Olha, como não há SW, tento fazer a transcrição da escrita 
em glosa, para facilitar a memorização. Porque estarem ali a 
escrever tudo extensivamente, é muito chato! Escrever 
assim, é mais rápido...” (P1, pg. 5, 2019) 
 

vi. P2/B1 
“Achei aquilo estranhíssimo, uma confusão, desde o início. 
(...) Prefiro usar gestos com acompanhamento de português 
‘real’.” (P2, pg. 4, 2019) 
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“Acho muito difícil, vou-lhe dar um exemplo... sabe são 
várias palavras, vários termos que você precisa escrever em 
Português. Talvez seja uma mistura, não sei. Aí, eu preciso 
fazer sempre a tradução para Português, é uma coisa 
cultural. O SignWriting não. Não gosto muito da glosa.” 
(B1, pg. 6, 2019) 

Participação 
ativa dos pais 
na vida escolar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO EXISTENTE 
 

P2/B1/P1 
“Também noto que os pais não querem saber, ignoram 
muitas vezes os filhos e o desenvolvimento da escrita dos 
filhos.” (P2, pg. 6, 2019) 
 
“A maioria é porque os pais não puxam pelos filhos.” (P2, 
pg. 8, 2019) 
 
“Se o pai quisesse aprender a língua gestual, era uma coisa, 
mas eles desviam-se disto, e passam muito tempo longe dos 
filhos” (P2, pg. 8, 2019) 
 
“Eu sinto que há dez anos atrás, os pais das crianças surdas 
tinham muita preocupação, preocupavam-se muito com os 
filhos. Esforçavam-se muito, puxavam por eles, os filhos 
tinham que obedecer a uma educação com muitas regras, eu 
conheço esta realidade, eu vivi-a. Agora, não há nenhuma 
preocupação pelos filhos. Não puxam por eles, eu converso 
com os pais, explico-lhes que os filhos precisam de muito 
estímulo em casa, de continuar em casa aquilo que fazem na 
escola, mas todos os pais me respondem a mesma coisa, 
dizem que não têm tempo, que não dá tempo.” (P2, pg. 8, 
2019) 
 
“I: Acha que a escola e a família devem trabalhar em 
articulação? Acho que precisam de o fazer.” (P2, pg. 8, 
2019) 
“Agora um surdo, tem a família que não ensina nada, 
quando vai aprender português é muito difícil, muita coisa 
ao mesmo tempo.” (B1, pg. 5, 2019) 
 
“Depende muito da estimulação na escola e em casa.  
I: Acha que as duas têm que estar ligadas? 
P1: Sim.” (P1, pg. 7, 2019) 

Estatuto 
atribuído ao 
SW 

i. SW como sistema e 
como marca 
cultural 

i. B1/B2/P1 
“(...) é muito importante para o povo surdo. Muito mesmo, 
até porque é uma coisa própria do povo surdo para a escrita, 
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ii. SW não como 
sistema nem como 
marca cultural 

iii. SW como registo 
escrito 

por isso o SignWriting precisa ser divulgado.” (B1, pg. 5, 
2019) 
 
“Tenho a certeza que é, é uma verdade que é uma marca 
cultural da pessoa surda.” (B1, pg. 5, 2019) 
 
“Me ensinou a língua, que a língua é própria do surdo e o 
SignWriting é da língua própria do surdo, e que aquela 
escrita que eu conhecia é do português.” (B2, pg. 3, 2019) 
 
“Também é... Próprio da escrita dos gestos, não é? A 
escrita, o desenho em SW fica, é como uma cola na 
memória.” (P1, pg. 2, 2019) 
 
“É uma marca cultural, é. É próprio da cultura surda e da 
comunidade surda, é. (...) O ouvinte não tem nada a ver com 
isto, até porque é uma coisa muito visual. Claro que o 
ouvinte pode aprender também! E até era bom que o 
fizesse! Porque para quem está a aprender a língua gestual, 
não tem como fotografar aquilo e também não sabe como 
descrever os gestos e se adquirir o SW, é só olhar que já 
sabe, já está!” (P1, pg. 4, 2019) 
 

ii. P2 
“Acho que não, até porque não é algo que seja muito 
conhecido, não é uma coisa muito famosa.” (P2, pg. 3, 
2019) 
 

iii. P1 
“O SW para a LGP até pode ser importante, no sentido de 
haver um registo escrito dos gestos. Havia esse registo.” 
(P1, pg. 3, 2019) 
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3.6. Discussão  
   

À luz do Decreto-Lei 54/2018, da atual conceção de bilinguismo Surdo em 

Portugal e do PCLGP, elementos estes que acima se assinalaram como relevantes para 

discussão e análise, entende-se que o capítulo abaixo apresentado procura salientar, 

levantar e, até mesmo, responder a questões ditas pertinentes para o estudo. Estas 

surgiram ao longo da análise documental e tomaram relevo com as entrevistas aos 

professores Surdos de LG.  

Com a análise e categorização das entrevistas, compilaram-se nove categorias-

chave: ‘incerteza em relação ao SW’, ‘satisfação em relação ao SW’, ‘curiosidade dos 

alunos pelo SW’, ‘dificuldades dos sujeitos e seus alunos, em contexto escolar’, 

‘interesse em ensinar’, ‘rendimento dos alunos’, ‘metodologia e didática’, ‘participação 

ativa dos pais na vida escolar’, ‘estatuto atribuído ao SW’. Estas categorias refletem 

sentimentos e opiniões de todos os entrevistados, que após análise cuidada, merecem ser 

alvo de uma discussão mais aprofundada.  

A primeira categoria, ‘incerteza em relação ao SW’’, assim como todas as 

subcategorias nela inseridas, evidencia que os únicos sujeitos de investigação aí 

incluídos são P1 e P2. Isto leva a crer que, visto que o SW não está integrado na 

Comunidade Surda em Portugal, um dos sentimentos predominantes em relação a este 

sistema seja, de facto, a incerteza. Não obstante, também as subcategorias ajudam a 

revelar um pouco mais acerca de algumas das questões que provocam esse sentimento, 

tal como a falta de hábito com a leitura e escrita em SW e consequente pouco à vontade 
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com a modalidade; o programa curricular não visar o ensino aprofundado de SW; receio 

de que as crianças possam vir a descurar da escrita em língua portuguesa e da integração 

do SW na sociedade em geral, ou seja, na comunidade Surda e ouvinte. Estes 

sentimentos acabam por se refletir na entrevista em si, sendo que os sujeitos P1 e P2 são 

os entrevistados que levantam mais questões em relação ao SW e que se mostram mais 

reticentes ainda que face a uma hipotética mudança. 

Por outro lado, na categoria ‘satisfação em relação ao SW’’, todos os sujeitos de 

investigação apontam questões positivas, sendo que algumas delas se prendem com a 

rapidez e facilidade de aprendizagem do SW, associação de gestos a palavras escritas 

em SW – algo que seria muito mais difícil de obter caso se recorresse ao português 

escrito –, e, acima de tudo, aceitação do SW a nível pessoal e grupal, no caso da 

Comunidade Surda. Os pareceres dados pelos sujeitos B1 e B2, ambos professores de 

LIBRAS/SW, são marcadamente positivas, mas há algumas surpresas, no que diz 

respeito a P1 e P2 que, embora inexperientes e não fluentes em SW mostraram abertura 

e transparência nas suas opiniões.  

As dificuldades dos alunos na aprendizagem do SW implicam que, embora o 

sistema não seja perfeito, há características inerentes ao aluno, entre elas a inteligência e 

o background sociofamiliar (Alves, 2015) que podem não permitir o sucesso escolar, 

algo também referido por B2. A dificuldade de aprendizagem de uma língua estrangeira 

foi um tópico estudado por Ganschow, Sparks & Javorsky (1998), autores que 

examinaram, ao longo de dez anos, as influências cognitivas, afetivas e linguísticas no 

processo de aprendizagem de uma L2. De facto, os autores deduzem que a 

aprendizagem da L2 está intrinsecamente ligada com o conhecimento da L1 enquanto 

língua nativa. Desse modo induz-se, que um parco conhecimento da L1 se refletirá na 

aprendizagem da L2. 

P1, na categoria ‘metodologia e didática’, revela ser a única dos entrevistados 

que utiliza a glosa nas suas aulas, porque “é mais rápido” (Apêndice V) e talvez seja 

possível inferir que isto acontece já que a própria é fluente em língua portuguesa escrita 

e não em SW. Embora P1 utilize glosa nas suas aulas, este sistema de transcrição não 

reflete completamente todos os parâmetros linguísticos da LGP e requer conhecimento e 

fluência de escrita da língua oral. Assim, este trabalho de tradução e não de escrita, pode 

não ser o mais indicado a crianças Surdas em idade de educação pré-escolar e primeiros 

anos de ensino básico geral, que, caso sigam um padrão mais regular, não apresentarão 

ainda capacidades de concretizar o trabalho que a glosa requer.  
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Além do mais, B2 é a única entrevistada que recorre a literatura Surda na sua 

prática docente diária. Autores como Carvalho (2015), Foncha (2014), Moreira (2016) e 

Pimentel (2017) defendem que a exposição precoce de crianças a literatura é, de facto, 

um dos fatores decisivos para uma aquisição e desenvolvimento completos da língua, 

inferindo até que quando mais trabalho em contexto casa e escola houver, mais positiva 

será a relação da criança com a leitura e escrita. 

P2, B2 e P1 mencionam a participação dos pais na vida escolar como um dos 

fatores mais importantes para a educação da criança Surda. Marques (2017), atesta que, 

no seu estudo, a escola enquanto instituição denota preocupação na participação das 

famílias no quotidiano escolar dos alunos e que os próprios encarregados de educação 

afirmam serem tidos em conta nas atividades planeadas e promovidas pelos educadores. 

Porém a mesma autora infere, “no entanto, constatou nas [suas] observações, que 

embora as educadoras responsáveis pelos grupos afirmem que envolvem as famílias na 

preparação e dinamização das atividades, na realidade não o fazem, pois, os pais não 

são convidados a apresentar sugestões e propostas” (Marques, 2017:49). Abreu (2016) 

apresenta uma lista de resultados de investigação acerca da relação escola-família poder 

ser potenciadora de sucesso educativo, onde figuram questões como: a iniciativa de 

participação partir sobretudo dos profissionais de educação; a influência de fatores 

sociais, económicos e culturais no sucesso educativo da criança; no contexto de 

educação pré-escolar, os encarregados de educação serem solicitados para trabalhos na 

escola e no contexto de 1.º ciclo de Ensino Básico Geral os mesmos serem solicitados 

para trabalhos em casa, entre outros.  

De facto, uma das conclusões de Abreu (2016:72) é de que, “(...) cabe às escolas 

promover diversas modalidades de envolvimento e participação das famílias, para que 

as famílias se sintam envolvidas, motivadas e que as considerem como uma instituição 

de parceria, de conhecimento e de união no processo ensino-aprendizagem das 

crianças.”. Assim, entende-se que o trabalho articulado entre a escola e a 

família/pais/encarregados de educação deva ser feita de forma a que estes possam, 

efetivamente, ter um parecer acerca da educação das crianças.  

No caso da criança Surda, este trabalho é ainda mais meticuloso e deve ser feito 

com cautela, de modo a controlar as expectativas dos pais e dos professores em relação 

ao desempenho do aluno. É importante que estes trabalhem de forma unida para que 

seja utilizada a melhor metodologia de ensino possível e para potenciar o progresso do 

aluno em todos os contextos. 
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 P1, refere na categoria ‘estatuto atribuído ao SW’, a importância de haver um 

registo escrito dos gestos. Esta ideia é corroborada por Capovilla et. al. (2004:262), que 

inferem que “(...) sem o registro estável e confiável da escrita, uma língua se perde em 

variações geográficas e históricas, impedindo o florescimento cultural. Pessoas surdas 

agora dispõem de uma ortografia própria, uma escrita visual direta de sinais que pode se 

tornar tão importante para a história dos surdos em todo o mundo quanto o alfabeto tem 

sido para a história dos ouvintes no mundo ocidental.”. Acredita-se que esta escrita 

visual de gestos, como é o caso do SW, devido ao seu caráter polivalente em termos de 

descrição do gesto, pode ser utilizado em várias LG e em várias faixas etárias. Ainda na 

mesma categoria, nota-se que tanto P1 como B1 e B2 consideram, de facto, o SW como 

sistema e como marca cultural Surda, ao passo que P2 não partilha dessa opinião devido 

à pouca popularidade do mesmo no seio da Comunidade Surda portuguesa. 

A diferença geográfica, política e socioeconómica entre sujeitos de investigação 

não demonstrou ter demasiado peso no que diz respeito às suas experiências enquanto 

professores. Contudo, a questão da falta de experiência com o ensino e prática de SW, 

fez notar que alguns dos sujeitos, nomeadamente P1 e P2, passassem a desenvolver 

alguns receios e ideias não tão concebidas, destacando-se P2, quando mostra considerar 

o SW equivalente a uma terceira língua. Isto mostra que, até certo ponto, há uma grande 

falta de informação acerca do SW e daquilo em que consiste. Uma modalidade escrita 

de uma língua não equivale a uma língua por si só, e aqui se compreende o mal-

entendido em relação ao SW e às LG, inclusive a LGP. Entenda-se, assim, a situação da 

língua portuguesa, que possui modalidade oral e escrita; também seria este o caso da 

LGP, que possuiria modalidade gestual e poderia, eventualmente, usufruir de uma 

modalidade escrita na forma de SW. Assim, o SW não seria uma terceira língua, mas 

apenas a escrita de uma língua já existente, que na situação referida por P2, seria a LGP. 

B1 refere na sua entrevista (Apêndice III), a importância de ensinar a 

modalidade escrita na forma do SW, a crianças Surdas entre os três e os quatro anos de 

idade, para que as mesmas possam equiparar-se à criança ouvinte em termos de 

desenvolvimento da escrita. Este argumento pode vir a ser utilizado como uma mais-

valia na educação pré-escolar de crianças Surdas já que, Capovilla et. al. (2004:268) 

exprimem um parecer semelhante, “(...) um tal sistema de escrita visual direta de sinais 

traria múltiplos benefícios psicológicos e sociológicos. Permitiria à criança surda tirar 

vantagem das propriedades visuais de sua língua materna para pensar, comunicar-se e 
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escrever numa única língua, o que aceleraria seu desenvolvimento lingüístico e 

cognitivo, e a colocaria em pé de igualdade com a ouvinte.”.  

Os pontos assinalados aqui procuraram dar lugar a uma discussão abrangente a 

vários estratos da Comunidade Surda, independentemente da sua localização geográfica. 

Desse modo, e com o apoio de várias teorias, conceitos e paradigmas, o trabalho de 

análise e discussão desta dissertação revelou ainda um longo caminho a traçar no que 

diz respeito a informar professores, alunos e família para o SW e as suas 

potencialidades no sistema educativo português. Não só, também se urge necessária a 

investigação aprofundada dos sistemas de notação de escrita das LG associadas a 

crianças Surdas nos primeiros anos de escolarização, concluindo que é nesta faixa etária 

que se desenvolve, em plenitude, a língua na sua vertente escrita e gestual.  

 

 

4. Considerações Finais 
 

A pesquisa explorada não pretende concluir a temática por aqui; aliás, muito 

pelo contrário: pretende dar continuidade a uma proposta de trabalho futura que possa 

ser o início de novas reflexões e questões acerca do SW.  

Espera-se que o trabalho de dissertação desenvolvido possa vir a ser um 

contributo para as ciências da educação. Através de observação indireta, trabalho de 

entrevista e análise de documentos, foi possível perspetivar um pouco qual a realidade 

educativa da criança Surda em Portugal e no Brasil. Não apenas isso, também se 

elucidaram algumas questões de cariz legislativo (incluindo decretos-lei, leis e 

programação curricular) e gerou-se um contributo interessante para a discussão da 

reforma de algumas metodologias e recursos educativos. 

A temática do SW aplicada às crianças Surdas e à sua educação formal também 

foi algo aclarada, sendo viável um trabalho futuro nesta área, na tentativa de melhor 

compreender a realidade educativa da educação pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico 

geral aplicado à educação bilingue de alunos Surdos, com um estudo em campo. 

A possibilidade de clarificação dos conceitos de SW e de glosa e de quais as 

diferenças entre um sistema de transcrição e um sistema de notação de escrita das LG, 

deram a entender, juntamente com algumas das entrevistas (nomeadamente, sujeito P1 e 

P2) que o PCLGP carece de reformulação e revisão. 
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Através do estudo de uma notação de escrita das LG como é o caso do SW, já 

utilizada em contextos escolares internacionais e em várias línguas gestuais, promover-

se-ia o estudo da LGP enquanto língua materna do indivíduo Surdo, assim como uma 

possível estandardização de uma modalidade escrita. Isto contribui, assim, para a 

afirmação gramatical, para a valorização científica e, acima de tudo, pedagógica das LG 

e da escrita das mesmas.  

Contudo, ao longo deste trabalho de dissertação surgiram alguns entraves. Um 

deles foi a não-observação presencial de aulas de educação pré-escolar e de 1.º ciclo do 

ensino básico geral, por impossibilidade de gestão de tempo. Além disso, não houve a 

oportunidade de viajar até uma das escolas no Brasil onde a metodologia LIBRAS/SW é 

posta em prática, por motivos financeiros e de calendarização. A existência de muito 

poucos trabalhos de investigação na área do SW e, especialmente, relacionados com a 

temática do mesmo associado à educação bilingue de crianças Surdas, acabou por surgir 

como um grande obstáculo.  

Apesar destes entraves, considera-se que, futuramente, este trabalho pode vir a 

ser uma proposta passível de continuação em programa doutoral. Da mesma forma, 

pode também contribuir para a realização de mais estudos relacionados com o ensino ou 

integração do SW num regime de ensino bilingue, na disciplina de LGP, assim como no 

próprio PCLGP, num estatuto de sistema de notação escrita e não como sistema de 

transcrição. 

A sensação de terreno por desbravar é bastante forte e, com isso em mente, 

espera-se que, com esta dissertação, se continue o trabalho de estudo da educação 

bilingue de crianças e jovens Surdos e que, fazendo uso das palavras de Pinto 

(2015:271) “(...) algumas ideias (...) sirvam de base a novos desafios em prol da 

comunidade surda e dos seus direitos educativos e de cidadania”. 
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Anexo I – Decreto-Lei 3/2008, Capítulo V, Artigo 23.º 
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Anexo II – Decreto-Lei 54/2018, Capítulo III, Art.º 15.º 
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Anexo III – Página 151 do PCLGP de Educação Pré-Escolar e 
Ensino Básico 
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Anexo IV – Lei n.º 65/2015 
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Anexo V – Representações escritas de crianças Surdas 
brasileiras12 
 
 
 
 

  

                                                             
12 Retirado de Cota (2012). 
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Anexo VI – Notação de Stokoe13 
 
 

 
 

 

  

                                                             
13 Excerto da história infantil Goldilocks, retirado de 
https://scriptsource.org/cms/scripts/page.php?item_id=entry_detail&uid=jrck2nk3qg  
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Anexo VII – Notação HamNoSys14 
 
 
 

 
 
 
  

                                                             
14 Algumas configurações manuais em Notação HamNoSys, retirado de https://www.sign-lang.uni-
hamburg.de/dgs-korpus/files/inhalt_pdf/HamNoSys_Handshapes.pdf 
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Anexo VIII – Sistema D’Sign15 
 
 

 
 
 
  

                                                             
15 Sistema D’Sign retirado de 
http://www.libras.ufsc.br/colecaoLetrasLibras/eixoFormacaoEspecifica/escritaDeSinaisI/scos/cap15515/1
4.html 
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Anexo IX – Notação de François Neve16 
 

 
 
  

                                                             
16 Notação de François Neve, retirado de Aguiar & Chaibue (2015) 
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Anexo X – Notação ELiS17 
 
 
 

 
 
  

                                                             
17 Alfabeto em Notação ELiS, retirado de 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Alfabeto_Manual_em_ELiS.png 
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Anexo XI – Sistema SignWriting18 
 
 

 
  

                                                             
18 Extrato de Génesis (Bíblia traduzida em SW, escrita em LIBRAS), retirado de 
http://www.signwriting.org/archive/docs5/sw0459-BRBible-Textos-Biblicos-LIBRAS.pdf 
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Apêndice I – Guião de Entrevista aos Professores de 
LIBRAS/SW 
 
Guião de Entrevista aos Professores de LIBRAS/SW 

 

Objetivos da Dissertação: 

• Compreender qual a relevância do ensino do SignWriting às crianças Surdas a 

partir do pré-escolar/1.º ciclo; 

• Identificar as diferenças inerentes ao processo de aprendizagem da escrita de 

crianças Surdas e de crianças ouvintes; 

• Contribuir para a clarificação dos conceitos de sistema de notação de escrita 

das línguas gestuais (SignWriting) e de sistema de transcrição (Glosa); 

• Promover a LGP, contribuindo para a sua estandardização, afirmação 

gramatical e para a valorização científica e pedagógica do seu ensino. 

 

Objetivos da Entrevista: 

• Compreender a formação-base d@ entrevistad@; 

• Conhecer a formação d@ entrevistad@ no âmbito do SW; 

• Obter informação acerca da faixa etária dos alunos aos quais @ entrevistad@ dá 

aulas; 

• Descobrir de que forma são pensadas, preparadas e ministradas as aulas em SW; 

• Entender um pouco sobre quais os principais desafios e conquistas no ensino de 

SW. 

• Entender qual o significado que @ entrevistad@ atribui ao SW (caráter cultural, 

linguístico, outros); 

• Evidenciar o interesse (ou não) no ensino generalizado de SW à população 

ouvinte e Surda. 

 

Questões (apenas guidelines): 

Podia contar-me um pouco da história da sua formação? Como era a sua turma? 

Qual foi o seu 1º contacto com o SW? 

Como começou a sua formação na área do SW? 

Com que idade aprendeu SW?  

Gostaria de ter aprendido mais cedo, se fosse possível? 
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Qual é a faixa etária dos seus alunos? 

Fale-nos um pouco das suas aulas. 

Pode falar um pouco sobre como é a aprendizagem da escrita da criança Surda? 

Qual foi o maior desafio que já lhe aconteceu em aula, quando ensinava SW? 

Qual foi a maior conquista? 

Quais os resultados que tem obtido, com o ensino em SW? 

Considera que o ensino do SW é importante? Porquê? 

Considera que o SW favorece a aprendizagem da escrita do Português? 

Qual é a idade que pensa ser a ideal para introduzir o SW à criança Surda? Porquê? 

Na sua opinião, acha que o SW é uma ferramenta útil para a criança Surda? 

Considera o SW como um sistema de escrita? (Marca cultural, outros?) 

Conhece outros sistemas de escrita para as LG?  

O que pensa sobre a glosa? 

Alguma vez ensinou SW a crianças ouvintes? 

Se sim, quais as diferenças na aprendizagem (surdos/ouvintes). 

Se não, gostaria de o fazer? 

 

Observações (caso necessário): 

Explicitar as questões éticas de confidencialidade;  

Explicar quais os objetivos da tese; 

Informar, de modo geral, ao entrevistado o trabalho de investigação que está a ser 

desenvolvido;  

Promover a participação ativa d@ entrevistad@, mostrando a indispensabilidade da 

sua colaboração; 

Solicitar a permissão de utilizar excertos ou, até, discurso integral d@ entrevistad@ na 

tese. 

Quer falar sobre? Quer contar um pouco de? (fórmulas introdutórias) 

A sua aula é ministrada em que língua? 

Tenta adaptar o ensino aos seus alunos?  

Como reagem as crianças/ alunos, ao ensino e uso do SW? 
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Apêndice II – Guião de Entrevista aos Professores de LGP 
 
Guião de Entrevista aos Professores de LGP 

 

Objetivos da Dissertação: 

• Compreender qual a relevância do ensino do SignWriting às crianças Surdas a 

partir do pré-escolar/1.º ciclo;  

• Identificar as diferenças inerentes ao processo de aprendizagem da escrita de 

crianças Surdas e de crianças ouvintes;  

• Contribuir para a clarificação dos conceitos de sistema de notação de escrita 

das línguas gestuais (SignWriting) e de sistema de transcrição (Glosa);  

• Promover a LGP, contribuindo para a sua estandardização, afirmação 

gramatical e para a valorização científica e pedagógica do seu ensino.  

Objetivos Específicos: 

• Entender qual a visão dos entrevistados acerca do SW; 

• Obter algumas informações sobre a aprendizagem da escrita por parte da criança 

Surda; 

• Saber quais as opiniões dos entrevistados acerca da glosa; 

• Perceber quais as opiniões dos entrevistados relativamente ao ensino-

aprendizagem de SW; 

Questões (apenas guidelines): 

Qual foi a primeira reação que teve quando contactou com o SW pela primeira vez? 

Como se desenvolveu a sua aprendizagem? 

Considera importante haver uma modalidade escrita da LGP? 

Alguma vez utilizou SW nas suas aulas? Porquê (sim ou porque não)? 

Na sua opinião, acha que o SW é uma ferramenta útil para a criança surda? Porquê? 

Considera o SW um sistema de escrita? (ou sistema de transcrição, ou marca cultural, 

ou nada disto)  

O que pensa sobre a glosa? 

O que pensa relativamente ao ensino-aprendizagem de SW por parte das crianças e 

comunidade surda?  
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Pode falar um pouco sobre como, de acordo com o seu ponto de vista, ocorre o processo 

de aprendizagem da leitura e escrita da criança Surda? 

 

Observações (caso necessário): 

Explicitar as questões éticas de confidencialidade;  

Explicar quais os objetivos da tese; 

Informar, de modo geral, ao entrevistado o trabalho de investigação que está a ser 

desenvolvido;  

Promover a participação ativa d@ entrevistad@, mostrando a indispensabilidade da 

sua colaboração; 

Solicitar a permissão de utilizar excertos ou, até, discurso integral d@ entrevistad@ na 

tese. 

Quer falar sobre? Quer contar um pouco de? (fórmulas introdutórias) 

A sua aula é ministrada em que língua? 

Tenta adaptar o ensino aos seus alunos?  
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Apêndice III – Transcrição da Entrevista (Sujeito B1) 
 
Entrevistado B1 
Faixa etária: 45-60 anos 
Sexo: Masculino 
Professor de LIBRAS numa escola no sul do Brasil   
Duração da entrevista: 41:31min 
 

I19: Vamos começando então? Pode ser? Eu só queria dizer lhe primeiro que 

apesar de eu gravar o som, é tudo confidencial. OK? OK. Eu queria que soubesse... 

O tema da pesquisa é a relevância do ensino de SignWriting para crianças Surdas 

em idade de alfabetização ou primeiro ciclo.  

B1: Qual a série?  

I: Começaria dos três anos até aos sete. Porque eu sei que no Brasil é diferente 

daqui de Portugal. 

B1: Os meus alunos têm cinco, seis anos também. 

I: Vou começar com perguntas em relação à própria formação do B1, à 

escolarização. A primeira era se me podia falar um bocadinho de como era a 

turma na escola, como é que era? 

B1: Então eu tenho dois irmãos surdos. No começo estudei só com leitura labial e nada 

de sinais. Também estudei na escola inclusiva e os meus irmãos também. Mas 

estudamos os três em escolas diferentes, um numa, outro noutra e o outro numa terceira 

escola. Um dos meus irmãos é uma mulher, e ela estudou numa escola de freiras, para 

surdos. Mas essa escola era muito rígida com a questão da leitura labial, ela era 

obrigada a fazer leitura labial e deixava “guardado”, sem usar, a língua de sinais/gestual. 

O outro (irmão) é um homem também estudou numa escola inclusiva. E eu estudei 

noutra escola inclusiva chamada XXX. Fiz várias vezes o primeiro ano e o segundo 

também, repetindo. Era uma escola de inclusão por isso tinha três surdos juntos, na 

quinta série, mas depois mudei de escola, para uma outra escola inclusiva. Eu nunca... 

Eu fui passando em tudo.  

I: Na escola de surdos?  

B1: Não, essa escola era uma escola de ouvintes inclusiva. Mas eu passava de ano, mas 

estava sempre em défice. No ensino médio também fiz noutra escola inclusiva, de novo 

e eu lia, mas não sabia nada de português, por exemplo, a redação - não sabia nada de 

                                                             
19 I – Investigadora (a nomenclatura mantém-se ao longo de todas as transcrições). 
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redação, quando tinha que escrever em português. Os meus irmãos, nós os três, 

aprendemos a sinalizar fora, na escola usávamos leitura labial. O meu irmão, estudou 

educação física e fez o vestibular, para surdos, uma, duas, três vezes, no interior. Aqui, 

no interior de Santa Maria, estudou na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, 

Educação Física. Não tinha intérprete então foi muito difícil.  

I: Mas você também fez Educação Física?  

B1: Sim, eu também fiz Educação Física, na mesma Universidade. O meu irmão fez os 

primeiros dois anos e depois eu passei, entrei. A minha irmã, foi muito difícil, não 

passou a nada. Fez o ensino médio, mas não fez faculdade. É muito difícil para um 

surdo estudar, é muito difícil. Tive muitos fracassos, por não ter intérprete... Eu criei a 

associação de surdos aqui, e criei uma associação de intérpretes também, no ano 2000. 

Só em 2001 consegui estudar já com intérprete, foi em 2001 que me formei como 

professor surdo de educação física.  

I: E podia-me dizer qual é que foi o seu primeiro contacto com o SignWriting?  

B1: Comecei em 2001.  

I: Já depois de ter saído da universidade?  

B1: Sim, no mês de novembro, fiz um curso de SignWriting, foi aí que eu aprendi, 

comecei em novembro de 2001 e foi daí que eu comecei a estudar.  

I: E estudou durante quantos anos? O seu curso foi de quantos anos?  

B1: Fui ensinado pela Marianne Stumpf, e pelo Fabiano (incompreensível).  

I: Foram os dois professores que o ensinaram então, foi a Marianne Stumpf e o 

professor Fabiano?  

B1: Sim, sim, mas foi só um professor porque a Marianne não pode e aí o Fabiano foi 

dar o curso.  

I: O seu curso foi de um mês? Ou dois meses, três?  

B1: Era de segunda a sexta-feira, a semana toda, durante sete meses.  

I: E aprendeu com que idade, mais ou menos?  

B1: Estou a pensar... Três.... Esqueci! (risos) Com trinta anos, com cerca de trinta anos.  

I: E gostava de ter aprendido SignWriting mais cedo? Se tivesse sido possível 

quando era mais novo?  

B1: Muito boa pergunta, eu gostei de aprender e aprendi a ler rápido com o 

SignWriting, o Português era muito difícil para mim, tinha muita dificuldade porque 

não conseguia “juntar” a um sinal. E com os sinais, acho que foi muito mais fácil foi 

muito rápido para mim aprender.  
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I: Acha que se tivesse aprendido com... Imagine, oito anos de idade ou quando 

entrou para a escola que ia ser mais fácil depois para si?  

B1: Não entendi...  

I: Acha que teria menos dificuldades, por exemplo?  

B1: Sim, acho que sim, se tivesse aprendido com dez anos era bem melhor. Acho que 

quando a criança aprende com seis anos, com cinco, seis anos é bem melhor porque a 

criança aprende mais rápido é tipo um módulo inicial, com essa idade acho que seria 

melhor.  

I: O B1, é professor de Educação Física, queria que me falasse um pouco das suas 

aulas, como é que são? Como é que faz nas aulas?   

B1: (EXPRESSÃO DE INCOMPREENSÃO)  

I: Como é que dá a aula, como a prepara, por exemplo.  

B1: Então, eu antes ensinava educação física para ouvintes, ok? Comecei em 1993 e era 

muito difícil a comunicação, como é que eu ia comunicar com estes alunos? Porque eu 

não entendia, não falava, então como é que ia me comunicar? Por exemplo, se chovesse, 

eu não tinha como cancelar ou avisar para dar a aula dentro de algum lugar, ou avisar 

alguma coisa porque os meninos não sabiam sinais. Mais um exemplo, se um menino 

quer ir beber água, quer ir ao banheiro... Na aula de vólei, de futebol... Em tantas 

coisas... Até para brincar a comunicação era difícil. Agora acho muito bom ensinar. Eu 

estou a ensinar os fundamentos técnicos, é um módulo inicial, mas a comunicação é 

mais difícil porque não há grande aprofundamento para ensinar os meninos, os meninos 

não têm este aprofundamento.  

I: E agora trabalha com crianças surdas?  

B1: Sim, agora dou aulas para crianças surdas. Agora estamos de férias, mas em 

fevereiro voltamos a começar.  

I: E os alunos têm, desculpe eu acho que já me disse, mas que idade têm?  

B1: Tem quatro, cinco, seis, sete. Tenho até alunos com 60 anos!  

I: Ah ok! Então dá aulas a pessoas a partir dos quatro anos, é isso?  

B1: Sim, sim sabe que eu dou aulas também no EJA, que é o Ensino de Jovens e 

Adultos, no Brasil, então eu tenho alunos com 60 anos também. São idosos surdos, são 

todos surdos dos 4 aos 60 anos. A intérprete sabe o que é EJA?  

INT20: Sei sim!  

                                                             
20 INT – Intérprete (a nomenclatura mantém-se ao longo de todas as transcrições). 
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B1: Eu faz dois anos, fui em Fortaleza também, a um encontro de SignWriting lá e 

conheço os amigos da intérprete! (risos) Conheço todo o mundo! (risos)  

I: Eu sei que a sua área é a Educação Física, mas queria perguntar-lhe também 

como acha que é a aprendizagem da escrita da criança Surda. Acha que é difícil, 

acha fácil?  

B1: Qualquer escrita?  

I: Qualquer escrita, português ou SignWriting.  

B1: Para mim, primeiro deveria ser ensinado o SignWriting, porque é importante e só 

depois o Português. Os dois juntos não, tem que ser separados.  

I: Porquê? 

B1: Porque faz muita confusão. A criança vai aprendendo o Português, depois vai 

aprender outra coisa, aí vai confundir, vai misturar. Se for só o SignWriting, primeiro 

para ela aprender a ler e aí, depois, num outro turno ela faz a aprendizagem do 

Português. Junto não dá, o melhor é ser separado. Não vai conseguir, não dá, o 

Português é mais difícil. Ou só o SignWriting, ou só o Português. Ou uma ou outra, 

separadas.  

I: O B1 já ensinou SignWriting?  

B1: A minha formação é também em Letras LIBRAS, formei-me no ano de 2010 que é 

uma licenciatura, então eu posso, realmente, falar não só pelo lado da Educação Física. 

Foi na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, no pólo de lá.  

I: Então já ensinou SignWriting?  

B1: Já, já ensinei sim.  

I: E qual foi a melhor experiência que já lhe aconteceu numa aula, enquanto estava 

a ensinar SignWriting?  

B1: Eu tenho já muita experiência e gosto mesmo, eu ensinei o módulo inicial de 

configurações básicas de mão para alunos bem pequenininhos, meninos da 

alfabetização, fazendo coisas lúdicas, por exemplo, virando cartas para os meninos 

verem a carta e para aprenderem rápido. Uma aula com imagens, não é... Teórica. Só 

mais tarde vem a oração, os números também. Depois, fui para uma turma de primeiro 

ano e aí fui adiantando mais níveis, a seguir terceiro, quarto, quinto ano e aí igualmente 

continuei e ensinei sexto, sétimo, oitavo, nono. No ensino médio, também, já ensinei 

para todos os níveis. Primeiro e segundo ano do ensino médio também. Isso numa 

escola, mas também ensinei num curso de magíster que é para adultos, um curso do 
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magistério. Fui um curso que ensinei para surdos, só para surdos, não tinha ouvintes. 

Todo o aluno era surdo.  

I: E do que é que mais gostou, por exemplo? Qual foi a sua experiência preferida?  

B1: Gosto muito de ensinar língua de sinais, a disciplina de língua de sinais, LIBRAS 

aqui no Brasil. E também de ensinar SignWriting, gosto muito.  

I: E o que é que menos gosta?  

B1: Não sei, acho que gosto de tudo! (risos) Acho que só não gosto do que é difícil! 

(risos)  

I: Disse que já ensinou em SignWriting e teve bons resultados? Os alunos tiveram 

bons resultados?  

B1: Todo o mundo teve boa nota, a turma toda teve notas altas. Sabe o surdo jovem 

adulto, ele vem e não sabe de nada é muito difícil quando ele é assim mais velho. A 

gente cansa mais para lhe ensinar também, mas é bom ensinar. Agora a criança aprende 

bem, e quando for maior vai ser ainda melhor porque ela aprende melhor.  

I: E acha que depois, quando a criança aprende SignWriting também aprende 

melhor o Português?  

B1: O SignWriting é bom, é fácil. O Português é difícil, mais complicado porque tem 

que escrever muito e ser muito rápido e é muito difícil também porque tem muitas 

regras. Agora um surdo, tem a família que não ensina nada, quando vai aprender 

português é muito difícil, muita coisa ao mesmo tempo. É muito melhor, a criança 

depois de aprender SignWriting, aprender o Português.  

I: E na sua opinião, qual é a melhor idade para se aprender SignWriting?  

B1: Para começar? Com três anos de idade ou quatro anos e daí em diante. Mas é 

importante aprender cedo. Porque assim a criança parece... Ou, é igual ao ouvinte 

quando ele aprende o Português, certo? A criança ouvinte aprende e com três ou com 

quatro anos, já vai escrever. Então aí eles ficam iguais.  

I: Fica em pé de igualdade com o ouvinte, é isso?  

B1: É isso, ficam equiparados, é semelhante.  

I: Acha que o SignWriting é uma ferramenta útil para a criança?  

INT: Posso traduzir como sistema?  

I: Pode ser, sim.  

B1: Sim, sim, muito importante e é muito bom para a aprendizagem e desenvolvimento 

da criança surda. Eu, com um grupo, estudei e pesquisei na Universidade Federal de 

Santa Maria e acredito que pode ser um sistema, no futuro, para o jovem estudar, porque 
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talvez não seja muito difundido hoje. Precisa de apresentar e mostrar para todos, é muito 

importante para o povo surdo. Muito mesmo, até porque é uma coisa própria do povo 

surdo para a escrita, por isso o SignWriting precisa ser divulgado.  

I: Acha que o SignWriting é uma espécie de marca cultural?  

B1: Tenho a certeza que é, é uma verdade que é uma marca cultural da pessoa surda.  

I: O B1 sabe o que é a glosa?  

B1: Sim, conheço.  

I: O que pensa sobre ela?  

B1: Acho muito difícil, vou-lhe dar um exemplo... sabe são várias palavras, vários 

termos que você precisa escrever em Português. Talvez seja uma mistura, não sei. Aí, eu 

preciso fazer sempre a tradução para Português, é uma coisa cultural. O SignWriting 

não. Não gosto muito da glosa.  

I: Acha que o SignWriting é mais natural, talvez?  

B1: Sim, muito mais natural, ele flui. É mais natural.  

I: Alguma vez ensinou SignWriting a crianças ouvintes?  

B1: Não, eu como professor de língua de sinais/gestos já ensinei a ouvintes, mas jovens, 

já maiores. Mas é só um módulo inicial e só de língua de sinais/gestual. Falo sempre um 

pouco do SignWriting, mas não é para ensinar, é só para exemplificar.  

I: E gostava de ensinar crianças ouvintes?  

B1: Sim, porque também é importante. Assim, divulga-se, não é? É importante para 

divulgar também o SignWriting, porque tem gente que não conhece. A língua 

portuguesa no Brasil, é a primeira língua. A segunda língua é a língua de sinais e 

precisa de ser divulgada.  

I: A minha última pergunta, que já não tem que ver com o SignWriting, é apenas 

para lhe perguntar se não se importa que eu utilize parte do seu discurso na minha 

tese?  

B1: Pode, claro!  

I: Muito obrigada! 

B1: É importante que você use isto! 
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Apêndice IV – Transcrição da Entrevista (Sujeito B2) 
 
Entrevistado B2 
Faixa etária: 30-40 anos  
Sexo: Feminino 
Professora de LIBRAS numa escola no sul do Brasil   
Duração da entrevista: 52:41min 
 

B2: Oi tudo bom? Espera estou tentando abrir...  

(A chamada cai entretanto) 

B2: Oi! São quantas perguntas? 

I: Olá! Ainda são algumas perguntas, ora espere só um bocadinho... São cerca de 

vinte perguntas. Muito obrigada por ter participado! São cerca de vinte perguntas, 

são sobre SW mas também sobre a história da formação da B2, de como foi na 

escola...  

INT: Alguma coisa apagou, alguma coisa aconteceu no computador. Sim, alguma 

coisa aconteceu...  

(A chamada cai novamente)  

B2: A chamada caiu! Eu estou a vê-la em dois vídeos (duas telas), agora sem problema.  

I: Sim, eu compreendo! Então, as perguntas também são sobre a história, a 

formação da B2, quando era mais nova e algumas opiniões que possa ter em 

relação ao SW. O meu trabalho, o tema, é a relevância ou importância de ensinar 

SW a crianças Surdas em idades... Para ser mais fácil, entre os 3 e os 9 anos de 

idade. 

B2: Eu comecei com oito anos, trabalhei com fono (terapeuta da fala) a partir dos oito 

anos. Fazia treino de leitura labial, e aí depois com idade de 10 anos fui numa escola 

integrada, não tinha intérprete e não se usava LIBRAS, nada de LIBRAS, só o 

Português. Português só para ouvinte, mesmo. Tudo o que eu conseguia pegar era vendo 

ou fazendo leitura labial por conta do treinamento com a fono. E, ás vezes, a 

comunicação era muito difícil e eu perdia muita coisa, eu só conseguia pegar o que eu 

via, o que eu estava lendo. Quando eu estudava, eu ficava atrasada e a minha mãe 

ajudava-me. Aí, eu fui para outra cidade, o nome da cidade é xxx  

I: O nome da escola ou da cidade?  
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B2: Da cidade, da cidade xxx. Aí depois, eu fui para a escola inclusiva, do 1.º ao 3.º ano 

que é o ensino fundamental aqui no Brasil, eu e a minha mãe nos mudamos de cidade, 

para xxx perto da cidade onde estava, bem perto. Xxx, xxx, é bem difícil!  

I: É difícil o nome! (risos)  

B2: Mas é bem perto de xxx (cidade antiga onde estava). Esta cidade, era do interior, 

bem do interior, bem pequena. Aí eu fui estudar, no 4.º ano. Depois mudei de novo, 

mudei de novo, mudei de novo para várias cidades! Porque a minha mãe esteve 

desempregada e eu mudava muito de uma cidade para a outra. Eu era a única surda na 

escola, a escola era inclusiva porque me aceitou. E eu sofri muito porque achei muito 

difícil. A comunicação era muito difícil e o Português era difícil, eu tinha sempre que 

fazer tudo em Português, escrever e... Eu escrevia e recebia resposta em Português e não 

tinha... Não tinha escola para surdos, onde eu ia não tinha escola para surdos. Com 18 

anos, eu parei de estudar. Porque eu conheci um magíster, eu fui fazer um magistério 

que é como se fosse um supletivo. Mas não tinha intérprete, também e eu confundia e 

tinha raiva. Aí eu tive que pagar para estudar e era muito caro, então eu também não fui. 

Eu fiquei muito triste porque queria, mas eu queria mesmo era uma escola para surdos. 

Aí uma amiga minha me avisou que tinha uma escola para surdos, em xxx. Eu disse que 

queria, falei para minha mãe e aí minha mãe disse que não, que não ia. Estava cansada 

de escola para surdos a minha mãe, mas o meu pai... Eu estava pedindo para ir para 

junto do meu em xxx (a mesma cidade onde se encontrava a escola para surdos) mas 

minha mãe não deixou. Aí eu conversei, conversei... a minha mãe pensou e no fim 

aceitou! Mudamos, e eu fiquei junto com meu pai. O meu pai é surdo e a minha mãe é 

ouvinte e eles não são casados. Minha mãe só ficou grávida, certo? Eles são amigos. 

Assim eu vim para ficar morando com meu pai, para estudar eu fui para estudar na 

escola xxx que a Cláudia conhece.  

I: Sei, sim.  

B2: Eu vim, vi... Tinha muito surdo sinalizando e eu... O professor era surdo, tinha 

professor surdo, professor ouvinte e todo o mundo sabia língua de sinais estava todo o 

mundo usando. E eu fiquei ahhhhh! (embasbacada) Eu vi e fiquei... eu disse, eu estou 

atrasada lá. Eu estou atrasada porque eu não tenho comunicação e eu venho aqui, vejo 

isso e fico com água na boca! (risos) Eu via coisas que não conhecia, o SignWriting eu 

não conhecia. Eu olhei e fiquei assim, poxa... não sei nada. Mas eu tinha aulas e 

disciplinas, tinha várias disciplinas com língua de sinais e eu não sabia e lá era 

diferente. Aqui o surdo está integrado, entendeu? Está dentro, tem SignWriting, tem 
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didática, não, não, desculpa, didática não, tem história, LIBRAS, história da LIBRAS na 

verdade, e não lembro mais... Ah! Literatura, literatura surda. Dentro do currículo eu 

tinha disciplinas que eu não conhecia. Mas os professores estavam ensinando para mim. 

Eu ficava perguntando “o que é isso? O que é isso?”, aí meio que abri a minha cabeça.  

I: Então aprendeu língua gestual com que idade?  

A minha família é surda, eu tenho família surda. A minha mãe não, com a minha mãe eu 

faço leitura labial. Tudo com ela eu faço leitura labial, não faço gesto porque é mais 

fácil. A família do outro lado, usa LIBRAS. Na escola eu comecei, conheci o professor 

XXX primeiro com o SignWriting.  

I: Foi o seu primeiro professor de SignWriting? 

B2: Sim, e eu não sabia de nada. E ele ficava lá, meu Deus como é isso? Como é que eu 

vou estudar isso? Eu não estou entendendo. Mas aí eu fiquei calma, apresentei lá, 

prestei atenção, ok e aí pensei como eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer a mão? 

Não é, as configurações da mão?  

I: Sim, os desenhos. 

B2: Sim, sim! Eu fiquei nervosa, porque era muita coisa. Ele pediu para eu ficar calma, 

o professor, calma que você vai aprender porque é muita coisa. Pediu para eu ter calma. 

Eu voltava para casa e quando vi o SignWriting, ele teve paciência, explicou. Me 

ensinou a língua, que a língua é própria do surdo e o SignWriting é da língua própria do 

surdo, e que aquela escrita que eu conhecia é do português. Eu estou falando da minha 

formação, que ele me corrigia e dizia “está errado!”, e eu voltava e tentava. Era muito 

devagar que eu estava aprendendo, no final, eu já tinha 25 anos.  

I: Começou com que idade a aprender SW? 

B2: 18, comecei com 18, até aos 25. Eu não tinha aprendido ainda. Eu fui devagar, 

aprendendo cada coisa. Eu comecei a aprender fazendo atividades, algumas atividades. 

Eu via, ele corrigia e devolvia. Então, no 8.º ano, quando eu já estava no 8.º ano lá no 

magistério e era só ouvintes. Eu voltava para a escola de surdos, aliás eu voltei no 8.º 

ano para a escola de surdos, entendeu?  

I: Sim, sim.  

B2: Eu aprendi mais rápido lá e desenvolvi a língua de sinais, mesmo tendo família 

surda. Antes, eu era mais travada, a língua de sinais estava mais distante talvez porque 

não tivesse surdo, talvez... eu tinha muita dificuldade e aí quando eu voltava eu ficava 

testando e treinando, treinando, treinando e um ano depois, na escola não tinha 2.º grau, 

é o (ensino) médio, lá escola era só 1.º grau onde eu estava. E eu “aí, como é que eu vou 
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fazer o 2.º grau?”, fiquei triste e voltei para XXX, voltei para essa cidade, sabe como 

não tinha inclusão fiquei muito triste eu ficava de novo na sala, sozinha, do magistério. 

Eu era a única surda e fiquei um ano lá naquela escola, na escola XXX. No dia 26 de 

dezembro de 2005, foi quando eu entrei para o 2.º grau, nesta escola XXX. Eu terminei 

lá e aí falei com XXX, ele me avisou do 2.º grau, eu disse que queria e por isso voltei 

para a escola XXX. Aí, fiquei mais tranquila porque já não era mais a única surda, 

fiquei feliz, fui fazer o 2.º grau, vou poder fazer o magistério, tinha tranquilidade para 

estudar. Eu aprendi uma disciplina nova, Didática do SignWriting, era uma disciplina 

nova. Comecei a aprender muitas disciplinas lá. Comecei a aprender. Fiquei curiosa de 

trabalhar com criança surda eu ia fazer Metodologia, Didática de Sinais, sabe 

atividades. Eu estava pensando em atividades, eles bolavam as atividades em cima de 

um calendário; fazia isto e ficava vendo o quanto era diferente, né? 

I: Essas atividades do calendário eram em SW?  

B2: Sim, sim! Fiquei então três anos dando o básico, dava trabalho e aula para criança 

surda aprender. Três anos não era a idade da criança, era o tempo de aula, três anos. No 

magistério, quatro anos. Tive também um ano de estágio.  

I: Ok, então três anos de aula e um estágio?  

B2: Isso. Foi no ano de estágio que comecei a ensinar, ensinava as crianças a aprender 

língua de sinais e também o SignWriting. Ensinava criança com idade dos nove anos até 

aos onze e eu ensinava a língua de sinais, didática e a leitura.  

I: Fazia a leitura junto com o SW?  

B2: Sim, sim, tudo era em língua de sinais porque o português era muito difícil, eu estou 

falando da escrita do português. Aí quando eles começaram a ver o SW eles começaram 

a aprender.  

I: A B2 aprendeu SW com mais ou menos vinte anos, gostava de ter aprendido 

mais cedo?  

B2: Aprendi com 18, 18. Eu vou dar um exemplo, o SW começou em 2001 aqui. 

Portanto, nessa escola onde eu fui. Então antes eu não tinha como aprender, foi com a 

Marianne Stumpf e com o Fabiano Rosa, foi quando eles foram para lá para a escola, 

em 2001. O Fabiano foi lá, foi ensinar os professores. Os professores aprenderam e aí 

quando eu fui para lá, em 2003, foi que eu comecei a aprender.  

I: Acha que se aprendesse mais cedo, com menos idade, que ia ser mais fácil? Por 

exemplo, que aprendia melhor o Português escrito?  
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B2: Eu acho o Português muito difícil, é muito difícil. O SW eu acho que é muito fácil, 

porque é visual, eu vejo, já aprendo e já leio. Eu só percebi isso no estágio, quando os 

meninos já tinham 9 anos. Eles viam as configurações, as expressões e eles acharam 

fácil, mas porquê? Porque é uma imagem, vê a mão e assim eles vão e desenvolvem 

também a língua de sinais então eles acham fácil. No português tem a palavra e o surdo 

fica olhando e não consegue compreender parece que a palavra não tem nada, não tem 

sentido. Uma palavra, por exemplo, “saudade”. É uma palavra e aí o surdo olha e na 

hora de colocar num texto, no vocabulário quando ele vai ver “saudade” aí é que ele vai 

ver o que é, só quando olha para o SW é que ele vai ver o que é. É só quando olha para 

o SW que ele consegue ver. É no vocabulário que ele vê. Então é cansativo.  

I: O Português é cansativo?  

B2: É, tirar de um para pôr no outro, para entender o que é “saudade”. Para entender ele 

precisa olhar, no SW ele vai ver a imagem de “saudade”. Quando o surdo vê ele acha 

fácil.  

I: Os seus alunos atualmente, têm mais ou menos que idades? 

B2: Agora tenho alunos do EJA. Não, não, desculpa, desculpa. Eu antes trabalhava, em 

2008, foi quando eu terminei o magistério. Terminei o magistério, me formei, acabei. E 

aí depois eu fui pegar os documentos para poder trabalhar. Fui trabalhar numa escola de 

crianças, então eu já trabalhei com crianças de 7 anos, ganhei muita experiência. Assim 

já trabalhei com educação infantil, do 1.º ao 5.º ano, já trabalhei também com 6.º, 7.º, 8.º 

e 9.º ano. Já trabalhei com crianças dos 3 anos até aos adultos, sem qualquer problema. 

O SW também, eu ensino para todo o mundo não tem problema; e a idade dos menores 

é três anos. É o ensino básico, não é, o ensino básico. Um exemplo, peço só para fazer a 

expressão facial, por exemplo em “tudo bom?”, e a criança vai ver e vai dizer “olhe, que 

bom, é tudo bom?”. Então aí vai ver o sinal, aí ela vê a imagem, vê no quadro – que na 

sala de aula a gente tem uns quadros – a criança vê isso todo o dia, e assim aprende o 

sinal. É básico, muito básico e isso é com os alunos de três anos. Com quatro anos, 

outro exemplo, ela vê um pouquinho diferente. Ele vê e pergunta “professora, vem cá, 

que é aquilo ali?”  

I: Mostram mais curiosidade?  

B2: Sim, mais curiosidade, perguntam o que é aquilo, e começam mais ou menos com a 

idade de seis anos, sete, mais ou menos, a aprender a leitura. Ele vê e começa a aprender 

a ler. Eu vou ensinando e ele vai vendo até ele começar a comparar, começar a ver. Ele 

aprende, é difícil porque não é tão rápido não, cada um é de um jeito, cada criança.  
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I: As crianças aprendem a fazer essa leitura em português ou em SW?  

B2: O pequeno aprende em português, só o básico, certo? Por exemplo, o nome em 

português. Em SW, os sinais. Mas é só o básico no começo. É simples, tudo simples não 

aprofunda nada. Eles aqui botam um crachá no peito, com foto, com nome, com o sinal.  

I: E acha que a criança surda aprende com facilidade o SW? 

B2: Sim... Bem, para o aluno não é fácil, não. Porque quando começa por exemplo ele, 

na escola, bem no começo nas classes iniciais, se o aluno vê, ele vai começando a 

conhecer e o professor vai-lhe ensinando. Aí o outro aluno vem, e olha e não liga “não 

quero saber!”, vai depender. Depende do que cada um sabe, mas também depende do 

que eles querem aprender. Um aprende, o outro não aprende então depende.  

I: Qual foi o maior desafio (gestuado como “dificuldade”) que já teve enquanto 

ensinava SW?  

B2: Então, eu tenho várias experiências, por exemplo, a leitura. O menino olha, o 

pequenino, e parece que para ele é mais básico, porque é o primeiro ano. Mas quando 

ele pega no livro para olhar, ele não sabe... Livros de literatura surda.  

I: Acho que sei dos livros que fala, como a “Rapunzel Surda”? ou o “Capuchinho 

Vermelho”?  

B2: Sim, sim, é isso! Literatura surda, em português não, só em SW. Ele consegue 

imaginar... Isso no primeiro e segundo ano. Eu ensino tudo, a mão, as expressões 

faciais, simples, só o básico. No terceiro e no quarto ano, ele já desenvolveu, já olha e 

vê todos os dias, só de olhar já consegue captar. Mas depende, para alguns isso é muito 

difícil.  

I: E como são os seus resultados? Os alunos normalmente, quais são os resultados 

com o SW?  

B2: Bom, em SW eles não têm nota. Só um parecer, algo de “a compreensão é boa? Sim 

ou não”, assim, só isso. É só o jeito como ele trabalha, como ele lê, as atividades que ele 

faz. E eu fico observando meus alunos todo o dia, tenho alunos que desenvolvem mais, 

que são mais ávidos para conhecer e que adoram! Também vai depender do texto, do 

texto em SW, porque por vezes também é cansativo (risos). I: Eu compreendo. (risos) 

Ás vezes os meninos olham o texto e sentem-se cansados, mas eles gostam, eles gostam 

mais.  

I: Acha que o ensino do SW é importante?  

B2: Hmmm, eu acho que se o aluno... Eu acho que eles precisam de aprender o SW, 

porque tem vezes que não aprendem bem o português. Porque o português é muito 
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pesado, e o SW quando ele olha, parece com o que ele já conhece, e ele desenvolve 

inclusive a língua de sinais. É muito importante para mim, o ensino de SW, acho até 

mais importante do que o ensino do português. Às vezes, tem uma palavra que o menino 

pergunta “O que é? Não conheço!”, quando vê a imagem, o desenho em SW, ele já 

pega, já tem lá o sinal e aprende mais rapidamente.  

I: E qual é que acha que é a idade ideal para introduzir o SW às crianças surdas?  

B2: Eu aprendi com atraso... mas acho que com quatro anos. Mas o básico! Só aprender 

o básico, assim é muito melhor. Porque se não, fica muito atrasado e quando atrasa, fica 

difícil. Se começar com quatro anos e com o básico, ele já vai vendo, já vê os desenhos 

e é melhor. Porque as crianças bem pequenas vêem as imagens, é visual. Com quatro, 

cinco, seis anos, tudo básico, para haver esse desenvolvimento da aprendizagem do SW, 

senão o menino não vai entender nada e não vai passar. Mas claro que cada um aprende 

do seu jeito, são todos diferentes. Nem todo o mundo é bom, há um ou outro que não 

vai bem. I: Têm ritmos diferentes.  

B2: É isso, têm ritmos diferentes de apreensão.  

I: Acha que o SW é uma ferramenta (gestuado como sistema) útil para a criança 

surda?  

B2: Sabe o aluno não é todo igual, nem os professores são todos iguais, a gente na 

escola troca também. Mas os professores surdos sabem todos SW, para ensinar ouvinte 

por exemplo, é difícil, mas para o futuro da criança surda é melhor. Para a 

aprendizagem... Um professor que goste de ensinar, o aluno fica com ele, fica lá, mas 

tem alunos que dão um “tchau!” e vão embora. O aluno não ligar, vai embora. A criança 

que me olha dando aula, eles aprendem rápido, eu também aprendi rápido no magíster, 

mas foi porque eu estava atrasada. Os professores aqui trocam as disciplinas, e os 

alunos também sempre estão trocando de professor, às vezes há professores que dão 

uma disciplina e vão embora. Eu acho que agora, para o futuro da criança, é melhor 

aprender, mas tem que levar em consideração que cada um aprende de um jeito. Têm 

que aprender mais, e quanto mais melhor.  

I: Conhece outros sistemas de escrita das línguas gestuais?  

B2: Não... (expressão confusa)  

I: Conhece a ELiS? Por exemplo?  

B2: Ahhh!! Conheço sim!  

I: Qual é a sua opinião... Pode falar um pouco acerca disso?  
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B2: Tem muitos, tem a ELiS e outros, mas eu só uso o SW. Em 2014, 2015, tem um 

novo, o nome trocou. Escrita de Língua de Sinais Santa Maria, ELSSM, é novo, feito 

num grupo de estudos porque antigamente também usavam o SW, mas eles viram, 

repararam nas expressões e foram mudando. Eles adaptaram, porque viram que para as 

crianças era muito difícil, e eles adaptaram de um jeito novo, a ELSSM. E é muito fácil! 

É leve, por exemplo no SW a questão da configuração das mãos, tem todo um jeito de 

escrever e aí esse grupo achou muito complicado, difícil o desenho todo. Fizeram um 

modelo todo, só tracejando a mão, para não ter que pintar de preto. Criaram esse novo e 

alguns alunos tentaram, olharam e se apropriaram muito rápido, foi muito rápido. Tem 

um aluno que achou mesmo muito fácil, muito mais leve. Mas o SW é melhor, para 

mim, e eu ensino sempre o SW. A Valerie Sutton, ela criou lá, mas aqui no Brasil 

adaptaram um pouco. A Cláudia conhece?  

I: Não conheço, não.  

B2: Este ELSSM, foi mostrado aqui e mostraram que na escrita, bom teve gente que 

viu, comparou, até teve gente que achou difícil quando isso foi apresentado, mas é bom 

para começar. Isto foi já no ano passado, em dezembro.  

I: B2, o que pensa sobre a glosa? Conhece?  

B2: Estou a pensar num sinal, mas não lembro do sinal para glosa! (risos) Agora, eu não 

ensino só vocabulário, só palavras em português. Eu mostro o sinal, explico o que é, só 

isso. Primeiro eu vejo no texto, em português, por exemplo eu leio com as crianças eles 

olham para o texto e eu pergunto para eles “você conhece o que é?” e eles me dizem que 

não então eu circulo, e depois pego a palavra tiro do contexto e a gente vai para o 

vocabulário em SW e fazemos a tradução. Como aquele exemplo da “saudade” que eu 

dei antes. Eu vou e tiro as palavras que os meninos não entendem, eu circulo, passo para 

o SW para eles verem.  

I: A B2 alguma vez ensinou SW a crianças ouvintes?  

B2: Nunca. Só na faculdade! Ouvinte e tudo muito simples.  

I: E gostava de o fazer?  

B2: Eu nunca tive a experiência, nunca pensei nisso! Não sei se eles gostam, se não 

gostam, se têm interesse ou não, os ouvintes. Como é que ele vai aprender? Nunca 

pensei nisso... Mas no futuro, não sei. Não sei se eles querem ou não, não sei como vai 

ser o desenvolvimento, nunca tive esta experiência.  
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I: B2, muito obrigada pela sua participação, foi um prazer conversar consigo! 

Tenho a sua autorização para colocar partes da sua entrevista, ou a entrevista toda 

na minha pesquisa?  

B2: Claro que sim, sem problema! Qualquer coisa que precise na escola, todo o mundo 

sabe SW aqui, eu convido você a vir visitar aqui no Brasil, era um prazer!  

I: Muito obrigada, se algum dia conseguir, acredite que vou! Obrigada!  

B2: Obrigada! 
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Apêndice V – Transcrição da Entrevista (Sujeito P1) 
 
Entrevistado P1 
Faixa etária: 40-50 anos 
Sexo: Feminino 
Professora de LGP numa EREBAS do norte de Portugal 
Duração da entrevista: 22:34min 
 

I: Pronta? 

P1: Sim, sim. 

I: Então, a entrevista vai ser curta, e encontra-se dentro dos termos de 

consentimento informado que lhe mostrei há pouco. O tema da minha dissertação 

está centrado no SignWriting, e o título provisório é “Assim se Escrevem Silêncios: 

A relevância do ensino de SignWriting a crianças Surdas do pré-escolar e 1.º ciclo, 

na disciplina de LGP”. A entrevista tem uma duração expectável de cerca de vinte 

minutos, ok? Se bem que podem ser 25 minutos ou mais... 

P1: (risos) 

I: Então, os objetivos principais é ficar a conhecer um pouco da sua opinião acerca 

destes vários temas, que pode descrever com mais ou menos detalhe, como se sentir 

mais à vontade. 

P1: Ok. 

I: A primeira pergunta que lhe quero colocar é se já teve contacto com o SW? 

P1: Sim, sim, estava integrado na minha licenciatura. Fiz de facto a disciplina de SW e 

também participei no doutoramento de uma colega minha, que a tese dela estava 

relacionada com o tema do SW. 

I: Então já tem alguma experiência! 

P1: Não! Não tenho não! (risos) Não tenho experiência, na prática.  

I: E qual foi a sua primeira reação que teve quando contactou com o SW pela 

primeira vez? 

P1: A primeira vez? Já estava na altura da minha licenciatura, mas antes já tinha ouvido 

algumas coisas, rumores, acerca disso. Ouvia falar do SW, mas quando vi pela primeira 

vez, não percebi nada. É possível que tenha sido na altura em que um surdo bastante 

influente na comunidade foi meu colega e ele falou muito mal do SW. Os meus colegas 

agora até falam e interagem uns com os outros sobre este assunto, mas, na altura, não 

conheciam bem e ignoraram o SW. Depois na minha licenciatura, de repente, tive a 
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disciplina de SW. Eu vi, observei, li... E eu pratiquei, sim, escrevi em SW porque fazia 

parte do programa da disciplina. Agora, o que eu sinto... Para mim, é um pouco 

complicado, porque parece uma coisa que com o passar do tempo se não se praticar, 

desvanece-se da memória com facilidade. É preciso praticar muito para perceber e essas 

coisas. Quando vi a minha colega de doutoramento, ela investigou sobre se o SW podia 

ajudar o desenvolvimento da escrita das crianças, a escrita do português, mas... 

(EXPRESSÃO DE INCERTEZA). Também é... Próprio da escrita dos gestos, não é? A 

escrita, o desenho em SW fica, é como uma cola na memória. Porque escrever um 

gesto, é difícil. Eu até posso tentar escrevê-lo, mas será que fica igualzinho ao gesto? 

Numa foto, perde-se o movimento, a expressão, as coisas perdem-se. E o SW tem tudo 

isso, essas regras relacionadas com a escrita do movimento e da expressão, por isso 

pode ajudar a memorizar, não sei. 

I: Acha importante haver uma forma escrita da LGP? 

P1: Para as crianças? (EXPRESSÃO DE INCERTEZA) 

I: Para as crianças e não só, em geral. 

P1: Atualmente, na prática isso não existe. Ainda não, pelo menos até agora. Eu sei que 

o programa de LGP tem lá, mas é no 9.º ano, eu ainda não pratiquei. Também já ouvi 

falar que no ensino secundário também falam sobre isso, e que até já foi mostrado, a 

esses alunos da secundária, o SW. Mas, de facto, até agora, na prática diária, mesmo 

numa disciplina, a forma como se escreve, essas explicações todas não sei se existem.  

I: E por isso, não tem a certeza se é ou não importante? 

P1: Na minha perspetiva, se é positivo ou negativo, eu não faço ideia, sinto-me 

bloqueada. Acho que a questão de ser positivo ou negativo, depende muito da criança. 

Se a criança gostar do SW, mostrar muito interesse, ser muito ávida a escrever em SW 

vai descuidar-se da outra escrita. Eu sei que o surdo tem uma identidade, tem uma 

cultura, sim. Eu própria compreendo isto, faço parte desta comunidade, mas no caso de 

uma criança, a verdade é que a maioria da sociedade tem uma cultura ouvinte. A 

realidade é esta, acabou! A maioria é ouvinte. E, por isso, eu também me adapto. Se a 

maioria, toda a gente, soubesse SW, era uma felicidade! Percebes a ideia? Agora, uma 

criança, se no futuro quando crescer, não souber escrever será que vai adquirir algum 

conhecimento? Assim sendo, isto é bom ou é mau? A integração é através do português, 

eu não sei. Agora, neste momento, em Portugal não há SW, está péssimo.  

I: Em Portugal? 
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P1: Sim, é péssimo. A falar dos ouvintes em geral, que já é mau, se falarmos dos surdos 

em particular ainda é pior. Destaca-se que está mau, falando da atualidade. No futuro, 

como vai ser a integração na sociedade? Com o SW pode ser melhor? Pode, pode. A 

verdade é que tem que se experimentar. Se for pior? E se a escrita do português for 

prejudicada? Como é que vai ser a integração na sociedade, no trabalho? É impossível, 

acabou, tem logo ali uma barreira enorme, de 100%. Tudo porque não quis saber da 

escrita. Responder a estas questões, neste momento, não vai ter validade, não há uma 

“verdade”, porque não há prática. Pensar “que fofinho, que engraçado, eles a escrever 

aquilo, que queridos, que engraçados” e depois, quando eles crescerem? Sabe-se lá. Não 

há resposta.  

I: A P1 já pôs em prática o SW nas suas aulas?  

P1: Não, não, ainda não. No programa tem, o programa de 9.º ano tem lá o SW, mas eu 

sinto-me um bocadinho receosa. Também tenho receio. Os meus alunos acham que 

aquilo é antiquado. Falta-lhe qualquer coisa, desenvolver ali.  

I: Os seus alunos acham isso? 

P1: Sim, eles são fortes, tem ali muita força de identidade, de cultura, de gestos, mas 

isso também depende. O SW, está ali num nível avançado, falta... Eu sou sincera, isto 

pode ser também uma falha minha. Não introduzo o SW por medo, por insegurança e eu 

própria também já me esqueci muito do SW. Sinto-me presa no meio deste tema, se 

todos fizessem isto, fosse tudo igual até era possível eu começar a experimentar... 

I: Tem receio? 

P1: Tenho. Tenho um bocado.  

I: Acha que os alunos iam aceitar o SW? 

P1: Acho que aceitavam, mas agora será que percebiam? É possível que se fosse 

introduzido mais cedo até resultasse, mas é confuso.  

I: Na sua opinião, acha que o SW é uma ferramenta útil para a criança surda? 

P1: É uma experiência, depende. Não posso dizer “ai isso é muito mau”, não posso, 

porque até pode ser muito positivo. Não consigo responder a isso.  

I: Ser positivo para o seu desenvolvimento? 

P1: Sim, não posso responder a isso. Só experimentando. Vendo como a criança se 

desenvolvia na sociedade, como se integrava e fazendo a comparação. É preciso pensar 

nisto como se fossem dois caminhos, percebes? A maioria dos surdos no futuro, como é 

que arranjava trabalho? A maioria das pessoas não sabem LGP.  

I: E acha que não sabendo LGP, também não saberiam SW? 
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P1: Não, não é isso. O SW para a LGP até pode ser importante, no sentido de haver um 

registo escrito dos gestos. Havia esse registo. Agora, depois fica a questão se a escrita 

do português seria negligenciada. Por isso é que para mim é importante haver as duas 

línguas, a primeira língua, a língua gestual que adquirem que é a “língua do 

pensamento” e que é a língua própria da identidade do surdo, é dele, certo. Mas é a 

língua da maioria? Como é que vai fazer no trabalho? O que é que vai ser quando 

crescer? Precisa das duas línguas, esta é a realidade do surdo. Sozinho, autónomo, sem 

querer saber da escrita não vai a lado nenhum. Agora o SW pode também transpor-se 

para esta realidade e ajudar na escrita, pode! Mas a realidade, a REALIDADE mesmo, é 

que não há essa prática no dia-a-dia. É uma coisa não concreta, não está ativo. 

I: Algo como uma ideia abstrata? 

P1: É uma utopia. Não sei se essa utopia alguma vez será possível, porque na verdade 

não há prática. Parece que há sempre muitas ideias, muitas coisas a acontecer e a surgir 

e que são postas de lado. A tua proposta do SW, não sei... Por acaso nunca ouvi falar de 

uma proposta de SW no 1.º ciclo, mesmo de colegas meus, nunca ouvi falar de nada.  

I: Acha que é por falta de informação? 

P1: Não é falta de informação, não é isso, é mesmo porque não há prática. Ninguém se 

lembrou de dizer, “olha vamos daí experimentar isto a ver se resulta!”, “vamos pôr isto 

no programa de LGP do 1.º ciclo e experimentar! Vamos agora ensinar-lhes SW e 

vamos ver o que é que acontece, vamos ver!”. Nunca, só há silêncio.  

I: Falta uma estimulação? 

P1: É. Ou do próprio, ou de outras situações, percebes? (pisca o olho) Vão pondo de 

lado, encostam num canto. Tanta coisa com que se preocupar, tanta coisa para fazer! É 

preocupação com papelada e mais papelada, e profissionalizações, agora aparece isto, 

depois aparece aquilo, cada vez mais coisas, que o resto se põe de lado.  

I: Acabam por esquecer? 

P1: É um misto de esquecer e de não ser prioridade. As prioridades são outras coisas, e 

aquilo fica ali no canto quietinho, shiiiiu. Até que alguém se lembre outra vez, e é isso 

que faz falta. Percebes? Parece que se está a navegar, com muitos altos e baixos.  

I: Estou a percebê-la. E a P1 considera o SW um sistema de escrita? Ou um 

sistema de transcrição, marca cultural, ou nada disto? 

P1: É uma marca cultural, é. É próprio da cultura surda e da comunidade surda, é.  

I: Algo independente da cultura e identidade ouvinte? 
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P1: Sim, sim. O ouvinte não tem nada a ver com isto, até porque é uma coisa muito 

visual. Claro que o ouvinte pode aprender também! E até era bom que o fizesse! Porque 

para quem está a aprender a língua gestual, não tem como fotografar aquilo e também 

não sabe como descrever os gestos e se adquirir o SW, é só olhar que já sabe, já está! 

Pode sim, é algo positivo. Até para um ouvinte é melhor! Aprende e memoriza os gestos 

com mais fluidez, é muito melhor! Tem lógica, funcionar assim ao contrário! (risos) 

I: A P1 conhece a glosa? 

P1: Conheço sim.  

I: E o que acha acerca...? 

P1: Não é necessária. A glosa... como é que uma pessoa explica o que é que é.  

I: Mas não precisa de explicar, é só para conhecer a sua opinião! 

P1: Não, mas eu própria nem percebo muito bem o que é a glosa! (risos) Porque aquilo 

é uma espécie de descrição dos gestos, mas tem lá português, mas a estrutura gramatical 

é diferente... Glosa, glosa... a ordem sintática troca, como na língua gestual, mas não é 

uma língua.  

I: Estou a perceber. 

P1: O que é a glosa? Aquela troca sintática não tem lógica nenhuma. Ou é uma língua, 

ou não é uma língua!  

I: A P1 aproveita a glosa nas suas aulas? 

P1: Tento... Olha, como não há SW, tento fazer a transcrição da escrita em glosa, para 

facilitar a memorização. Porque estarem ali a escrever tudo extensivamente, é muito 

chato! Escrever assim, é mais rápido...  

I: Como já sabem, é uma forma mais direta. 

P1: A rapidez, a fluência na escrita, no caso do SW é preciso uma prática diária! É 

preciso praticar todos os dias aquilo agora a glosa, é mais rápido. Se realmente houvesse 

essa prática, a rapidez desenvolvia-se e era muito mais fácil de memorizar! Era uma 

possibilidade! Agora, para tu veres, para os ouvintes, por exemplo, quando aprendem 

língua gestual, já sabem escrever em português fluentemente e não conseguem escrever 

os gestos, descrever as regras todas. É mais fácil para eles a glosa, é verdade. Mas um 

surdo, que gestue bem quer lá saber da glosa!  

I: Estou a perceber, é mais fácil para um ouvinte se aproveitar da glosa para 

aprender LGP é isso? 

P1: Um ouvinte que escreva um gesto tem que descrever se é com a mão direita, se para 

cima ou para baixo, mas falta descrever o movimento, a expressão, a orientação. Falta 
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descrever os parâmetros linguísticos da língua gestual, a gramática. Com a glosa não 

conseguem fazer isso, não ajuda. Mas o SW, sim, facilita, sim.  

I: Então, glosa não? 

P1: Para um ouvinte, não. 

I: E para surdo, sim? 

P1: Não é para surdo, sim. Um surdo não consegue escrever como deve ser, não há essa 

prática e estou a falar no que acontece neste momento. 

I: Mas acha que a glosa poderia ajudar? 

P1: Não... Não estou a falar diretamente isso, um exemplo. Eu não tenho prática na 

escrita em SW, não tenho, foi-me introduzido muito tarde. Tenho muito mais prática a 

escrever em português, porque fui aprendendo assim em língua gestual. Se olhar para 

uma palavra em português, já sei do que se trata, em termos de qual é o gesto. Não 

preciso de saber qual é o movimento, nem nenhuma dessas coisas. 

I: Porque já é fluente, já memorizou as palavras. 

P1: Um ouvinte não consegue fazer isto, percebes a minha lógica? 

I: Entendo, sim. 

P1: É diferente. Eu já sei gestos e não tenho prática na escrita do SW, escrevo em 

português que é mais rápido. Agora se for o caso de uma criança, que durante o seu 

crescimento tenha contactado sempre com o SW, então é possível o contrário. Já sabe 

gestos, então escreve muito mais rápido em SW. Memoriza de uma forma mais 

elegante, mais clara. Na minha opinião, a questão do SW não se prende com a LGP, 

acho bem que estejam ligados, mas o SW ligado à língua portuguesa, qual é o futuro? 

Como vai ser esta integração na sociedade? Positiva, negativa? Não sei.  

I: É a sua dúvida? 

P1: Sim. E não só isso, o futuro de trabalho, o mercado de trabalho, no dia-a-dia de 

alguém que trabalha e que precisa de trabalhar para ganhar dinheiro? Vai ser bom ou 

mau? Será uma barreira? Uma barreira comunicacional? Alguém vai dizer, não sei 

escrever as palavras ou não conheço essa palavra, mas sei desenhar em SW! Essa 

pessoa não se vai safar no futuro. Vai sofrer os obstáculos em dobro! Alguém que não 

fale, não escreva? Se agora já está mau... Um surdo que diga “olhe não conheço as 

palavras, mas aqui está uma em SW”, o ouvinte não sabe nada, ZERO, de SW. Logo ali, 

pára tudo, surge logo uma barreira de comunicação em dobro. Tudo depende muito da 

situação futura. É a questão de... incutir o SW a surdos e a ouvintes, em simultâneo. Se 

não acontecer, não vão haver resultados futuros, a barreira vai continuar.  



 
 

117 

I: Acha que seria melhor ensinar SW também a ouvintes? 

P1: Se aprendessem LGP também, sim. Teriam que ser os dois. 

I: Temos estado a falar sobre o SW numa perspetiva mais voltada para a educação 

de crianças, mas acha que a comunidade surda em geral iria aceitar bem o SW? 

P1: Sim, sim. Acho que sim. 

I: Não se levantariam algumas dúvidas? 

P1: Não, acho que iam aceitar bem. Não haveria qualquer problema.  

I: E na sua perspetiva, poderia falar um pouco sobre como ocorre o processo de 

aprendizagem da leitura e escrita da criança Surda? Independentemente de ser em 

SW ou em português. 

P1: Ufff... Boa pergunta. Depende muito da estimulação na escola e em casa.  

I: Acha que as duas têm que estar ligadas? 

P1: Sim. 

I: Porque é que sente isso? 

P1: Porque... a escola estimula a leitura, os hábitos de leitura e escrita, é igual a um 

ouvinte! O trabalho é exatamente igual, agora a forma é que pode ser diferente.  

I: E qual é a forma? 

P1: Língua gestual e leitura, as duas.  

I: Ao mesmo tempo? 

P1: Sim. O bilinguismo é assim mesmo, e têm que estar os dois ao mesmo nível. Nem 

acima, nem abaixo, ao mesmo nível. Juntos, o professor de LGP com o professor de 

português, tem que haver uma união.  

I: Mas não há essa união? 

P1: No 1.º ciclo há, daí para cima, no 2.º e 3.º ciclo, não. Não. Mas devia. 

I: Como se processa então a aprendizagem? Acha que têm dificuldades? 

P1: Eles aprendem português através da LGP, mas são duas coisas que não têm ligação 

nenhuma, não faz sentido. Enquanto o professor de português está a falar, o intérprete 

está a traduzir para LGP. Estar a ver os gestos desta forma, isto não é português.  

I: Eu percebo a questão da interpretação. 

P1: Mas não estou contra o intérprete! Sou contra o sistema.  

I: Acha que o sistema tem falhas? 

P1: Tem.  

I: Por causa da questão das duas línguas em simultâneo? 
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P1: Ás vezes as pessoas pensam que os professores estão sempre juntos e que ouvir o 

professor ouvinte é semelhante a estar a ver uma intérprete, mas não é verdade. Porque 

a explicação do professor ouvinte de português, a forma como ele explica, não se 

consegue relacionar com o meu estilo e a forma como eu explico. No caso de um 

professor ouvinte, ele expõe a matéria e escreve ao mesmo tempo, e nisso aí eu não me 

meto. Se o aluno não perceber, sim, eu apoio-o, vou dando-lhe dicas em língua gestual, 

mas eu explico, não traduzo. E isso é uma falha. Um professor que fale a aula toda e que 

tenha uma intérprete a gestuar o tempo todo ao lado dele, na verdade, a língua que está a 

ser transmitida é a língua gestual. 

I: Não é português. 

P1: Para mim, ou o professor de português está sozinho, ou o professor de LGP está 

com ele, sempre em simultâneo, o bilinguismo é assim mesmo, simultaneidade. Não é 

nem antes um, nem depois, nem mais para um lado, nem mais para o outro, senão não 

há lógica. Se houver esta união, do professor de português e do professor de LGP, então 

aí sim é possível que a criança, que o aluno, desenvolva melhor as duas línguas.  

I: Acha que haveria um desenvolvimento saudável de ambas as línguas se fossem 

assim lecionadas? 

P1: Sim, sim, sim. 

I: O que não acontece agora, é isso? 

P1: Agora não, não há.  

I: Atualmente? 

P1: Sim, não há. Bilinguismo até há, mas a simultaneidade, não há.  

I: Então como é a educação bilingue atualmente? 

P1: (ENCOLHER DE OMBROS) O bilinguismo é... É como eu disse há bocado, o 

professor de português e a intérprete estão juntos, para haver ali LGP, mas não há lógica 

naquilo. O professor de português tem o programa dele, eu tenho o meu, de LGP, e são 

completamente diferentes. E sim, há programas, há, mas podiam estar interligados, 

relacionados, podia haver uma articulação, mas não há. Zero. Eu estou a falar no caso 

do 2.º e 3.º ciclo, calma. No 1.º ciclo, os professores estão juntos. No 2.º e 3.º ciclo, não 

há nada disso! Cada um ensina o que tem a ensinar, qual é a matéria que eles ensinam? 

I: Não sabe? 

P1: Eu não! O normal é não saber, cada disciplina é diferente e é assim mesmo.  

I: Não há discussão dos programas? 

P1: Não, não, não, não, não.  
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I: Na questão do ensino da primeira e segunda língua, cada professor segue o seu 

caminho? 

P1: Nada. Os programas das disciplinas de História, Geografia e não sei o quê, eu não 

sei absolutamente nada do que se passa, porque não é LGP. Devia haver uma 

articulação. No futuro não sei, é possível que haja uma inclusão. Graças à nova lei, que 

haja uma inclusão. Para já, mudaram algumas coisas, mas haver articulação, ainda não 

há. Passo a passo, vamos ver.  

I: P1, muito obrigada pela conversa. 

P1: De nada. 

I: Posso aproveitar algumas das suas “falas” na minha dissertação? Tenho a sua 

autorização? 

P1: Sim, à vontade. 
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Apêndice VI – Transcrição da Entrevista (Sujeito P2) 
 
Entrevistado P2 
Faixa etária: 30-40 anos 
Sexo: Masculino 
Professor de LGP numa EREBAS do norte de Portugal 
Duração da entrevista: 17:14 min 
 

I: Ok pronto? Podemos começar? Olá P2, já leu e assinou o termo de 

consentimento informado, onde estão explicados todos os pormenores de 

anonimato e confidencialidade, mas nunca é demais dizer que o seu nome, dados 

pessoais e escola onde trabalha não serão divulgados, bem como a sua imagem.  

P2: Sim, sim, percebo. 

I: A minha pesquisa tem como título provisório “Assim se Escrevem Silêncios: A 

relevância do ensino de SignWriting a crianças Surdas do Pré-escolar e 1.º ciclo, na 

disciplina de Língua Gestual Portuguesa (LGP)”, eu sei que o P2 não é professor 

de SW atualmente, mas que já aprendeu SW não é verdade? 

P2: Já aprendi sim, é verdade. 

I: Eu queria então fazer-lhe algumas perguntas, tendo isso em conta, pode ser? 

P2: Ok, claro que sim! 

I: Podia falar um pouco sobre qual foi a primeira reação que teve quando 

contactou com o SW pela primeira vez?  

P2: Bom, eu de facto aprendi SW, na ESEC, e devo dizer que gostei muito, mas acho 

que esse nível de aprendizagem, o SW, devia ser ensinado a alunos adultos e não a 

crianças. Eu gostei muito de aprender SW, houve bastantes coisas que achei 

complicadas, os primeiros passos, mesmo no início para começar a aprendizagem. E 

aprendi no âmbito da minha licenciatura, na ESEC que é a Escola Superior de Educação 

de Coimbra. Tinha muito interesse em aprender, achei que era interessante o SW e 

agora sinto algum interesse em ensinar, mas ainda não o fiz. 

I: E como acha que se desenvolveu a sua aprendizagem do SW? 

P2: É assim, quando eu aprendi foi uma coisa bastante rápida, e até me espantou a 

rapidez com que a turma aprendeu! Mas, se eu ensinasse os meus alunos ia demorar 

algum tempo, ia despender bastante tempo para isso. Por causa do desenho, ia precisar 

de tempo para que eles desenhassem porque o primeiro passo, a primeira vez que se faz 
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é difícil, é verdade. É preciso muito hábito para se conseguir desenhar em SW com 

rapidez e fluência.  

I: O P2 tem alguma fluência em SW? 

P2: Neste momento não, não me sinto fluente, precisava de me preparar 

antecipadamente com PowerPoint ou algo assim para estar pronto se precisasse de 

ensinar. Se eu próprio for lento, não posso incentivar os meus alunos a trabalharem com 

rapidez, não é? Não quero ensinar tartarugas! (risos) 

I: E já alguma vez utilizou SW nas suas aulas?  

P2: Só numa ação de formação. A professores adultos, sim ensinei nessa tal ação de 

formação, ao 1.º ciclo, ainda não, nunca o fiz. Eu há cerca de três ou quatro anos, fiz um 

teste a alunos de 1.º ciclo para experimentar, só para compreender se eles percebiam o 

SW ou não. 

I: Eram alunos só do 1.º ciclo? 

P2: Sim, do 4.º ano. Eu experimentei e fiz-lhes um teste para ver quais seriam os 

resultados. E eles gostaram, acharam interessante. O problema é que no programa 

curricular, o SW não está lá mencionado. Porque se lá estivesse, se fosse mostrado às 

crianças podiam ver se elas gostavam ou não, sabe? Se gostassem, podia ser algo do 

género “ok, vamos avançar com isto, ver no que dá”, só que para isso é preciso que o 

programa tivesse esta ligação com o SW. 

I: E como foi a sua experiência com adultos? 

P2: Os adultos também gostaram, mas foi muito confuso para eles, porque também 

eram professores ouvintes, acharam muito confuso. 

I: Ah! E só teve a oportunidade de ensinar a professores ouvintes ou já passou por 

esta experiência com surdos? 

P2: Só com ouvintes, só professores ouvintes. Ensinei-lhes o básico, e é verdade que 

eles mostraram interesse, mas foi complicado, demoraram muito tempo e tempo era 

uma coisa que não havia, por ser uma ação de formação. Mostrei-lhes as diferentes 

configurações, como desenhar, a diferença entre o que está colorido de preto e o que 

está a branco, como desenhar um “A” de diferentes pontos de vista, coisas desse género. 

Eles ficaram, a certa altura, completamente confusos.  

I: Os professores que ensinou sabiam LGP? Tinham alguma fluência? 

P2: Ao nível do 2.º ano talvez... 

I: Um nível mais básico? 
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P2: Sim, sim, bastante básico talvez ao nível de um aluno do 1.º ou 2.º ano. Era por aí o 

nível. 

I: Na sua opinião, acha que o SW é uma ferramenta útil para a criança surda? 

P2: É assim... Para as crianças do 1.º ciclo? 

I: Sim, por exemplo. 

P2: O problema com as crianças do 1.º ciclo... Eu tenho que admitir que me sinto 

reticente... acho que ia ser uma perda de tempo, e acho que não devem perder tempo. 

Para mim, é fundamental que as crianças aprendam muito bem a escrita do português, 

que aprendam as palavras. A seguir, que aprendam a língua gestual e que sejam capazes 

de ligar as palavras escritas em português ao gesto, simultaneamente. Para mim, uma 

criança que tem que passar por todo este processo, se lhe surgir de repente o 

SignWriting, a minha sensação é que iam acabar por perder a capacidade de escrita do 

português, iam descartar isso. Ia ser o desenho dos gestos, mais a escrita do português, 

eu acho que o que ia acabar por ser prejudicado era a escrita em português. Iam preferir 

os gestos, sempre os gestos. Eu notei isso, quando fiz o teste e experimentei daquela 

vez, notei uma espécie de “sede” de conhecimento nos alunos, eles queriam aquilo, não 

evitavam.  

I: Mas o P2 tem esse receio que o português escrito se perca, é isso? 

P2: Sim, é isso. É um receio meu...  

I: Que de alguma forma o português seja prejudicado, que não desenvolva? 

P2: É exatamente isso, exatamente isso.  

I: O P2 considera o SW um sistema de escrita?  

P2: (EXPRESSÃO CONFUSA)  

I: Ou uma marca cultural surda, talvez ou até mesmo nada disto? 

P2: Acho que não, até porque não é algo que seja muito conhecido, não é uma coisa 

muito famosa. Talvez para quem aprenda LGP como segunda língua, talvez se note 

mais nesses casos. Mas para quem já seja fluente em LGP, quem já fale muito bem, 

talvez seja algo que pudesse ser usado como método de “memorização”, para fixarem os 

gestos. Por exemplo, um ouvinte, se lhe ensinar uma palavra e depois lhe perguntar 

“qual é a configuração deste gesto? E deste? E deste? E deste?”, pode ser... Difícil. Mas 

para um surdo é muito fácil saberem qual é a configuração, eles fazem o desenho quase 

automaticamente, é algo que decoram com muita rapidez. Por isso, por um lado é bom 

para os surdos, mas talvez só para surdos a partir do 5.º ano, que já aprendem melhor. 

Para os meninos do 1.º ano, por outro lado, acho que não ia dar.  
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I: Porque é que acha que era melhor? 

P2: Porque o programa do 5.º ano tem mais abertura para isso, têm mais tempo. Têm 

possibilidade de poder avançar mais, têm essa questão do tempo.  

I: Ou seja, é por causa do tempo do programa? 

P2: Sim, porque no programa de 1.º ciclo não há essa oportunidade, mas no de 2.º e 3.º 

ciclo já dá, já é possível explicar a língua gestual e cada um dos gestos de outra forma.  

I: E um ouvinte? Acha que era importante que um ouvinte também aprendesse 

SW? 

P2: Só para a brincadeira, como curiosidade para conhecerem a cultura surda. Acho que 

se mostrassem SW a um ouvinte, eles até podiam achar engraçado, então agora é 

possível desenhar os gestos, há mesmo uma forma “oficial” de os escrever, alguém 

inventou isto? Então, aprende-se! Como outra coisa qualquer! (risos) porque não? É 

verdade que alguns alunos já acham que aprendem coisas a mais, acham que é chato e 

sentem-se fartos da escola, apetece-lhes desistir. Mas não desistem, pois não? É mesmo 

assim, é trabalho! 

I: Ok! O P2 conhece a glosa? 

P2: Sim, sim, sim. 

I: O que pensa sobre ela? 

P2: Glosa relacionada com o 1.º ciclo? 

I: Em geral. 

P2: Em geral, ok. Bom eu há dez anos atrás, eu experimentei, isto há dez anos, não 

agora, experimentei gestos com glosa. Achei aquilo estranhíssimo, uma confusão, desde 

o início. Eram frases em português, mas a ordem estava toda trocada? Eu pensei: “há 

alguma coisa aqui que não bate certo, isto é estranho” e evitei usar. Prefiro usar gestos 

com acompanhamento de português “real”. Os meus alunos dizem-me gestos ou 

perguntam-me sobre algum gesto, e eu gosto de lhes explicar a diferença entre essa 

palavras em português escrito e em língua gestual e fazer sempre essa comparação entre 

as duas línguas. Agora, ensinar glosa aos meninos do 1.º ciclo, isso não faço, nunca fiz e 

tenho até algum receio em fazer isso. Do 5.º ano para cima, aí sim, mas se não, não.   

I: Acha que é possível aproveitar a glosa para aprender e desenvolver a língua 

portuguesa? 

P2: Acho que é possível aproveitar a glosa para compreender melhor as trocas sintáticas 

da língua gestual, isso até certo ponto, é algo fácil para os surdos.  

I: Para os surdos? 
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P2: Sim.  

I: E para ouvintes, não? 

P2: Não, não, não dava! Como é que podia? Ia ser uma perda de tempo para um ouvinte. 

I: Acha que, no caso de um ouvinte que saiba LGP, é possível a glosa ser 

aproveitada de alguma forma? 

P2: Pode aproveitar, sim. Por exemplo, se estiver a fazer um curso qualquer dessa área 

específica, mas é exigente! Na prática, para aprender não precisa de glosa, não vale a 

pena. Acho que se percebe bem as trocas sintáticas, sem isso.  

I: Na sua opinião, o que pensa relativamente ao ensino-aprendizagem de SW por 

parte das crianças surdas? 

P2: Eu acho que para as crianças ia ser fácil. Acho que ia ser uma coisa bastante fluente 

para elas, acho mesmo que sim, independentemente do que eu disse há pouco, mas é 

como eu disse, o meu maior problema, nem é bem problema, é receio, é a escrita. Que a 

escrita seja prejudicada. Eu não sei se decidiria... por exemplo, começar com um teste. 

Algo que mostrasse que o desenvolvimento da escrita estava a ser bom, e que os alunos 

estavam a progredir, assim ok. Mas era preciso depois fazer uma comparação. Se a 

escrita do português estivesse a regredir, mas o SignWriting a progredir... não sei. 

Parece que a comunicação é feita apenas em língua gestual e pronto, acabou, a escrita 

não vale nada.  

I: Acha que tem que ser algo equilibrado? 

P2: Equilibrado e o mais igual possível. Algo feito simultaneamente. 

I: Como uma espécie de educação bilingue? 

P2: Ora aí está, exatamente.  

I: A minha última questão para si é esta, acha que podia falar um pouco sobre 

como, de acordo com o seu ponto de vista, ocorre o processo de aprendizagem da 

leitura e escrita da criança Surda? 

P2: Essa é uma boa pergunta. Muito boa pergunta! (risos) Eu quero explicar mesmo 

bem, bem, bem, deixe-me pensar... Pronto, o que acontece sempre... Não, é melhor 

pensar melhor, para que se perceba bem. Tudo começa em combinação com o professor 

titular de turma. Eu posso ensinar língua gestual, linguística da língua gestual, os 

próprios gestos, a maior variedade possível, mas o professor titular também conhece e 

tem que ensinar o vocabulário próprio da língua portuguesa. Eu combino os gestos com 

a prática da datilologia, para que os alunos consigam decorar o máximo de palavras.  

I: Mas o XXX e o professor titular estão juntos na mesma sala de aula? 
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P2: Sim, estamos os dois juntos. Mas não as quatro horas todas, em LGP, o grupo de 

surdos está sozinho comigo. E eu com eles tento fazer jogos, com imagens e palavras, 

com cartas de jogar, tento puxar por eles para que eles retenham a informação. Ás vezes 

parece quase um jogo de memória, também tento usar puzzles e dominós, e várias 

coisas diferentes, para que eles consigam decorar melhor.  

I: Estou a entender. 

P2: Há alturas em que, relacionado com a língua gestual dos alunos, sabe o que é eu que 

eu sinto? Sinto que a nível gestual, eles aprendem muito rápido e que a escrita do 

português começa a ficar atrasada e a regredir cada vez mais. Isto parece mentira, mas é 

verdade, mas eu prefiro fazer uma pausa nos gestos e puxar pelo português escritos dos 

alunos quando reparo que isto está a acontecer, só para que esteja a língua gestual e o 

português escrito ao mesmo nível. Começo a usar cada vez mais datilologia, faço cada 

vez mais jogos de palavras, para que a informação seja mesmo retida como deve ser. 

Não sei porquê que isto acontece, antigamente, há dez anos, os alunos esforçavam-se. 

Decoravam melhor as coisas, mas agora é completamente diferente. Apareceram muitas 

tecnologias novas, muitos jogos virtuais e não sei se será esse vício ou alguma coisa 

desse tipo que possa ter influenciado. Também noto que os pais não querem saber, 

ignoram muitas vezes os filhos e o desenvolvimento da escrita dos filhos. Eu percebo 

claramente esta diferença. Vejo que os alunos precisam de melhorar.  

I: Acha que os alunos têm fases diferentes de aprendizagem? 

P2: Imagine que surgia agora o SignWriting! Nestas fases de aprendizagem, sabendo 

que os alunos iam mostrar muito mais interesse pelo SignWriting que pelo português 

escrito, acha que os dois se iam manter ao mesmo nível? Eu acho que não. 

I: É essa a sua dúvida? 

P2: É, eu tenho sempre essa questão na cabeça, sempre a mesma. Até agora ainda não 

houve experiências deste género. Já pensei ás vezes em experimentar, em começar essa 

experiência, mas... os meus colegas não querem e eu acabo por pensar como eles, por 

partilhar a mesma opinião. Se implementassem o SignWriting um ano, e corresse tudo 

bem, se estivesse no programa, eu faria isso e acompanhava o programa. Mas ainda não 

fizeram isso... 

I: Mas o pré-escolar e 1.º ciclo tem um programa de LGP, certo? 

P2: Tem, tem e nós seguimos o programa, desde a pré-escola até ao secundário.  

I: Então, recapitulando, o professor titular e o professor de LGP estão juntos na 

sala de aula, a ensinar gestos e português escrito ao mesmo tempo, é isso? 
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P2: Sim, é isso, mas eu até vou tentar explicar melhor. O horário são seis horas diárias, 

ou cinco horas porque depende dos horários, mas entre cinco e seis horas. Por exemplo, 

na disciplina de LGP, o programa tem lá vários conteúdos, história da língua, da 

comunidade surda, pronto, e tem lá os objetivos a cumprir. Da mesma forma que eu 

tenho um programa de LGP, o professor titular também tem o programa dele, e 

normalmente os temas de um e de outro são iguais, coincidem. Eu organizo as minhas 

aulas, por exemplo, as estações do ano ou os dias da semana, e o professor titular tem a 

mesma coisa no programa dele.  

I: Estou a perceber, tem uma língua e a outra também, como uma primeira língua 

e uma segunda língua, é isso? 

P2: É isso mesmo. Agora pensar no SignWriting nesta situação, em introduzir o 

SignWriting, parece que os alunos têm três línguas! A LGP, a língua escrita e o 

SignWriting, três! Mais uma escrita? Consegue perceber a minha lógica? 

I: Percebo, sim, sim. 

P2: Eu acho que isso é um problema, eu sinto esse receio. Se aprendem bem e as coisas 

“ficam” na cabeça... Era como se agora começassem a aprender inglês. O surdo não 

aprende, porquê? Porque se aprendesse inglês, tinha que saber três línguas. O ouvinte só 

tem duas, português e inglês. Acontecia o mesmo aos alunos ouvintes se, de repente, 

surgisse a LGP e eles fossem obrigados a aprender, ficavam com três línguas. Acha que 

iam captar todas bem? Que iam aprendê-las a todas por igual? Essa é a minha questão, a 

minha grande dúvida. Era preciso pesquisar melhor isto.  

I: É uma preocupação sua, enquanto professor? 

P2: É, é mesmo. 

I: E se falássemos por exemplo, na população surda em geral, independentemente 

de serem adultos ou crianças em específico, só na população surda em geral, acha 

que o SignWriting ia ser aceite? 

P2: Acho que a comunidade surda adulta ia aceitar bem, a sério. No 1.º ciclo é que acho 

que não. Porque nessa fase é importante que a língua gestual e a escrita do português 

sejam boas, mas ao mesmo nível, de forma igual. Quando a criança entra no 5.º ano, por 

exemplo, já é diferente, sabe outras coisas, trabalha de forma autónoma. Já tem mais 

conhecimento, tem muito mais vocabulário, quando lhe mostra uma série de palavras 

eles já as conhecem todas e sabem o que elas são. Sabe que eu olho para as crianças do 

1.º ciclo quase como bebés, que vão aprendendo, cada vez mais, e eles próprios 

dependem do tempo que têm de aulas. Por exemplo, neste momento no 1.º ciclo, os 
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alunos estão a aprender através daquele método do gesto com datilologia, mas não 

conseguem decorar as palavras todas, não conseguem, simplesmente porque são muitas 

palavras. Eu acredito nisto. E com os gestos, com as palavras escritas em português, 

com tanta prática com os jogos e tudo, de alguma forma a informação apaga-se da 

cabeça dos alunos, eles não fixam nada, eu fico a pensar “como é que isto é possível? É 

preciso puxar por esta criança!”, não é?  

I: Na sua opinião, porque é que acha que a informação desaparece assim? Que não 

fica? Porquê? 

P2: A maioria é porque os pais não puxam pelos filhos. Se o pai quisesse aprender a 

língua gestual, era uma coisa, mas eles desviam-se disto, e passam muito tempo longe 

dos filhos, como é que isto é possível? Se a concentração está toda virada para a 

oralidade, para a terapia da fala? Eu percebo a importância disso, a sério que sim, ok, 

querem que o filho fale. Mas e se o filho começar a falar, disser alguns sons e palavras e 

não as souber escrever? Se não conseguir fixar nada daquilo que diz? Todas as crianças 

da minha turma, passam por essa situação, todas. Isto espanta-me porque no meu tempo 

não era nada assim, isto não existia. Isto tudo começou com mais gravidade há cerca de 

quatro anos. De há quatro anos para cá, as coisas começaram a piorar muito, e o 

aproveitamento das crianças começou a decrescer imenso.  

I: Há quatro anos? 

P2: Sim, sim, só há quatro anos é que começou a piorar. 

I: Acha que este decrescer pode ter tido alguma influência por parte da 

implantação coclear cada vez mais frequente que se vê atualmente? 

P2: Não são só os implantes, os alunos que não têm implantes têm próteses 

retroauditivas, percebe? 

I: Estou a perceber.  

P2: Eu sinto que há dez anos atrás, os pais das crianças surdas tinham muita 

preocupação, preocupavam-se muito com os filhos. Esforçavam-se muito, puxavam por 

eles, os filhos tinham que obedecer a uma educação com muitas regras, eu conheço esta 

realidade, eu vivi-a. Agora, não há nenhuma preocupação pelos filhos. Não puxam por 

eles, eu converso com os pais, explico-lhes que os filhos precisam de muito estímulo em 

casa, de continuar em casa aquilo que fazem na escola, mas todos os pais me respondem 

a mesma coisa, dizem que não têm tempo, que não dá tempo. Ensinar palavras a alguém 

demora dois minutos! É possível fazê-lo em dois minutos, não há dois minutos?! Não 

percebo, deixam para lá.  
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I: Acha que a escola e a família devem trabalhar em articulação? 

P2: Acho que precisam de o fazer.  

I: Em relação à aprendizagem da escrita em português, da LGP, do português 

oral, ou?... 

P2: Das três. Mas sabe qual é o problema? É que os pais, ás vezes, não querem a língua 

gestual. Preferem que os filhos façam mais horas de terapia da fala, também. Eu sinto-

me no meio disto, entre a língua gestual e a terapia, tenho que ser flexível, não vou 

exigir nada aos pais. Se eu exigisse alguma coisa, eles desistiam, eu sei que o faziam. 

Até porque já aconteceu. 

I: Foram embora? Os alunos foram embora? 

P2: Desistiram, até mudaram de escola. Mudaram mesmo. Também não há apoios, os 

pais não puxam por eles, não percebem as melhorias. Pensam que os surdos, a 

comunidade surda é toda analfabeta, que quem consegue falar é que tem sorte e não 

quem gestua, pronto... Eu não digo nada, mas isso já me aconteceu. Pronto, não há mais 

nada a dizer. (risos) 

I: P2, muito obrigada por se disponibilizar a conversar um pouco comigo, foi um 

prazer enorme. Queria também perguntar-lhe se tenho a sua autorização para 

colocar partes da entrevista ou a entrevista na totalidade, na minha pesquisa? 

P2: Sim, sim, sim, claro que sim! Pode claro! 
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Apêndice VII – Modelo de Consentimento Informado 
 
 
 
 
 
 

 
 
CONSENTIMENTO INFORMADO, ESCLARECIDO E LIVRE PARA PARTICIPAÇÃO EM 
ESTUDOS DE INVESTIGAÇÃO (de acordo com a Declaração de Helsínquia e a Convenção 

de Oviedo) 
 
 
 
 
No presente consentimento informado, está garantida a confidencialidade e uso exclusivo dos 

dados recolhidos para o estudo abaixo descrito. Não serão registados dados de identificação 

pessoal, local de trabalho, idade, entre outros. A identificação dos participantes nunca será 

tornada pública e os contactos serão feitos em ambiente de privacidade total. Os registos áudio 

e/ou vídeo, transcrições e análise de dados/conteúdo serão guardados com chave de matriz, e 

nunca estarão disponíveis ao público. Todos os dados serão, após a devida análise, destruídos. 
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Título do estudo: Projeto de Dissertação de Mestrado  

 

Explicação do estudo: O presente estudo, elaborado ao abrigo do programa curricular do 2.º 

ciclo de estudos em Ciências da Educação, na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação 

da Universidade do Porto (FPCEUP),  é parte integrante da preparação de um projeto de 

dissertação que conta com a orientação e coorientação da Professora Doutora Orquídea Coelho 

(FPCEUP; CIIE) e do Professor Doutor Jorge Pinto (ESE – Escola Superior de Educação do 

Porto), respetivamente. O estudo tem como título provisório “Assim se Escrevem Silêncios: A 

Relevância do Ensino de SignWriting a Crianças Surdas do Pré-Escolar e 1.º Ciclo, na 

Disciplina de LGP” e terá momentos de entrevista com vários professores. 

 

Identificação da investigadora 

 

Nome: Cláudia Filipa Teixeira Alves 

Relação com a Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade do Porto: 

Estudante de 2.º ciclo (Mestrado) do curso de Ciências de Educação da FPCEUP  

Contacto Telefónico: 915944811 / 916305219 

Endereço Eletrónico: claudiaftalves@gmail.com / claudiaalves_07@hotmail.com 

Assinatura: 

 

 

 

Por favor, leia com atenção a seguinte informação. Se achar que algo está incorreto ou que não 

está claro, não hesite em solicitar mais informações. Se concorda com a proposta que lhe foi 

feita, queira assinar este documento. 
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Declaro ter lido e compreendido este documento, bem como as informações verbais que me 

foram fornecidas pela pessoa que abaixo assina. Foi-me garantida a possibilidade de, em 

qualquer altura, recusar participar neste estudo sem qualquer tipo de consequências. Desta 

forma, aceito participar neste estudo e permito a utilização dos dados que, de forma voluntária 

forneço, confiando em que apenas serão utilizados para esta investigação (e, posteriormente, 

destruídos) e nas garantias de confidencialidade e anonimato que me são dadas pela 

investigadora. 

 

 

Nome (Investigadora): 

  

Assinatura:  

 

Data: …… /…… /…… 

 

 

 

 

 

Nome: 

  

Assinatura:  

 

Data: …… /…… /…… 

 

 

 

 

 

ESTE DOCUMENTO É COMPOSTO POR 3 PÁGINAS E FEITO EM DUPLICADO: UMA 

VIA PARA A INVESTIGADORA, OUTRA PARA A PESSOA QUE CONSENTE. 

 


