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RESUMO 

LIMA, D. M. R. Perfil Comportamental, Competência de Leitura e Desempenho Acadêmico de 

Escolares Surdos. Dissertação de Mestrado, São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 

2015. 

 

A escola deve possibilitar ao aluno surdo estratégias diferenciadas de ensino para que ele possa 

desenvolver habilidades de desempenho acadêmico adequadas e se adaptar ao meio escolar, 

social e familiar. Nesse contexto se localiza o presente estudo cujo objetivo geral foi verificar 

associações entre a competência de leitura e o desempenho em provas padronizadas de 

conhecimentos específicos de alunos surdos, assim como caracterizar o perfil comportamental 

dos mesmos. A amostra foi formada por 33 participantes. Destes, 15 são alunos com deficiência 

auditiva na faixa etária de 13 a 22 anos (Média=18,2, Desvio Padrão=3,07); 8 do gênero feminino 

e 7 do gênero masculino, matriculados na rede municipal e estadual da cidade de Iguatu, Ceará; e 

18 são educadores (professores, Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais). Os instrumentos 

de coleta de dados foram: a) Teste de Vocabulário por Imagem Peabody - (TVIP), b) Teste de 

Competência de Leitura de Palavras – TCLP, c) Teste de Compreensão de Leitura de Sentenças – 

TCSE; d) Inventário de Autoavaliação para Adolescentes de 11 a 18 anos (YSR); e) Inventário de 

Autoavaliação para Adultos de 18 a 59 anos (ASR); f) Questionário da Associação Brasileira de 

Estudos Populacionais; f) Entrevista Semiestruturada; g) Verificação das médias anuais das 

disciplinas de Português e Matemática. As instruções dos instrumentos foram traduzidas para a 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Foram conduzidas análises qualitativas das entrevistas e 

quantitativas dos testes mediantes uso de estatística paramétrica e não paramétrica. Os principais 

resultados foram: a) nos participantes surdos verificaram-se indicadores de funcionamento 

comportamental geral dentro da normalidade, porém com prejuízos expressivos em competências 

de socialização e funcionamento adaptativo; b) Os principais itens críticos de problemas de 

comportamento autorrelatados pelos participantes surdos foram dificuldades para se concentrar, 

sentir-se infeliz, ingestão de bebidas alcoólicas, pensamentos obsessivos e chorar muito; c) 

discrepância entre o desempenho acadêmico em Português e Matemática com o desempenho em 

testes padronizados de linguagem e vocabulário receptivo; d) os piores desempenhos no teste 

TCLP foram verificados em itens que avaliavam o padrão de leitura de palavras ortograficamente 

incorretas com trocas fonológicas e palavras estranhas tanto fonológica quanto visualmente; e) os 
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alunos oralizados obtiveram desempenho médio superior aos que não são oralizados nos testes 

TCLP e TVIP; f) não foram verificadas correlações estatisticamente significantes entre a 

condição de oralização e os anos de defasagem de escolaridade; g) A falta de comunicação do 

professor com o aluno surdo em sala de aula foi um dos aspectos mais citados em termos de 

dificuldades do processo de inclusão; h) correlações positivas médias entre indicadores de 

desempenho nos testes de vocabulário e o teste TCSE, entre indicadores de problemas de 

comportamento e número de anos de defasagem de escolaridade; i) correlações negativas médias 

entre indicadores de problemas de comportamento e desempenho nos testes de habilidades de 

leitura e vocabulário. Conclui-se que embora tenha sido um estudo conduzido com um número 

amostral pequeno, os participantes apresentam atrasos expressivos no desenvolvimento de 

habilidades de linguagem verificado no desempenho rebaixado destes nos testes. Não foram 

verificados problemas de comportamento na faixa clínica ou limítrofe. Entretanto, os alunos 

surdos referem a presença de dificuldades emocionais (itens críticos) que provavelmente poderão 

causar prejuízos futuros na adaptação psicossocial destes se não forem tratadas. É provável que 

os prejuízos nas competências de linguagem que foram avaliadas estejam interferindo nas 

competências comunicativas e de socialização da amostra. De fato essas competências estão 

prejudicadas de acordo com o autorrelato dos alunos. A falta de preparação dos professores mais 

uma vez foi confirmada com relação à inclusão dos alunos surdos participantes o que corrobora 

uma dificuldade já apontada em estudos anteriores com relação às falhas do processo de inclusão 

de alunos com necessidades educacionais especiais no país. 

Palavras chave: Surdez, Leitura, Competências sociais, Problemas de comportamento, Inclusão 

escolar.  
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ABSTRACT  

LIMA, D. M. R. Behavioral profile, reading competences and academic performance in deaf 

students. Master Dissertation, São Paulo, the Mackenzie Presbyterian University, 2015. 

 

The school is supposed to provide deaf students with differentiated teaching strategies so that 

they can develop skills for proper academic performance and adapt to the educational, social and 

familiar environment. The present study is focused on this context and has the objective of 

verifying associations between reading skills and performance on standardized tests of specific 

knowledge in deaf students, as well as characterizing their behavioral profile. The sample was 

composed of 33 participants: 15 students with hearing impairment, age range 13 to 22 years old 

(Mean=18,2; SD=3,07), 8 female and 7 male, enrolled in public schools at Iguatu, Ceara; and 18 

educators (teachers, sign language translators and interpreters). The tools for data collection 

were: a) Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT); b) Word and Pseudoword Reading 

Competence Test (WPRCT); c) Sentence Reading Test (SRT); d) Youth Self-Report for Ages 11-

18 (YSF); e) Adult Self-Report for Ages 18-59 (ASR);  Questionnaire of the Brazilian 

Association of Population Studies; f) Semi-structured interview; g) average of Portuguese and 

mathematics. The instructions of the instruments were translated into Brazilian Sign Language - 

Libras. Qualitative analyses of the interviews and quantitative analyses of the tests were carried 

out through the use of parametric and non-parametric statistics. The main results were: a) deaf 

students presented indicators of normal general functioning with significant impairment in 

socialization and adaptive functioning competences; b) the main critical items of self-reported 

behavioral problems were difficulties to concentrate, feeling unhappy, alcoholic beverages intake, 

obsessive thoughts and excessive crying; c) discrepancy between academic performance in 

Portuguese and Mathematics with the performance on standardized tests of language and 

receptive vocabulary; d) average academic performance in Portuguese and Mathematics, which 

expressively differed from the poor results in PPVT, WPRCT and SRT; e) the worst 

performances at WPRCT were verified in items that assess reading standards of incorrectly 

spelled words with phonological changes and words phonologically and visually strange; f) 

oralized students had a better average performance than non-oralized ones in WPRCT and PPVT; 

g) no significant statistic correlations were verified between the oralization condition and 



10 

 

 

 

schooling deficit; h) lack of communication between teacher and student in the classroom was 

one of the most cited aspects related to difficulties in the inclusion process; i) positive average 

correlations among indicators of performance in vocabulary tests and SRT, behavioral problems 

indicators and number of schooling deficit years; j) negative average correlations between 

behavioral problems indicators and performance at reading and vocabulary tests. It is possible to 

conclude that, although the study had a small sample, participants presented a significant delay in 

the development of language skills considering their poor test results. Clinical or borderline 

behavioral problems were not observed. Deaf students, however, mention emotional difficulties 

(critical items) that are likely to cause future impairments in their psychosocial adaptation if not 

treated properly. It is probable that impairments in language competences have interfered with 

the communicative and socialization competences of the sample. Such competences were in fact 

impaired according to the students’ self-report. Teachers’ lack of preparation for the inclusion of 

deaf students was confirmed again   and corroborates a difficulty that has been indicated by 

previous studies about flaws in the inclusion process of students with special educational needs in 

the country. 

Keywords: Deafness, Reading, Social Competences, Behavioral Problems, Educational 

Inclusion. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A educação é um direito de todos e visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 

para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988). E quando se 

fala em todos, também devem ser incluídas as pessoas que apresentam alguma deficiência seja 

ela de natureza física, sensorial, intelectual ou múltipla.  

A essas pessoas devem ser oferecidas uma modalidade de educação, a saber, a Educação 

Especial, e não um sistema substitutivo de ensino. Segundo a Política Nacional de Educação 

Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, essa modalidade perpassa por todos os níveis de educação, a saber, da 

educação básica que compreende desde a educação infantil até o ensino médio e a educação 

superior. (Lei nº 9.394/96) 

Deve acontecer de forma complementar ou suplementar ao ensino regular oferecendo às 

pessoas com deficiência, seu público alvo, condições para que se desenvolvam de forma plena 

promovendo a sua integração. No Brasil, a política de inclusão escolar estabelece que alunos com 

necessidades educacionais especiais (NEE) devam estar regularmente matriculadas no ensino 

regular. Contemplam-se essa condição alunos com: a) Deficiências Sensoriais (Auditiva, Visual e 

Múltipla), b) Deficiência Intelectual, c) Transtornos Invasivos ou Globais do Desenvolvimento, 

d) Deficiências Múltiplas (Paralisia Cerebral e outras condições neurológicas), e) Altas 

Habilidades ou Superdotação (MEC/SEESP, 2007). 

Um dos quadros que demanda o desenvolvimento de ações pedagógicas específicas para 

que o aprendizado da alfabetização formal e adaptação psicossocial possam ocorrer é a 

deficiência auditiva ou surdez. De modo geral há dois tipos de surdez que são a) Surdez de 

Condução (SC) ou Surdez de Transmissão (ST): a deficiência afeta a orelha externa ou média 

impossibilitando a condução de ondas sonoras para a parte interna do ouvido. Essa deficiência 

pode ser causada por excesso de cera e infecções no ouvido (mucos, otites, perfuração timpânica, 

dentre outras). Normalmente os problemas de surdez de condução podem ser resolvidos por 

tratamento médico (remédios) ou por procedimentos cirúrgicos, podendo ser reversível; b) A 

Surdez Neurossensorial (SN) ou Surdez Infantil Bilateral Permanente (SBP): perda auditiva 
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bilateral, caracterizada por limiares auditivos superiores a 40 Decibéis (dB) no melhor ouvido, 

considerando as frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, sem recurso a prótese auditiva. Pode 

ser classificada quanto ao seu grau, à data do seu aparecimento e ao nível da lesão auditiva 

(OLIVEIRA; CASTRO & RIBEIRO, 2002). Nesse tipo de surdez o órgão interno da audição não 

consegue transformar a energia mecânica da vibração que o som produz em energia elétrica para 

transmiti-la ao cérebro que irá entender o som.  

Um desafio do sistema educacional brasileiro é a escolarização de alunos com SBP tendo 

em conta que provavelmente a doença prejudicará a aquisição de habilidades de linguagem, de 

comunicação e de socialização. Devido a isto é necessário que a escola possibilite ao aluno 

estratégias diferenciadas de ensino para que ele possa desenvolver habilidades de desempenho 

acadêmico adequadas e se adaptar ao meio escolar, social e familiar.  

Em se tratando de crianças com SBP, desde idades precoces do desenvolvimento é 

desejável a utilização de formas alternativas de comunicação que lhe permitam interação com 

pares nos parâmetros de um funcionamento sócio adaptativo adequado. Existem diferentes 

habilidades de comunicação utilizadas por pessoas surdas, como por exemplo, gestos, língua de 

sinais ou mesmo vocalizações (oralidade) envolvendo estratégias (PEREIRA, ALMEIDA-

VERDU, 2012), aspectos que serão descritos mais detalhadamente na fundamentação teórica. 

A criança ouvinte está exposta a todo tempo a elementos que favorecem a aquisição de 

uma linguagem oral, considerada a sua língua natural, que lhe permite desenvolver trocas 

comunicativas com o meio, vivenciar experiências sociais e constituir a sua linguagem. Em se 

tratando de crianças surdas devem ser oferecidas condições para que desenvolvam as habilidades 

de linguagem por meio de uma língua onde ela entenda os diferentes sinais do ambiente de forma 

clara, sendo que na criança surda é utilizada a linguagem visual-gestual e nas ouvintes a 

linguagem oral-auditiva (DIZEU, CAPORALI, 2005; SILVESTRE; LOURENÇO, 2013; 

RIZZON; VIDOR; CRUZ, 2014). Essas habilidades de linguagem são base para a aquisição de 

competências de comunicação e habilidades acadêmicas como leitura e escrita que acontecem 

posteriormente na alfabetização formal. 

Quando o aluno com SBP é inserido no contexto da alfabetização formal sem 

possibilidades alternativas de modelos educacionais e pedagógicos que permitam a aquisição de 
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habilidades pragmáticas (comunicativas e sociais), de leitura, escrita e cálculo, é provável que 

esse aluno tenha prejuízos escolares como reprovação, retenção escolar, defasagem entre a faixa 

etária e o ano de escolarização, dificuldades para acompanhar as atividades escolares e 

dificuldades emocionais e comportamentais (OLIVEIRA; CASTRO & RIBEIRO, 2002; 

MOLINA; DEL PRETTE, 2006; CURTI et al., 2010). A inclusão escolar de um aluno com SBP 

exige da escola profissionais capacitados que possam intermediar as possibilidades de 

comunicação com pares e com os outros professores ouvintes de maneira tal que eles possam 

desenvolver não só as habilidades acadêmicas como também padrões aceitáveis ou adequados de 

comunicação e socialização.  

Nesse processo um papel fundamental tem o educador/Tradutor e Intérprete de Língua de 

Sinais (TILS). Esse profissional é responsável para proporcionar a acessibilidade linguística aos 

surdos que frequentam a Educação Básica e o Ensino Superior interpretando da língua portuguesa 

para a língua de sinais toda a informação que é passada para o aluno surdo no espaço 

educacional. Esse profissional sempre esteve presente na vida do surdo, porém somente nos 

últimos anos, mais precisamente com a publicação do Decreto 5.626, de dezembro de 2005, é 

dada uma melhor atenção a figura desse profissional tornando-se obrigatória a sua atuação nos 

espaços educacionais onde o surdo esteja inserido (LACERDA; GURGEL, 2011; BRASIL, 

2005). De acordo com o decreto a formação do tradutor e intérprete de Libras - Língua 

Portuguesa deve efetivar-se por meio de curso superior de Tradução e Interpretação, com 

habilitação em Libras - Língua Portuguesa, e na ausência desta, mediante a aprovação no exame 

de proficiência para tradução e interpretação de Libras – Língua Portuguesa (PROLIBRAS) de 

nível médio e superior (BRASIL, 2005). 

 No processo de escolarização um fator essencial para que o aluno surdo possa adquirir 

habilidades acadêmicas é a preparação do profissional da equipe educacional, além de outros 

apoios advindos da família (SCHEMBERG; GUARINELLO; MASSI, 2012). Mesmo que o 

aluno surdo seja oralizado é recomendável que o mesmo faça uso da língua de sinais no ambiente 

da sala de aula. Embora exista a presença do profissional (TILS), recomenda-se que o professor 

também tenha conhecimentos gerais sobre essa língua, pelo menos de forma básica precisando, 

portanto estar capacitado/qualificado para tal ofício.  
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A inclusão escolar de alunos surdos atualmente vem sendo acompanhada por profissionais 

que desconhecem a língua de sinais bem como as condições bilíngues inerentes dos Surdos, ou 

seja, que o seu aprendizado se dá por meio da experiência visual e de sua língua (SCHEMBERG 

et al. 2012). 

Para Strobel (2008) uma pesquisadora surda, 

Os sujeitos surdos com sua ausência de audição e do som percebem o mundo através de seus 

olhos, tudo o que corre ao redor deles: desde os latidos de um cachorro – que demonstrado 

por meio dos movimentos de sua boca e da expressão corpóreo-facial-bruta – até de uma 

bomba estourando, que é óbvia aos olhos de um sujeito surdo pelas alterações ocorridas no 

ambiente, como os objetos que caem abruptamente e a fumaça que surge (STROBEL, 2008). 

De acordo com Mallmann e colaboradores os professores relatam, a partir de experiências 

vivenciadas, dificuldades impostas pelo sistema educacional já que durante o seu processo de 

formação acadêmica não lhes foram dadas condições para o desenvolvimento de tais habilidades. 

No que diz respeito aos TILS os autores afirmam que o seu papel e identidade profissional ainda 

estão em processo de construção visando a compreensão do seu espaço enquanto profissional, 

favorecendo o acesso dos surdos às experiências escolares (MALLMANN; CONTO; 

BAGAROLLO; FRANÇA, 2014). 

Quando um aluno com SBP inicia a alfabetização formal tendo desenvolvido 

competências de comunicação em idades pré-escolares, por exemplo, aquelas que são baseadas 

no uso da língua de sinais como forma de comunicação, o processo de aprendizagem de 

habilidades de leitura e escrita poderá ser melhor implantado. Decorrente disso e na medida em 

que ela possa desenvolver habilidades de desempenho acadêmico adequadas poderá ter um maior 

aproveitamento escolar, melhores possibilidades de interação com pares e provavelmente 

melhores indicadores de socialização (MARQUES; BARROCO; SILVA, 2013; SILVESTRE; 

LOURENÇO, 2013). 

No Brasil são escassos os estudos junto a escolares surdos que avaliem habilidades de 

leitura em associação com indicadores de desempenho escolar, padrões de comportamento e 

preparação do professor para o trabalho junto a esse aluno em sala de aula regular. Baseado 

nessas evidências foi conduzido o presente projeto. Seguidamente é apresentada a fundamentação 

teórica que abordará os seguintes itens: 
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 Definição de surdez: caracterização, causas e tipos; 

 Adequação às habilidades de comunicação e surdez; 

 Aquisição de habilidades de linguagem; 

 Filosofias educacionais para surdos; 

 Legislação Brasileira; 

 Escolarização e adaptação psicossocial do aluno surdo no Brasil. 

 Indicadores de funcionamento comportamental e surdez 

Com base nesta problemática serão apresentados os fundamentos teóricos do estudo.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Caracterização e definição de Surdez 

  

A surdez pode ser definida como uma perda maior ou menor que o indivíduo possui de 

perceber os sons de forma normal. Pode ser analisada sob dois pontos de vistas: a Visão Clínico-

Terapêutica que concebe a surdez como uma deficiência ou patologia, onde o sujeito surdo é 

considerado como doente ou incapaz necessitando, portanto de uma reabilitação ou “cura”, 

privilegiando o uso da língua oral, como meio necessário para a reinserção dos então 

denominados “deficientes” (SKLIAR, 2005) e a Visão Sócio-Antropológica, que reconhece a 

surdez não como uma deficiência ou patologia e sim como uma marca cultural em que os 

indivíduos que a possuem desde que sejam oferecidas condições adequadas, os mesmos não 

conseguem se desenvolver e viverem da mesma forma que os ouvintes, com a língua de sinais 

enquanto representação de um grupo minoritário (SKLIAR, 2005; GESSER, 2009). Esses 

modelos atualmente são contestados entre os teóricos, no que diz respeito às possibilidades 

comunicativas e os modos pelo qual a surdez é percebida, já que a sociedade se encontra em 

constante processo de mudança (LOPES; LEITE, 2011). 

Adotar-se-á no presente estudo a definição de surdez em termos de doença de acordo com 

os tipos surdez condutiva ou de transmissão e surdez neurossensorial, que segundo a Fundação de 

Otorrinolaringologia pode ser também chamada de surdez do nervo auditivo ou da cóclea, sendo 

aquela que ocorre quando a cóclea que é o órgão interno da audição não consegue transformar a 

energia mecânica da vibração que o som produz em energia elétrica para transmiti-la ao cérebro 

que irá entender o som. Contudo o trabalho fundamenta-se na Visão Sócio-Antropológica que 

adota a SBP como uma deficiência sensorial que, desde que sejam oferecidas condições para a 

aprendizagem de língua de sinais, poderão desenvolver plenamente habilidades e competências 

para um funcionamento social, escolar e ocupacional adequados (GESSER, 2009; STROBEL, 

2008; SKLIAR, 2005). 
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A SBP clinicamente pode ser classificada em diferentes tipos: conforme o grau de perda, 

surgimento da linguagem e capacidade de leitura (OLIVEIRA; CASTRO & RIBEIRO, 2002). 

Seguidamente listados abaixo: 

a) Grau de perda 

 

Tabela 1. Graus de Surdez Infantil. (OLIVEIRA; CASTRO; RIBEIRO, 2002). 

 

Os indivíduos com perdas entre 21 e 55 dB, são considerados parcialmente surdos e 

apresentam como característica a não percepção igualmente de todos os fonemas da palavra, 

tornando-se uma pessoa desatenta e geralmente necessitando do auxilio de alguém para repetição 

daquilo que lhe é dito quando se trata da utilização de uma voz fraca, não impedindo a aquisição 

normal de uma língua oral, no caso da surdez leve. E para a surdez moderada é frequente o atraso 

de linguagem e apresenta uma maior dificuldade de discriminação do som em ambientes ruidosos 

(MEC; SEESP, 2006).  

Já os indivíduos considerados surdos, com limiares acima de 55 dB, não adquirirão a fala 

como instrumento de comunicação, pelo fato de não a perceberem, não se interessarão por ela, 

passando a perceber o mundo por meio de experiências visuais, optando por utilizar a língua de 

sinais, valorizando sua cultura e comunidade surdas como citado anteriormente. 

b) Aquisição de linguagem e a capacidade de leitura quanto ao surgimento 

A SBP é classificada em pré-lingual, surgindo antes da aquisição da linguagem com 

ausência total de memória auditiva, geralmente do zero aos três anos de idade, peri-lingual surge 
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em crianças que estão na fase de aquisição de linguagem oral auditiva ou visual espacial, dos três 

aos seis anos de idade e pós-lingual quando a criança já adquire a fala ou a linguagem em sinais e 

consegue ler.  

 

2.2 Surdez, habilidades de comunicação e aquisição de linguagem 

 

O ser humano sempre sentiu a necessidade de se comunicar, pois foi somente por meio da 

linguagem que o mesmo passou a trocar experiências com o meio em que vivia a perceber o 

mundo e a si mesmo se constituindo enquanto sujeito. Estudos como os de Lima e Cruz-Santos 

(2012), mostram que as primeiras ferramentas utilizadas nos processos comunicativos foram os 

gestos naturais. Desde muito cedo os bebês apesar de vocalizarem no caso das crianças ouvintes é 

por meio dos gestos que se organizam as primeiras intenções comunicativas (LIMA; CRUZ-

SANTOS, 2012). 

Segundo os mesmos autores em relação ao desenvolvimento linguístico os gestos 

comunicativos são preditores em duas vertentes, a relacionada à quantidade de objetos que a 

criança apontará posteriormente podendo indicar a quantidade de palavras ou sinais que a mesma 

adquirirá em um futuro não muito distante, e a outra sobre quais palavras ou sinais serão 

utilizados. Também ressaltam que estudos como estes são importantes para que se entendam 

quais processos são utilizados pela criança durante a aquisição de sua linguagem, sejam em 

condições típicas ou mesmo atípicas como no caso da surdez (LIMA; CRUZ-SANTOS, 2012). 

Pesquisadores realizaram um estudo com 30 crianças surdas (15 em fase pré-linguística e 

15 em fase linguística) com idades entre 41 a 59 meses (3 a 5 anos) aproximadamente com o 

objetivo de verificar se havia alguma interferência da fase linguística independente da 

modalidade (oral-auditiva ou visual gestual) utilizada durante o processo comunicativo. Os 

resultados mostram que as habilidades comunicativas foram demonstradas basicamente pelos 

dois grupos, porém nas habilidades com intenções e respostas comunicativas o grupo da fase 

linguística apresentou uma maior frequência de incidência, concluindo haver uma relação direta 
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entre habilidades comunicativas complexas e mais elaboradas com o perfil comunicativo 

(LICHTIG; COUTO; LEME, 2008).  

Nos primeiros meses de vida, a criança surda chora, vocaliza mesmo sem poder ouvir a 

sua voz da mesma forma que uma criança ouvinte. À medida que a mesma envelhece há uma 

redução desses sons podendo a criança surda não desenvolver o balbucio silábico. Por não ter um 

feedback auditivo a mesma acaba não monitorando seus parâmetros vocais, não combinando os 

sons, controle sobre voz, respiração dentre outros. Estudos mostram que a modalidade utilizada 

durante o processo comunicativo da criança surda, vai depender do conhecimento que a família 

(sendo na maioria das vezes a mãe) tem acerca das concepções de surdez, e da expectativa que se 

é construída em relação ao filho surdo (PRADO, 2007; SILVA; PEREIRA; ZANOLLI, 2007). 

Ainda no que diz respeito à comunicação da criança surda (CURTI et al., 2010) 

realizaram um estudo de caso e controle com 32 crianças com idades entre dois e seis anos sendo 

que destas 16 eram deficientes auditivas, de grau moderadamente severo a profundo e 16 normo-

ouvintes sem queixas fonoaudilógicas, no qual se constatou que as crianças surdas têm a 

possibilidade de interagirem de forma eficiente através da utilização de gestos para se 

expressarem e interagirem com o interlocutor. 

A comunicação mediante uso de linguagem oral e gestual é considerada como uma das 

primeiras formas de socialização de uma criança. Na maioria das vezes sendo conduzida pelos 

pais, geralmente nas relações sociais mediante brincadeiras, leitura de contos infantis, conversas, 

instruções verbais de atividades diárias, dentre outras (BORGES; SALOMÃO, 2003). Em relação 

aos estágios de aquisição de linguagem entre crianças surdas e ouvintes, estudos mostram que 

ambas passam pelos mesmos estágios de desenvolvimento em padrão quase idêntico, podendo 

variar a idade de criança para criança (QUADROS, 1997; KARNOP, 2005; GROLLA, 2006; 

QUADROS, 2006), conforme descrito na tabela 2. 
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Tabela 2. Padrões de desenvolvimento de linguagem de crianças ouvintes e surdas com a estimulação adequada em 

cada condição sensorial. 

 

Criança ouvinte 

Idade esperada 

para o padrão de 

linguagem 

Criança surda 

 Chora e começa a balbuciar emitindo 

sons que não apresentam nenhum 

significado; 

 Conseguem discriminar uma grande 

variedade de sons de sua língua 

nativa; 

Primeiros 6 meses 

 Produzem gestos que são quanto às formas 

semelhantes aos sinais, mas que não 

apresentam significados; 

 Produções manuais, faciais e corporais; 

 Crianças começam a balbuciar 

somente os sons que ouvem; 

Aparecimento das primeiras palavras; 

 

10 meses e 1 ano 

 Surgimento dos primeiros sinais. 

Inicialmente o balbucio com as mãos, 

produção de enunciados com um único 

sinal;  

 Combinação de duas palavras 

isoladas; 1 ano e 6 meses 
 Produção de enunciados com dois sinais; 

 Produção de sentenças simples com 

mais de duas palavras; 

 Começa a usar palavras gramaticais 

como artigos e pronomes; 

Dois anos e 6 meses 

 Produção de enunciados com um maior 

número de sinais; 

 Começam a usar sentenças com mais 

de uma oração; Mais de 3 anos 

 Período de maior desenvolvimento 

linguístico com produções de sentenças 

com vários sinais; 

Fonte: Karnop (2005); Quadros (2006). 

 

Em se tratando de habilidades de linguagem escrita são identificados três estágios 

distintos durante o processo de alfabetização, a saber, o logográfico onde é feito o 

reconhecimento visual direto das propriedades gerais da palavra, baseada no contexto 

apresentado, forma e cor. Nesse estágio as palavras são tratadas como desenho, somente havendo 

o seu reconhecimento caso a mesma seja muito familiar à criança; no segundo estágio têm-se o 

alfabético, no qual a criança consegue fazer a descrição grafofonêmica, passando a decodificar 

pseudopalavras e palavras novas. Já no terceiro estágio denominado de ortográfico a criança  
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aprende a ler e a fazer o reconhecimento visual direto da forma ortográfica da palavra 

(CAPOVILLA; CAPOVILLA; VIGGIANO; MAURÍCIO; BIDÁ, 2005). 

Em relação à criança surda os estágios de desenvolvimento das habilidades de leitura e 

escrita são chamados de interlíngua. No primeiro estágio a escrita mais próxima à língua de sinais 

representa a inadequação no uso das classes gramaticais, tais como artigos, preposições, 

conjunções e verbos que geralmente são empregados no infinitivo. A seguir será mostrado um 

texto de um aluno surdo inserido nesse estágio conforme apresenta Brochado (2003). 

A raposa e as uva 

 

colhas come muito uva 

colhos fugiu escuro árvore 

raposa quero vontade come uva 

raposa pulou não pegeu conseguiu (BROCHADO, 2003, p. 227) 

De acordo a autora, os surdos que estão inseridos na fase inicial de aquisição da língua 

portuguesa na modalidade escrita no texto apresentado acima, pode-se perceber o aparecimento 

de inadequações na flexão dos verbos, o uso de frases relativamente curtas, bem como de 

incorreções ortográficas (QUADROS, 2006).  

Já o segundo estágio existe uma mistura dessas duas modalidades de línguas, a língua de 

sinais e a língua oral, com o uso de estruturas linguísticas da língua de sinais com elementos da 

língua portuguesa através da utilização de frases e palavras sem efeitos de sentido comunicativo, 

conforme mostrado abaixo: 

Chapeuzinho Vermelho 

 

Mãe fala chapeuzinho vermelho 

A vovó muito doena [doente?] 

chapeuzinho Vermelho foi vê flor muito bonita 

chapeuzinho Vermelho assauto lobo. 

lobo corre muito casa vovó lobo come vovó 

chapeuzinho Vermelho lobo quem chapeuzinho 

vermelho porque olho grande, porque nariz grande, 

porque 

orelha grande, porque boca grande come 

chapeuzinho Vermelho.  (BROCHADO, 2003,  p. 228) 

 

Segundo a mesma autora embora os textos tenham sido produzidos de forma inadequada 

em relação aos termos da língua portuguesa pode-se perceber que por parte do aluno surdo existe 
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uma consciência, tentando usar esses elementos da língua portuguesa. Nota-se também que o uso 

das flexões verbais já foram empregados de forma adequada. 

O terceiro estágio as crianças surdas já conseguem utilizar a gramática da língua 

portuguesa, com um maior numero de frases na ordem básicas das Sentenças, que sujeito – verbo 

– objeto (SVO), uso de preposição com mais acertos, uso de conjunção, flexão de nomes com 

consistência, dentre outros. Veja abaixo um trecho escrito por uma criança surda nesse estágio. 

Chapeuzinho Vermelho 

 

A mamãe falou: 

– Chapeuzinho por favo você vai casa 

da vovó. 

Chapeuzinho falou 

– Porque eu vou casa da vovó? 

Mamãe falou 

– Porque a vovó está doente entendeu. 

Chapeuzinho falou 

– da eu vou casa da vovó porque eu 

tenho soudade da vovó eu do feliz. 

A mamãe falou 

– Por favor cuidado mato é perigoso. 

Chapeuzinho falou 

– e eu sei calma você não prisisa 

ficar com preocupada entendeu. 

Chapeuzinho vermelho pegou 

Uma cesta para dar da vovó. 

Chapeuzinho vermelho 

Saiu mato anda calma e pula 

Chegou lobo e lobo falou 

– oi todo bom chapeuzinho Vermelho 

Onde você vai? 

Chapeuzinho Vermelho falou 

– Eu vou da casa vovó porque a 

vovó está doente entendeu. 

Chapeuzinho Vermelho falou 

– Onde você vai? 

lobo falou 

– eu estou passiar do mato. 

lobo falou 

– você prisisa entra do lado porque 

e mais perdo entendeu. 

Chapeuzinho Vermelho falou 

– esta bom. 

e depois 

lobo correu e chegou casa da vovó. 

bater porta 

vovó falou 

– quem você? 

lobo falou 

– eu sou chapeuzinho Vermelho. 
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vovó falou 

– ah pode entra casa 

lobo abriu porta e comeu vovó. Lobo deiteu 

da cama 

Chegou Chapeuzinho Vermelho banteu 

a porta lobo falou 

– quem você. Chapeuzinho Vermelha falou 

– eu sou chapeuzinho vermelho. 

falou 

– porque você tem orelha grende? 

lobo falou 

– porque eu priciso ouvir bem você 

Chapeuzinho falou 

– porque você tem nariz grende. 

lobo falou 

– porque eu prisiso ar bom. 

Chapeuzinho falou 

– porque você tem boca grende. 

lobo falou 

– porque eu vou comer você Ah. 

Comeu C.V. (BROCHADO, 2003, p.418) 

 

Brochado (2003), aponta que nesse texto já existe um uso adequado de termos da língua 

portuguesa e que os erros ortográficos cometidos pela criança surda são mais de ordem visual, 

seguida da troca de algumas letras, existindo também alguns erros quanto ao uso adequado das 

preposições. 

A produção escrita de um aluno surdo se diferencia da de um aluno ouvinte, pois o surdo 

ao escrever utiliza a gramática da língua de sinais e não da língua portuguesa, geralmente com a 

omissão de artigos, preposições e algumas flexões. A maioria dos professores que trabalham com 

alunos surdos desconhecem esse fato, sendo que na língua portuguesa os termos conectivos são 

indicados por palavras enquanto que na língua de sinais esses aspectos estão incorporados ao 

movimento ou mesmo a referentes espaciais (FERNANDES, 2012). Nos trechos acima citados 

por Brochado (2003) são verificados alguns destes aspectos presentes no desenvolvimento das 

habilidades de leitura da criança. 

A surdez impacta negativamente a aquisição da linguagem oral, contudo a influência 

negativa da condição surdez dependerá de uma série de fatores, tais como o grau da perda, o 

momento da detecção da surdez e a utilização de ferramentas que possam auxiliar o indivíduo 

surdo (FERNANDES; LIMA; GONÇALVES ET AL., 2011). O desenvolvimento de habilidades 
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de linguagem dependerá de fatores ambientais referentes a estimulação que abranjam o ensino de 

componentes funcionais das competências linguísticas – forma (fonologia, morfologia e sintaxe), 

conteúdo (semântica) e uso intencional (pragmática) (LICHTIG I; COUTO; LEME, 2008). E, de 

acordo com Rizzon, Vidor e Cruz (2013), são competências que podem ser adquiridas tanto por 

meio da aquisição de uma língua de modalidade oral, como o Português Brasileiro, como também 

por meio da aquisição de uma língua de modalidade visuoespacial, como a língua brasileira de 

sinais (LIBRAS). 

 

2.3 Filosofias Educacionais. Modelo educacional e Legislação Brasileira para a Surdez 

 

Quando falamos em educação e escolarização de surdos devemos levar em consideração a 

existência de três modelos ou filosofias educacionais que estiveram presentes desde o momento 

em que a pessoa com SBP passou a participar dos segmentos sociais (GOLDFELD, 2002).  

Por muitos anos a língua de sinais ficou “esquecida” por imposição de uma filosofia que a 

considerava como prejudicial para o desenvolvimento do surdo, como consequência de um 

processo de votação realizada em um congresso internacional de educadores de surdos, em 

Milão, no ano 1880, onde ficou definido o modelo que deveria ser adotado na escolarização dos 

Surdos, a filosofia Oralista. É importante frisar que aos educadores que são Surdos, foi proibido o 

direito de votar, cabendo apenas aos ouvintes tal decisão. O Oralismo é uma proposta 

fundamentada na “recuperação” da pessoa surda e a surdez é vista como uma patologia que 

precisa ser corrigida, visando a sua integração na comunidade ouvinte, acreditando que essa 

integração só é possível caso este indivíduo com surdez adquira a língua oral como sua única 

forma de comunicação em detrimento do uso de qualquer forma de gestualização, bem como as 

línguas de sinais (GOLDFELD, 2002). 

A língua de sinais para a população Surda brasileira é uma conquista, pois foi a partir da 

sua aceitação enquanto língua que foram criadas políticas públicas que favoreceram a inserção da 

pessoa Surda na sociedade.  A saber, a lei 10.436/02 que reconhece a língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS como meio legal de comunicação entre os surdos. (BRASIL 2002). Logo depois foi 
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sancionado o Decreto nº 5.626/05 que regulamenta a lei de libras, bem como trata do ensino da 

língua portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita e da necessidade da organização 

do sistema de formar a educação bilíngue no ensino regular (BRASIL, 2005). 

A língua de sinais deve ser vista como um elemento indispensável no processo de 

apropriação dos elementos culturais, inserção na sociedade, aquisição de conhecimentos, seja ele 

acadêmico ou não, proporcionando um bom desenvolvimento cognitivo e afetivo. A condição 

bilíngue do surdo é construída através da aprendizagem da leitura e escrita, quando a sua 

exposição se dá por meio de interações com a língua oral pouco ou nenhuma apropriação se fará 

dessa língua majoritária, por não apresentar nenhuma relação com a sua realidade sensorial, 

porém quando essa relação lhe é apresentada na modalidade escrita, fica acessível às 

possibilidades visuais do surdo fazendo com que haja a sua apropriação (PEIXOTO, 2009). 

A Comunicação Total é uma filosofia que como o próprio nome já diz privilegia todas as 

formas de comunicação e não apenas o aprendizado de uma língua em si. Nessa proposta a 

privação da audição não é mais vista como uma patologia e sim como uma marca cultural, porém 

todos os recursos sejam eles visuais ou orais utilizados nessa filosofia convergem para o 

aprendizado da língua oral, privando a criança surda de desenvolver a sua capacidade natural para 

aquisição da linguagem (GOLDFELD, 2002). 

Já o Bilinguismo é uma proposta de ensino que privilegia o uso das duas línguas no 

contexto escolar, tendo como pressuposto que o surdo precisa adquirir como língua materna a 

língua de sinais, que surge de forma espontânea dentro da comunidade surda e como uma 

segunda, a língua oficial do seu país, no caso do Brasil, a língua Portuguesa (GOLDFELD, 

2002). 

De acordo com a região, ações ou políticas municipais a educação bilíngue pode 

apresentar-se sob diferentes contextos: existem escolas em que a língua de sinais é a língua de 

instrução e a língua portuguesa é ensinada como uma segunda língua; em outras a língua de 

sinais é ensinada como língua de instrução e a língua portuguesa como segunda língua, somente 

em séries iniciais do ensino fundamental e nas demais séries tem-se a língua portuguesa como 

língua de instrução, com a presença do tradutor e intérprete de língua de sinais, sendo que é na 

sala de recursos multifuncional que se dá o ensino da língua portuguesa como segunda língua.  
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Diante desse cenário quando se fala em ensinar uma segunda língua para os surdos tem-se 

que levar em consideração a existência de uma primeira língua, no caso do surdo a língua 

brasileira de sinais, nesse sentido o professor dever assumir a postura de que para lidar com esse 

tipo de situação o mesmo deve romper com paradigmas que quebrar todas as barreiras no 

processo de comunicação, entendendo a necessidade de aprender a língua brasileira de sinais. 

Especificamente no Brasil existem escolas que adotam ações inclusivas para crianças e 

adolescentes Surdos mediante uso de estratégias que utilizam Tradutores e Intérpretes de Línguas 

de Sinais – TILS (SANTOS, 2011).  

O TILS é o profissional que é habilitado para fazer a interpretação da língua portuguesa 

(língua alvo) para a língua brasileira de sinais (língua fonte) ou vice-versa, podendo atuar nos 

diversos setores da sociedade. Aos que atuam na área educacional é recomendado que além da 

sua formação específica como intérprete, que é o curso de Bacharelado em Letras com 

Habilitação em Língua Brasileira de Sinais (Letras/Libras) e na ausência deste, o PROLIBRAS, 

um exame nacional para certificação de Proficiência no uso e no ensino de Libras e para 

Certificação de Proficiência na tradução e interpretação de Libras/Português/Libras ou mesmo 

um curso técnico de formação de tradutores e intérpretes de língua de sinais, o mesmo também 

deverá apresentar uma formação na área educacional. Esse exame visa proporcionar a pessoas 

com nível superior de escolaridade, surdas ou ouvintes, a certificação de competência necessária 

para compor o corpo docente de Libras e a pessoas com nível médio de escolaridade, a 

certificação de competência necessária como instrutores de Libras e também a competência 

necessária para serem intérpretes de libras no caso das pessoas ouvintes seja a nível médio ou 

superior.  Seu papel está em construção, muitas vezes sendo confundido com o do professor, pois 

ao mesmo é delegada a responsabilidade pelo ensino do aluno Surdo, sendo às vezes interpretado 

como professor auxiliar, facilitador ou tutor dos alunos (MEC/SEESP, 2004). 

O modelo educacional brasileiro para a surdez se fundamenta nos pressupostos da 

Educação especial na perspectiva da educação inclusiva, onde o aluno surdo matriculado no 

ensino regular deve participar do Atendimento Educacional Especializado – AEE no contra turno 

onde são desenvolvidas atividades, diferenciadas das que são utilizadas em sala de aula 

complementando a aprendizagem desse aluno. O AEE é realizado nas Salas de Recursos 
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Multifuncionais – SRM, da própria escola e na ausência desta o professor especializado pode 

fazê-lo em outra escola ou mesmo em centros especializados.  

Esse AEE segundo a política inclusiva deve acontecer em três momentos didático-

pedagógicos, a saber: a) o momento do AEE em Libras realizado diariamente onde o professor 

preferencialmente surdo repassa todos os conceitos que foram explicados na sala de aula regular 

em língua de sinais para o aluno surdo; b) o momento AEE onde se dedica um espaço para o 

ensino de língua de sinais na escola comum para os alunos surdos em que o professor 

preferencialmente surdo repassa os sinais, principalmente de termos científicos; c) o momento 

AEE para o ensino da língua portuguesa, realizado por uma professora de língua portuguesa 

(SILUK, 2011). 

A filosofia utilizada é a do bilinguismo, porém tem sido palco para algumas discussões, 

pois existe divergência entre autores. Por um lado têm-se aqueles que acreditam numa educação 

inclusiva, porém pesquisadores da área da Surdez e integrantes da comunidade Surda defendem 

que somente oferecer o acesso à informação por meio de duas línguas não garante a esse aluno o 

seu desenvolvimento pleno (LODI, 2013). 

Essa política limita a educação bilíngue somente a presença de duas línguas no interior da 

escola sem propiciar que cada uma assuma o seu lugar de relevância nos grupos que a utilizam, 

mantendo a hegemonia do português nos processos educacionais conforme acrescenta Lodi, 

(2013). Segundo o Ministério da Educação (MEC) quando se refere ao ingresso de alunos surdos 

na escola comum, destaca a importância de uma educação bilíngue, os serviços de tradução e 

interpretação bem como do ensino da língua de sinais para os demais alunos da escola, porém 

quando fala do AEE para o aluno Surdo a mesma diz que esse atendimento deve acontecer tanto 

na modalidade oral e escrita quanto na língua de sinais (BRASIL, 2010).  

 

2.4 Escolarização e adaptação psicossocial do aluno surdo no Brasil  

 

Para garantir condições adequadas de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades de 

leitura no aluno com surdez ou em escolares surdos oralizados que possuem algum resíduo 
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auditivo devem ser utilizados programas e métodos específicos. Por exemplo, métodos de leitura 

em voz alta, leitura compartilhada entre adultos e crianças e leitura guiada por adultos 

(CAPOVILLA et al., 2005).  

O desenvolvimento de condições adequadas de ensino para o desenvolvimento da 

alfabetização e escolarização competentes é essencial na inclusão de escolares surdos desde o 

Ensino Fundamental até o Ensino Médio (CAPOVILLA et al., 2006). Na maior parte das vezes 

esses alunos com deficiência auditiva não são avaliados do ponto de vista de sua competência de 

leitura e escrita. Apenas avaliam-se conhecimentos específicos próprios das exigências de um 

processo de alfabetização semelhante aos que são avaliados em alunos regularmente matriculados 

sem necessidades educacionais especiais.  

Para Santos (2011), a avaliação classificatória com escolares surdos na maioria das vezes 

se torna desonesta, pois a escola ainda não oferece aos educandos a sistematização do português 

levando em consideração suas potencialidades, já que o aluno surdo apresenta uma forma 

peculiar para o aprendizado da língua portuguesa e o sistema educacional vigente exige que o 

escolar surdo aprenda da mesma forma que o ouvinte (SANTOS, 2011).  

Em crianças ouvintes existe uma relação íntima entre a aquisição de linguagem oral e o 

desenvolvimento da alfabetização, começam a escolaridade com habilidades de linguagem mais 

fortes, apresentam maior facilidade para fazer mudança no processo de alfabetização baseada em 

texto. Argumentos semelhantes podem ser feitos em relação a crianças surdas com respeito à 

aquisição da linguagem através dos sinais ou do inglês escrito. Crianças que apresentam um 

atraso no processo de aquisição da linguagem podem ser afetadas negativamente no processo de 

alfabetização (MAYER, 2007). 

A partir de uma revisão sistemática da literatura verificou-se que no Brasil não existem 

levantamentos exaustivos sobre o desempenho escolar de alunos Surdos, sendo uma deficiência 

do sistema educacional reconhecida por parte dos profissionais e da sociedade. No entanto já 

podem ser verificados na literatura nacional dados concretos sobre taxas de Surdez e deficiência 

auditiva de alunos regularmente matriculados em escolas estaduais e municipais de cidades de 

grande porte como é o caso de São Paulo.  

É o caso do estudo de Resende e Lacerda (2013) que mostrou maior concentração de 

alunos nessas condições no ensino fundamental diferente do ensino de jovens e adultos – EJA. 

Nesse trabalho foram mostradas incongruências nas estimativas de taxas de alunos surdos e 
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deficiência auditiva, dependendo do tipo de fonte que fornecia o dado. Contudo, em 2010, em 

São Paulo foram registradas 23.528 alunos matriculados em escolas estaduais e 14.691 nas 

municipais. Destes, 10 são o número total de alunos Surdos e deficientes auditivos nas escolas 

estaduais e 11 são das municipais, verificando-se que menos de 1% do número total de alunos 

inseridos em ambas as redes eram alunos Surdos e deficientes auditivos (RESENDE; 

LACERDA, 2013). 

Segundo Pinheiro (2012), a educação de surdos no Ceará é um desafio, pois não existem 

modelos que norteiem as práticas pedagógicas, existindo, porém escolas que por um determinado 

momento utilizaram como modelo educacional a filosofia oralista, como por exemplo, o Instituto 

Cearense de Educação de Surdos – ICES e o Instituto Filippo Smaldone, ambos na cidade de 

Fortaleza-CE, que buscam uma aproximação do bilinguismo (PINHEIRO, 2012). 

É comum a existência de escolares surdos com vários anos de vida escolar nas séries 

iniciais sem uma produção de leitura e escrita compatível com a série (QUADROS, 1997). 

Pessoas surdas podem não apresentarem condições de igualdade para competir academicamente 

com as crianças ouvintes tanto em habilidades de escrita (especificamente na aquisição de 

diferentes habilidades em relação a regras gramaticais da língua) como de leitura, pelo não 

desenvolvimento da linguagem, podendo um percentual elevado de pessoas chegarem à idade 

adulta sem ser alfabetizados na língua inglesa e com níveis formais de leitura e escrita 

compatíveis com alunos de ensino básico (MAYER, 2007). 

Quando se fala em alfabetização de pessoas com SBP deve ser levado em consideração a 

presença da língua de sinais nesse processo, pois é mediante a mesma que os sujeitos surdos têm 

outra visão de mundo, tornando-se questionadores, tendo a oportunidade de expressarem suas 

ideias pensamentos e hipóteses sobre suas experiências com o mundo, lhes possibilitando 

também aquisição de leitura e escrita. Estudo de Schemberg, Guarinello e Santana (2009) onde 

avaliou as práticas de letramento que permeiam os meios familiar e escolar de um grupo de 

crianças surdas. Utilizou na amostra 12 professores do ensino regular e 12 pais cujo foco foi a 

avaliação desse tipo de prática tendo como foco alunos surdos, que frequentam um contra turno 

de um Centro de Atendimento Especializado em Surdez (CAES) em município da região 

metropolitana de Curitiba. Os autores verificaram carências de propostas de situações 

significativas de práticas de leitura e escrita que considerem realmente o modo como a criança 
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surda constitui-se frente ao letramento, tanto no âmbito familiar como no âmbito escolar. 

Destacaram que nesses contextos não era contemplado o uso da Língua de Sinais, o que torna a 

aquisição dos conceitos pela criança surda uma questão agravante, considerando ser esta a língua 

a partir da qual constitui seus conceitos de modo significativo, o que contribui eficientemente 

para sua inserção no mundo da escrita (SCHEMBERG, GUARINELLO, SANTANA, 2009). 

De acordo com Guarinello e colaboradores na maior parte das vezes pessoas com surdez 

são considerados iletrados funcionais por não dominarem a língua portuguesa na sua forma 

escrita e isso também pode ser decorrente pelo fato de uma quantidade significativa desses 

escolares surdos não terem acesso à língua de sinais, devido a um isolamento social ou mesmo 

por estudarem em escolas que não utilizam essa língua, sendo ela de fundamental importância 

para o desenvolvimento de aprendizagem de leitura e escrita (GUARINELLO, BERBERIAN, 

SANTANA, BORTOLOZZI, SCHEMBERG, FIGUEIREDO, 2009).  

Estudos de Quadros (1997), Skiliar (1997) e Guarinello (2004) apontam que os surdos que 

foram expostos desde muito cedo ao aprendizado da língua de sinais demonstram uma maior 

facilidade e, portanto uma maior preparação para as etapas formais de escolarização, 

apresentando melhores desempenhos nas habilidades de leitura e escrita.  

É comum acharmos que as pessoas com surdez não adquirem a habilidade de escrita da 

língua portuguesa pelo fato de não ouvirem, já que a mesma é uma língua de modalidade oral-

auditiva, diferente das línguas de sinais que são de uma modalidade visual espacial (PADDEN, 

1990). Porém estudos comprovam que os surdos embora não exerçam a linguagem oral podem 

ser leitores e autores bem sucedidos, uma raridade no Brasil, devendo-se portando levar em 

consideração as circunstâncias em que o escolar adquire habilidades de leitura e escrita 

(GUARINELLO  et al., 2009). 

De acordo com Almeida e colaboradores, estudos realizados apontam dificuldades 

apresentadas pelo alunado surdo na compreensão da escrita do português, acreditando na hipótese 

de que a língua de sinais prejudicaria o aprendizado do português escrito, por ser a língua de 

sinais de natureza visual gestual e a língua portuguesa oral auditiva, porém não foi levado em 

consideração que quando se pretende ensinar língua portuguesa na modalidade escrita para um 

aluno surdo deve se pensar na existência de uma primeira língua, a língua de sinais que é a língua 
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natural dos surdos, apresenta uma estrutura gramatical diferente da apresentada na língua 

portuguesa. Os mesmos autores realizaram uma pesquisa que tinha como objetivo investigar a 

coesão textual em produções escritas por surdos alfabetizados usuários da língua de sinais, onde 

participaram de sessões de discussão sobre um determinado tema, seguido da produção de um 

texto. Como resultados apontaram que os textos produzidos apesar da dificuldade de 

compreensão por parte do leitor apresentavam coesão, necessitando da interferência da 

linguagem de sinais com explicações adicionais (ALMEIDA; FILASI; ALMEIDA, 2009). 

A compreensão alfabética, a escrita, pela criança surda acontece independente da 

fonetização por ser também a escrita alfabética um sistema de natureza e organização visuo-

espacial apresentando uma sequência linear, um espaço próprio. A criança cria estratégias que 

permitirão a compreensão da escrita alfabética, cuja intenção é representar os nomes e não os 

objetos em si. Quando há uma alteração na ordem das letras, na organização linear também pode-

se alterar o significado da palavra (MACHADO, 2000). 

A educação inclusiva demanda ações pedagógicas e educacionais específicas que 

garantam ao aluno surdo uma alfabetização adequada. Estimular e manter na criança ou 

adolescente surdo uma qualidade de vida indicativa de um funcionamento psicossocial adequado 

é uma tarefa complexa para as equipes educacionais. 

No Brasil, continuam sendo escassos os estudos voltados à verificação da efetividade 

dessas ações no que diz respeito a habilidades de leitura desses alunos, acompanhamento de 

desempenho escolar assim como um acompanhamento de dificuldades emocionais e 

comportamentais (CAPOVILLA, CAPOVILLA, VIGGIANO, MAURICIO, BIDÁ, 2005).  

Contudo nos últimos anos pesquisadores nacionais têm se preocupado com algumas 

especificidades de ensino de alunos surdos. Por exemplo, em relação às políticas educacionais 

sobre estratégias de desenvolvimento de habilidades de aprendizagem e o ensino da língua 

Brasileira de sinais a partir de diferentes metodologias de ensino, uso de estratégias de ensino via 

web, programas de aprendizagem não presenciais, práticas de letramento em contextos familiares 

e escolares, assim como outras especificidades referentes à aquisição de habilidades de leitura e 

escrita (FLOR, VANZIN, ULBRICHT, 2013; MARQUES, BARROCO & SILVA, 2013; 

CRATO, NASCIMENTO, CÁRNIO, 2009; CHEMBERG, GUARINELLO, SANTANA, 2009; 
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GUARINELLO, MASSI, BERBERIAN, 2007; CAPOVILLA, CAPOVILLA, MAZZA et al., 

2006). 

Quanto aos profissionais, professores e intérpretes de libras, que atuam no processo de 

escolarização do aluno surdo alguns questionamentos como, por exemplo, o conhecimento acerca 

da necessidade educativa especial, bem como da doença em si e de atitudes frente ao processo da 

inclusão são cruciais para o bom andamento dessa proposta educacional. No Brasil as pesquisas 

mostram que os profissionais envolvidos com a educação especial são favoráveis a inserção do 

aluno com deficiência na escola comum, porém existem alguns posicionamentos no que diz 

respeito às dificuldades encontradas para a realização desse trabalho como, por exemplo, a falta 

de conhecimento por parte dos profissionais sobre os graus de perda auditiva, recursos 

tecnológicos, estratégias de comunicação dentre outras, precisam ser levadas em consideração, 

pois ações como essas são de suma importância para o desenvolvimento das habilidades 

acadêmicas de escolares surdos (DELGADO-PINHEIRO; OMOTE, 2010). 

Mallmann e colaboradores realizaram um estudo cujo objetivo era investigar sob a ótica 

dos educadores envolvidos no processo a inclusão de três alunos surdos matriculados em uma 

escola regular as práticas pedagógicas no Ensino Médio e Profissionalizante destacando aspectos 

positivos e negativos. Onde concluíram que embora esteja acontecendo o processo de inclusão o 

mesmo não está acontecendo de forma efetiva, garantido então o acesso à aprendizagem, pois os 

professores demonstram dificuldades em estabelecer a comunicação com o aluno surdo, e a falta 

de conhecimentos sobre a surdez (MALLMANN; De CONTO; BARAGAROLLO; FRANÇA, 

2014). 

Uma escola inclusiva não é aquela que somente recebe um com deficiência, ela deve 

garantir e esse aluno condições para que ele permaneça e desenvolva habilidades acadêmicas, 

sociais, cognitivas e afetivas. Ela tem que romper barreiras e assumir novos posicionamentos com 

professores capacitados que reconheçam o valor e importância que a língua de sinais possui a fim 

de que os alunos, nesse caso os surdos, galguem processos significativos de aprendizagem. O 

reconhecimento da importância da língua de sinais não deve estar restrita apenas ao aspecto 

comunicativo, pois adquirir a língua de sinais como língua materna é fazer com que ele se 

constitua como sujeito com identidade própria, sendo isso de fundamental importância na 

escolarização de pessoas surdas (CRUZ; ASPILICUETA; LEITE, 2009; MAGALHÃES, 2013).   
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O Decreto nº 5.626/2005, que veio regulamentar a lei 10.436/2002 onde reconhece a 

língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda 

também vem dispor sobre a inserção da disciplina de libras nos cursos de licenciatura, formação 

de professores e de fonoaudiologia como obrigatória. A discussão acerca da implantação dessa 

disciplina, nos últimos anos vem sendo discutida, porém são escassos os estudos que trazem 

questionamentos e reflexões acerca da formação dos professores para o trato com alunos surdos, 

do ensino de libras nas licenciaturas, bem como da sua formação e conhecimento acerca da 

língua de sinais brasileira. Outro questionamento que deve ser levado em consideração é a forma 

como essa disciplina está estruturada: se a mesma privilegia os conteúdos que falam da realidade 

do surdo, da importância da língua de sinais para o seu desenvolvimento sócio-cognitivo, que 

conheçam a singularidade linguística do sujeito surdo, dentre outras. 

 

2.5 Indicadores de funcionamento comportamental e surdez 

 

Os principais contextos de desenvolvimento de uma criança ou adolescente são a família e 

a escola. São nesses contextos que podem ser observados dificuldades ou problemas emocionais 

e comportamentais. Sobre o termo problema de comportamento, autores como Bolsoni-Silva e 

Del Prette (2003), referem-se ao mesmo no sentido de déficits ou excessos comportamentais que 

dificultam o acesso a contingências de reforçamento que facilitariam a aquisição de repertórios 

relevantes de aprendizagem. É um termo ambíguo e controverso, com varias definições, porém 

há uma concordância nas definições quando as autoras referem-se aos mesmos como desvios do 

comportamento socialmente adequado que dificultam consideravelmente a adaptação 

psicossocial da criança ou adolescente (PATTERSON; DEBARISHE; RAMSEY; 1989; 

CLARKE et al., 1996; BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003; ACHENBACH; RESCORLA, 

2004).  

De acordo com a literatura não existe um consenso sobre qual seria o sistema ideal de 

avaliação dos problemas de comportamento, tanto com crianças com desenvolvimento típico, 

quanto atípico (BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003). Porém nesse estudo adotou-se a 

definição de Achenbach e Edelbrock (1983), compartilhada por outros pesquisadores brasileiros e 
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estrangeiros (PATTERSON; REID; DISHION, 2002; BOLSONI-SILVA; DEL PRETTE, 2003; 

BOLSONI-SILVA; PAIVA; BARBOSA, 2009), quando diferenciam um problema de 

comportamento externalizante de um internalizante. Na categoria externalizante são descritos 

aquelas dificuldades ou problemas de comportamento manifestos como a agressividade, agitação, 

hiperatividade, comportamentos de desafio, etc. No subtipo internalizante são citados o 

isolamento e/ou retraimento, tristeza, timidez, ansiedade. 

Diferentes fatores estão associados com os problemas de comportamento na 

infância.Weare e Nind (2011) conduziram um estudo de revisão sistemática no qual identificaram 

52 estudos pertencentes a países da Europa, América do Norte e Austrália. Algumas das áreas 

associadas ao tema de saúde mental na infância em relação à escola foram os problemas de 

comportamento, problemas internalizantes e externalizantes, competências sociais, bem-estar 

socioemocional, problemas de aprendizagem, relação família-escola e fatores culturais, dentre 

outros (WEARE; NIND, 2011). 

Políticas públicas de saúde e educação de diferentes países recomendam como medidas de 

prevenção de problemas de saúde mental o rastreamento de problemas emocionais e 

comportamentais na infância e adolescência (WEARE; NIND, 2011; BOLTEN, 2012; RIOS; 

WILLIAMS, 2008; DE GIROLAMO et al., 2012). 

No caso de populações especiais, o mapeamento de dificuldades emocionais e 

comportamentais na infância e adolescência é essencial, devido às possíveis implicações que a 

condição de necessidade especial poderá acarretar aos padrões de funcionamento 

comportamental. No caso específico de uma deficiência auditiva, é provável que a mesma 

prejudique o padrão de funcionamento psicossocial aumentando a probabilidade da pessoa 

desenvolver problemas de comportamento. São escassos os estudos que abordem esse tema 

ligado a surdez tanto numa perspectiva transversal como longitudinal e, ainda mais no contexto 

brasileiro.  

Estudos em saúde mental junto a populações de crianças e adolescentes surdos reportam 

taxas maiores e expressivamente variadas de prevalência de transtornos psiquiátricos (oscilando 

de 0 a 77%), se comparadas às taxas desses mesmos transtornos na população geral (VAN 

GENT, GOEDHART, HINDLEY et al., 2007). Fellinger, Holzinger, Sattel e colaboradores em 
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2009, relatam que um dos fatores possivelmente associados à magnitude dessa variabilidade de 

taxas de prevalência é o tipo de instrumento utilizado para a identificação dos problemas de saúde 

mental, determinado fundamentalmente pelos cuidadores que na condição de informantes relatam 

os problemas de comportamento e/ou de saúde mental (FELLINGER, HOLZINGER, SATTEL et 

al., 2009).  

Independentemente dessas questões metodológicas diversos pesquisadores da área da 

saúdem mental chamam a atenção que quando a avaliação desse tipo de problema é feita com 

múltiplos informantes (professores e pais preferencialmente), as taxas verificadas continuam 

elevadas, podendo chegar a aproximadamente 49% (VAN GENT, GOEDHART, HINDLEY et 

al., 2007). Destaca-se também associado a essas taxas índices relativamente elevados de outros 

problemas como deficiência intelectual e níveis variados e problemas físicos ou médicos de saúde 

(FELLINGER, HOLZINGER, SATTEL et al., 2009). 

Kouwenberg e colaboradores compararam dois grupos de crianças e pré-adolescentes 

surdos e ouvintes observando maiores indicadores de queixas somáticas de fundo emocional e 

alteração de humor no grupo de participantes com surdez. Hersh (2013) identificou algumas 

semelhanças nos perfis emocionais de pessoas com surdo-cegueira de 6 países diferentes. 

Encontrou dificuldades nos grupos de apoio social provenientes da comunidade assim como 

problemas internalizantes do tipo isolamento e depressão de acordo com o relato de cuidadores 

informantes no CBCL, instrumento correlato aos instrumentos de coleta de dados que serão 

utilizados no presente estúdio. 

Um trabalho desenvolvido na Áustria identificou taxas de prevalência de problemas de 

saúde mental em crianças e adolescentes com deficiência auditiva na cidade de Upper. Nesta 

cidade todas as crianças recebem uma avaliação para identificação de deficiência auditiva no 

primeiro ano de vida. O trabalho abrangeu 186 crianças identificadas com surdez em níveis 

variados de uma população geral de 145000 crianças de 6 a 16 anos. O estúdio confirmou 

elevadas taxas de depressão correlacionadas ao nível de perda auditiva, assim como uma elevada 

exposição a fatores ambientais escolares e psicossociais como bullying, rejeição de pares ou 

negligência parental (FELLINGER, HOLZINGER, SATTEL et al., 2009). 



42 

 

 

 

O modelo educacional brasileiro atual prevê que sejam oferecidas condições adequadas de 

aprendizagem para crianças e adolescentes sejam eles com desenvolvimento típico ou não. 

Quando essas condições não são adequadas poderá haver prejuízos no processo de ensino e 

aprendizagem dos alunos, bem como na motivação para aprender e, associado a isto podem 

também ser desenvolvidos outras dificuldades emocionais e comportamentais, muitas vezes 

relacionadas ao baixo rendimento acadêmico (SANTOS & GRAMINHA, 2006). Alguns dos 

fatores que podem afetar esses processos de ensino e de aprendizagem são: ambiente da sala de 

aula, as ações do professor, problemas relacionados à falta de envolvimento dos alunos nas 

situações de aprendizagem e uso inadequado de estratégias de ensino (Guimarães, 2003; Ruiz, 

2005, Stefano, 2002; Zenorini & Santos, 2003). 

Estudos como o desenvolvido por Watson e colaboradores (1990), mostram que além de 

baixo rendimento acadêmico os problemas de comportamentos podem surgir também entre 

crianças que possuem pais ouvintes em relação às crianças filhas de pais surdos, pois a língua no 

primeiro caso tem sido descrita como um obstáculo social. Realizaram um estudo com o objetivo 

central de avaliar a singular associação entre importantes aspectos do funcionamento familiar, 

como coesão, adaptabilidade familiar, ajustamento emocional dos pais, estresse familiar e 

ajustamento do jovem com perdas auditivas, enfatizando problemas de comportamento e de 

competência social. Participaram desse estudo 75 jovens com perda auditiva e suas mães e pais, 

com médias de idade de 12,7 anos, 39,2 anos e 42,3 anos, respectivamente. Os resultados 

mostraram haver uma associação entre a baixa coesão familiar, a baixa adaptabilidade familiar 

(rigidez e baixa flexibilidade) e taxas elevadas de problemas de comportamento apresentadas 

pelos jovens, como consequência da não aquisição da língua de sinais como sua língua materna 

(WATSON; HENGGELER & WHELSN, 1990). 

Contudo esses alunos poucas vezes são avaliados mediante uso de testes de leitura e 

escrita. De outro lado, muitos alunos com surdez apresentam problemas de desempenho 

acadêmico e defasagem entre idade cronológica e ano de escolarização que pode trazer prejuízos 

socioemocionais e de funcionamento adaptativo. 

O estudo prevê como desfecho secundário contribuir para que as coordenações das 

escolas reflitam e se possível tomem as devidas providências em termos de amenização de 
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defasagens entre idade cronológica e ano de escolarização desses alunos, assim como a melhora 

de métodos de ensino na condição especial de inclusão escolar do aluno surdo. 

A partir dessa problematização foi desenvolvido o presente trabalho cujos objetivos foram 

os seguintes. 
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III - OBJETIVOS 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Geral 

 

Verificar associações entre indicadores de habilidades de linguagem, competência de 

leitura e perfil comportamental de alunos surdos, assim como caracterizar o perfil de formação 

dos professores. 

 

3.2 Específicos 

 

 Verificar indicadores de habilidades de linguagem receptiva em um grupo de 

adolescentes e jovens surdos; 

 Verificar indicadores de competências de leitura no grupo; 

 Descrever o perfil comportamental do grupo; 

 Verificar associações entre habilidades de linguagem, competências de leitura e 

problemas de comportamento com indicadores de desempenho acadêmico; 

 Mapear indicadores de formação e capacitação dos professores e dos intérpretes de 

língua de sinais em relação à surdez no contexto escolar. 
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IV - MÉTODO 
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4. MÉTODO 

 

4.1 Participantes  

 

Amostra de conveniência foi formada por 33 participantes. Destes, 15 são alunos com 

deficiência auditiva na faixa etária de 13 a 22 anos (Média=18,2, Desvio Padrão=3,07); oito do 

gênero feminino e sete do gênero masculino, matriculados no ensino fundamental II e médio de 

escolas das redes municipal e estadual da cidade de Iguatu, Ceará; seis professores de Português e 

Matemática de sala de aula regular; nove Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais que 

acompanham o processo de escolarização dos alunos e três professores da sala de recurso 

multifuncional. Dos 15 participantes, seis têm surdez de causa congénita (40%) e nove de causa 

adquirida (60%). 

Os critérios de inclusão do grupo de alunos participantes foram: a) Diagnóstico de Surdez 

Infantil Bilateral Permanente, b) Aprendizagem da Língua de Sinais na Educação Infantil, c) Sem 

Deficiência Intelectual, d) Bilinguismo, e) Indicadores de habilidades de linguagem receptiva-

visual adequados à idade verificadas pelo Teste de Vocabulário por Imagem Peabody (TVIP). Os 

dados relativos ao nível de surdez (perda leve, moderada, severa e profunda) e causa de surdez 

(congênita ou adquirida), assim como não ter deficiência intelectual foram obtidos dos 

prontuários dos alunos nas escolas. 

A todos os participantes foi resguardado o direito ao sigilo, a privacidade, a 

confidencialidade das questões respondidas e ao resguardo da identidade. Também ficou 

esclarecido que em qualquer etapa do estudo o participante teria acesso ao pesquisador 

responsável para o esclarecimento de eventuais dúvidas bem como teria o direito de não 

participar do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo (ANEXO I). 

 

4.2 Considerações Éticas 
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O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie sob o processo CAAE: 24081013.4.0000.0084 

(ANEXO II).  

 

4.3 Local 

 

O estudo foi realizado em quatro escolas da rede municipal de ensino fundamental II e 

duas escolas da rede estadual do município de Iguatu, Ceará que possuem alunos surdos 

matriculados. O referido município destaca-se entre os demais da região Centro-Sul do estado do 

Ceará em relação à educação de surdos, porque nesta região se concentra a inclusão de alunos 

com surdez no ensino regular. Nas secretarias de Educação municipal e estadual há 30 alunos 

surdos cadastrados, dos quais 15 (50%) do presente estudo. Escolas de Iguatu oferecem essa 

modalidade de ensino para alunos de outras cidades também. Iguatu é uma cidade localizada a 

380 km da capital Fortaleza, com aproximadamente 96.495 habitantes sendo que destes 7.288 

apresentam alguma deficiência, descritas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

como: 196 pessoas não ouvem de modo algum, 1.574 apresentam grande dificuldade e 5.518 

apresentam alguma dificuldade para ouvir (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA–IBGE, 2010). 

O estudo previu o cumprimento dos objetivos propostos e, posteriormente, foi dada uma 

devolutiva individual aos alunos-participantes. Para os professores e coordenação da escola a 

devolutiva foi realizada com o conjunto dos dados mantendo sigilo absoluto sobre a identificação 

do aluno e professor participante. 

Na tabela 3 mostra-se a caracterização do grupo de adolescentes e jovens de acordo com a 

idade, gênero, oralização, ano escolar, anos de defasagem de escolarização e número de alunos 

em sala de aula (número de alunos com NEE). Observa-se que aproximadamente 13% (2 

participantes são oralizados) e 86% não o são; 20% tem entre 1 e 2 anos de defasagem, 60% tem 

entre 2 e 4 anos e 20% tem acima de 4 anos. A maior parte dos participantes tem uma defasagem 

entre 2 e 4 anos (60%), e parece ser que há diferenças estatisticamente significantes entre os que 
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tem defasagem entre 1 e 2 anos (20%) com relação a 2 e 4 anos e os que tem acima de 4 anos 

(20%) também com relação a 2 e 4 anos. 

 

 

 

 



50 

 

 

 

Tabela 3. Caracterização do grupo quanto a idade, gênero, escolarização e número de alunos em sala de aula. 

 

NEE=Necessidade Educacional Especial 

*=número de alunos com NEE incluindo o participante. 
 

 

 

Participante 
Idade em 

anos 
Oralização Ano escolar Anos de defasagem 

Número de alunos em sala de aula 

(número de alunos com NEE*) 

1 15 Não Ensino Fundamental II acima de 4 anos 35 (2) 

2 13 Não Ensino Fundamental II entre 1 e 2 anos 35 (2) 

3 16 Não Ensino Fundamental II entre 2 e 4 anos 33 (1) 

4 17 Não Ensino Fundamental II entre 2 e 4 anos 34 (1) 

5 18 Não Ensino Fundamental II entre 2 e 4 anos 35 (2) 

6 26 Não Ensino Fundamental II acima de 4 anos 35 (2) 

7 18 Não Ensino Fundamental II entre 2 e 4 anos 35 (2) 

8 17 Não Ensino Médio entre 1 e 2 anos 25 (3) 

9 16 Não Ensino Médio entre 1 e 2 anos 25 (3) 

10 19 Não Ensino Médio entre 2 e 4 anos 25 (3) 

11 18 Sim Ensino Médio entre 2 e 4 anos 25 (1) 

12 18 Não Ensino Médio entre 2 e 4 anos 30 (1) 

13 20 Sim Ensino Médio entre 2 e 4 anos 25 (3) 

14 22 Não Ensino Médio acima de 4 anos 25 (3) 

15 20 Não Ensino Médio entre 2 e 4 anos 25 (3) 
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Foi usado o teste não paramétrico de igualdade de duas proporções para verificar se havia 

diferenças estatisticamente significantes quanto a distribuição dos participantes conforme os 

diferentes anos de defasagem. Utilizando como referência a defasagem entre 2 e 4 anos (que foi a 

mais prevalente), esse percentual teve diferença estatisticamente significante se comparado aos 

demais. 

 

Tabela 4.  Distribuição e comparação dos Anos de Defasagem  

Anos de defasagem N % P-valor 

Entre 1 e 2 anos 3 20,0% 0,025 

Entre 2 e 4 anos 9 60,0% Referência 

Acima de 4 anos 3 20,0% 0,025 

 

Na Tabela 5 observa-se a distribuição dos participantes quanto ao nível de ensino, nível 

socioeconômico, nível e causas da surdez e gênero. O teste não paramétrico de Igualdade de Duas 

Proporções identificou uma distribuição homogênea não mostrando diferenças estatisticamente 

significantes quanto à distribuição de percentual de participantes em função de gênero, nível de 

ensino e classificação socioeconômica (predomínio de classes C e D). Já o mesmo teste verificou 

diferenças estatisticamente significantes na distribuição percentual relacionada a nível de surdez. 

Neste, adotando como referência o percentual de participantes classificados com nível profundo 

de surdez, observou-se diferença estatisticamente significante quando comparada aos 

classificados em nível moderado de surdez.  

Tabela 5. Distribuição nível de ensino, nível socioeconômico, nível e causas da surdez e gênero. 

Variável Tipo N % P-valor 

Nível de ensino 
Colegial 8 53,3% 

0,71 
Fundamental II 7 46,7% 

Nível 

socioeconômico 

Classe C 6 40,0% 
0,27 

Classe D 9 60,0% 

Nível de Surdez Moderada 1 6,7% 0,00 

Profunda 8 53,3% Referência 

Severa 6 40,0% 0,46 

Gênero Feminino 8 53,3% 
0,71 

Masculino 7 46,7% 
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Nas tabelas 6 e 7 verificam-se os indicadores de caracterização da amostra de professores 

e tradutores e intérpretes de línguas de sinais. Observa-se na tabela 6 que quase a metade dos 

professores não possui formação em Educação Especial embora a maioria da amostra tenha 

experiência de trabalho com alunos surdos. 
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Tabela 6. Perfil de caracterização dos professores de aula regular e sala de recurso multifuncional. 

Professor Titulação 
Tempo de 

Magistério 

Formação em 

Educação Especial  
Curso 

Ambiente de 

trabalho 

Experiência com 

Surdos 

Domina 

LIBRAS 

P1  Especialista 20 anos Sim Educação Inclusiva Sala de Recurso Sim Não 

P2  Especialista 5 anos Não LIBRAS Sala de Aula Sim Não 

P3  Especialista 5 anos Não LIBRAS Sala de Recurso Sim Não 

P4  Licenciado 18 anos Sim LIBRAS Sala de Recurso Sim Não 

P5  Graduação 7 meses Não Não Sala de Aula Não Não 

P6  Graduação 16 anos Não Não Sala de Aula Sim Não 

P7  Especialista 7 anos Sim Braille Sala de Aula Sim  Não 

P8  Especialista 
 

- 
Sim 

LIBRAS 

Braille 
Sala de Aula Não Não 

P9  Graduação 6 anos Não 
 

- 
Sala de Aula Sim Não 
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Tabela 7. Perfil de caracterização dos tradutores e intérpretes de línguas de sinais. 

Intérprete 
Formação 

Acadêmica 
Titulação 

Tempo de 

Exercício 

Formação em 

Intérprete 
Curso Prolibras* 

Ambiente de 

trabalho 

I 1 
Licenciatura em 

História 
Especialista 7anos Não  

Básico de Libras e Técnicas de 

Interpretação 
Sim  Sala de Aula 

I 2 Ensino Médio - 2 anos Não  Técnicas de Interpretação Não Sala de Aula 

I 3 
Licenciatura em 

Biologia 
Especialista 8 anos Não  

Básico de Libras e Técnicas de 

Interpretação 
Sim  Sala de Aula 

I 4 Ensino Médio - 3 anos Não  Básico de Libras Não Sala de Aula 

I 5 
Licenciatura em 

Português 
Especialista 7 anos Não  

Básico de Libras e Técnicas de 

Interpretação 
Não Sala de Recursos 

I 6 
Licenciatura em 

Letras 
Especialista 9 Sim 

Formação de Intérprete e Técnicas 

de Interpretação 
Sim  Sala de Aula 

I 7 Ensino Médio - 2 anos Não 
Básico de Libras e Técnicas de 

Interpretação 
Não Sala de Aula 

I 8 Ensino Médio - 3 anos Não  Técnicas de Interpretação Não Sala de Aula 

Legenda 

*Prolibras = Certificação de Proficiência em Língua Brasileira de Sinais 
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4.4 Instrumentos 

 

 No estudo junto aos alunos participantes foram utilizados instrumentos que avaliaram 

habilidades de vocabulário receptivo, habilidades de compreensão de leitura de palavras e 

sentença, dificuldades emocionais e comportamentais e caracterização socioeconômica familiar. 

Foram levantados também indicadores de desempenho acadêmico nas disciplinas de português e 

matemática. Junto aos professores e tradutores foram levantados indicadores de formação e 

capacitação na área de surdez. Seguidamente é apresentada a descrição dos instrumentos 

utilizados. 

 

4.4.1 Instrumentos utilizados junto aos alunos participantes 

 

Para a aplicação do Teste de Vocabulário por Imagem Peabody que avalia habilidades 

receptivas de vocabulário dos alunos foi feita a tradução das instruções deste para a língua 

brasileira de sinais. Essa tradução foi realizada pelo próprio mestrando-pesquisador com 

formação na área de tradução e interpretação em LIBRAS (Curso de formação de intérpretes e 

PROLIBRAS com aprovação no respectivo Exame de Proficiência para Tradução e Interpretação 

em LIBRAS, tanto em nível de ensino médio como para o ensino superior). Posteriormente após 

a tradução das instruções para LIBRAS foi conduzido o procedimento de consolidação da 

tradução das instruções para avaliar indicadores de validade de conteúdo da mesma (URBINA, 

2007). Nesta etapa participaram dois juízes (também com formação específica para intérprete e 

PROLIBRAS). Foram analisados os pontos divergentes e convergentes da tradução. Cada item 

do teste recebeu um sinal correspondente na LIBRAS. De um total de 130 itens houve 125 

concordâncias e cinco discordâncias obtendo um Índice de Concordância de 96,15%, considerado 

adequado.  

Para a avaliação de habilidades de linguagem e vocabulário foram utilizados os seguintes 

testes: 
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a) Teste de Vocabulário por Imagem Peabody - (TVIP): avalia a linguagem receptiva-

visual e é composto por 125 itens, mais cinco itens de treino, com quatro figuras em cada tela. 

Foi utilizada a versão impressa na qual o aluno teve acesso à mensagem solicitada mediante uso 

de língua de sinais para conduzir a aplicação dos itens do teste, ou seja, selecionar dentre quatro 

alternativas a figura que melhor representava a palavra sinalizada, por meio da apontação com o 

dedo (CAPOVILLA et. al., 2000). 

 

Figura 1. Exemplo de item do TVIP, versão impressa.  

b) Teste de Competência de Leitura de Palavras – TCLP: o TCLP avalia o estágio de 

desenvolvimento da leitura ao longo das etapas logográfica, alfabética e ortográfica. Trata-se de 

um teste de papel e lápis que também possui uma versão computadorizada para crianças que 

apresentam distúrbios neuromotores. É acompanhado de tabelas de normatização para avaliar o 

grau de desvio entre o padrão de leitura de um dado examinando e o padrão de leitura normal de 

seu grupo de referência de acordo com o nível de escolaridade O teste permite interpretar os 

dados do padrão de leitura específico apresentado por uma criança no que concerne ao modelo do 

desenvolvimento de leitura e escrita, e inferir as estratégias de leitura (i.e., ideovisual ou 

logográfica, perilexical ou fonológica, lexical) usadas, de modo a compreender a natureza da 

dificuldade específica de um determinado examinando. Contém 8 itens de treino e 70 itens de 

teste reunidos num caderno de aplicação. Cada item é composto de uma figura e um elemento 

escrito. Esse elemento escrito pode ser uma palavra ou uma pseudopalavra. Pseudopalavras são 

sequências de caracteres que compõem um todo pronunciável, mas carente de significado. Os 

elementos escritos são apresentados em letras maiúsculas para permitir manipular o efeito da 

similaridade visual. A tarefa do examinando é circundar os itens corretos e cruzar (i.e., assinalar 

com um “X”) os itens incorretos, ou seja, aqueles em que há disparidade semântica entre a figura 

e o elemento escrito, ou disparidade ortográfica no elemento escrito. 
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Há sete tipos de item, todos distribuídos aleatoriamente ao longo do teste, com dez itens 

de teste para cada tipo de par. São eles: 1) Tipo 1 (CR: Corretas Regulares): Palavras 

ortograficamente corretas, semanticamente corretas e grafofonemicamente regulares, a serem 

aceitas, como a palavra escrita FADA sob a figura de fada; Tipo 2 (CI: Corretas Irregulares): 

Palavras ortograficamente corretas, semanticamente corretas e grafofonemicamente irregulares, a 

serem aceitas, como a palavra escrita TÁXI sob figura de táxi; Tipo 3 (VS: Vizinhas 

Semânticas): Palavras ortograficamente corretas, mas semanticamente incorretas, a serem 

rejeitadas, como a palavra escrita CACHORRO sob figura de rato; Tipo 4 (VV: Vizinhas 

Visuais): Pseudopalavras ortograficamente incorretas, com trocas visuais, a serem rejeitadas, 

como a pseudopalavra escrita CAEBÇA sob figura de cabeça; Tipo 5 (VF: Vizinhas 

Fonológicas): Pseudopalavras ortograficamente incorretas, com trocas fonológicas, a serem 

rejeitadas, como a pseudopalavra escrita MÁCHICO sob figura de mágico; Tipo 6 (PH: 

Pseudopalavras Homófonas): Pseudopalavras ortograficamente incorretas a serem rejeitadas, 

embora homófonas a palavras semanticamente corretas, como a pseudopalavra escrita PÁÇARU 

sob figura de pássaro; Tipo 7 (PE: Pseudopalavras Estranhas): Pseudopalavras ortograficamente 

incorretas e estranhas, tanto fonologicamente quanto visualmente, a serem rejeitadas, como a 

pseudopalavra escrita XUNVACO sob figura de sanfona. (CAPOVILLA et al., 2004). 

 

Figura 2: Exemplos de cada um dos sete tipos de pares de figura e escrita da versão original do Teste de 

Competência de Leitura de Palavras (TCLP1.1): Duas palavras corretas, uma regular (Tipo 1 ou CR: FADA) e uma 

irregular (Tipo 2 ou CI: TÁXI), uma palavra com incorreção semântica (Tipo 3 ou VS: RÁDIO sob figura de 

telefone), uma pseudopalavra com troca visual (Tipo 4 ou VV: TEIEUISÃO) e uma com troca fonológica (Tipo 5 ou 

VF: MÁCHICO), uma pseudopalavra homófona (Tipo 6 ou PH: JÊNIU) e uma pseudopalavra estranha (Tipo 7 ou 

PE: MELOCE) 
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c) Teste de Compreensão de Leitura de Sentenças – TCSE: o TCSE avalia a 

habilidade de extrair significado de sentenças escritas e de escolher a figura correspondente a 

esse significado. Consiste em um caderno contendo 40 itens, cada qual composto de uma 

sentença escrita, e de uma sequência de cinco figuras de escolha. A tarefa consiste em escolher a 

figura que melhor corresponde ao significado da sentença (CAPOVILLA et al., 2005). 

Para o levantamento do perfil comportamental desses alunos foram utilizados os seguintes 

inventários: 

a) Inventário de Autoavaliação para Adolescentes de 11 a 18 anos (YSR): o YSR é 

um instrumento de avaliação comportamental respondido pelo próprio adolescente na faixa etária 

de 11 a 18 anos de idade (este instrumento foi utilizado com os alunos na faixa etária de 11 a 18 

anos). O inventário permite verificar competências nas áreas social, escolar e realização de 

atividades, assim como dificuldades emocionais e comportamentais referente aos últimos seis 

meses. Os itens do instrumento são distribuídos nas seguintes escalas: a) Escala de 

Competências: composta por oito perguntas que avaliam competências para realização de 

atividades, socialização e desempenho escolar; b) Escalas de Problemas de Comportamento que 

avaliam ansiedade e depressão; queixas somáticas; problemas de sociabilidade; problemas de 

atenção; isolamento e depressão; comportamento agressivo; violação de regras; desafio e 

oposição; problemas afetivos; problemas de déficit de atenção e hiperatividade; dentre outros. Os 

itens das escalas de problemas de comportamento são preenchidos atribuindo-se: 0, quando o 

item não é verdadeiro; 1, quando o item é um pouco verdadeiro ou às vezes verdadeiro; e 2, 

quando o item é muito verdadeiro ou frequentemente verdadeiro (ACHENBACH; RESCORLA, 

2001; BORDIN; ROCHA; PAULA et al., 2013).  

b) Inventário de Autoavaliação para Adultos de 18 a 59 anos (ASR): o ASR é um 

instrumento de avaliação comportamental respondido pelo próprio adulto (este instrumento foi 

utilizado com os alunos na faixa etária acima de 18 anos). Serão utilizadas deste instrumento 

apenas as escalas do ASR que são correlatas com as escalas de dificuldades emocionais e 

comportamentais do YSR. O inventário também se refere ao autorrelato dos últimos seis meses. 

Ele avalia funcionamento adaptativo nas áreas social, trabalho e de relacionamento de casal assim 

como outras dificuldades distribuídas nas Escalas de Problemas de Comportamento que avaliam 

ansiedade e depressão; isolamento e depressão, queixas somáticas; problemas de sociabilidade; 
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problemas de atenção; comportamento agressivo; violação de regras; problemas de personalidade 

evitativa e antissocial (essa escala, por não ser correlata ao YSR, receberá um tratamento dos 

dados separadamente) (ACHENBACH; RESCORLA, 2001). 

Os dados do YSR e do ASR foram digitados no software Assessment Data Manager 

(ADM), versão 7.2, que permite a conversão dos escores brutos das escalas em escores T (escores 

padronizados por idade e sexo). A partir dessa conversão as competências e dificuldades 

emocionais dos participantes podem ser classificadas nas faixas de normalidade, limítrofe e 

clínica (ACHENBACH; RESCORLA, 2001; BORDIN et al., 2013). 

b) Questionário da Associação Brasileira de Estudos Populacionais: para a 

caracterização geral socioeconômica familiar dos alunos foi utilizado um questionário 

padronizado desenvolvido Associação Brasileira de Estudos Populacionais (2009) para a 

determinação de classes econômicas, segundo o poder de consumo da família (ANEXO III). O 

questionário inclui uma combinação de itens para identificar a classe social da família: 

escolaridade do chefe da família, poder econômico familiar para adquirir bens de consumo 

(eletrodomésticos, veículos), número de banheiros no domicílio. Cinco classes sociais podem ser 

estabelecidas segundo o escore total obtido: A (35-46), B (23-34), C (14-22), D (8-13) e E (0-7). 

Quanto mais baixo o escore, menor o poder de compra da família.  

Para verificação de indicadores de desempenho acadêmico dos alunos foi feito o seguinte 

registro: 

a) Verificação de médias anuais das avaliações internas das disciplinas de Português e 

Matemática, referentes aos quatro períodos do ano letivo, numa escala variando de 0 a 10. 

4.4.2 Instrumentos utilizados para caracterização do perfil de formação e capacitação dos 

professores de sala de aula regular, professores que são Intérpretes de Língua de Sinais e os 

professores da Sala de Recursos Multifuncional: 

a) Entrevista semiestruturada (ANEXO IV): composto por perguntas referentes para 

obtenção de informações sobre formação acadêmica, tempo de exercício do magistério, 

participação em cursos relacionados à área de Educação Especial para os professores das 
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disciplinas de língua Portuguesa e Matemática, tradutores e intérprete de língua de sinais 

e para os professores da sala de recurso multifuncional. 

 

4.5 Procedimentos de Coleta de Dados  

 

O presente estudo foi desenvolvido em duas fases nos meses de dezembro de 2013 a maio de 

2014, de acordo com o fluxograma da Figura 3. Na primeira fase foram realizadas reuniões junto 

aos pais dos alunos menores de idade e reuniões com alunos surdos acima de 18 anos em 

conjunto com as coordenações das respectivas escolas – intitulada como Fase de Apresentação da 

Proposta de Estudo. Para que a reunião fosse acessível aos sujeitos surdos participantes foi feita a 

tradução e interpretação em língua brasileira de Sinais, por uma intérprete convidada. Nesse 

contexto foi feito o convite para o estudo mediante apresentação dos objetivos do mesmo. 

Seguidamente, após assinatura dos documentos do comitê de ética consentindo participação da 

pesquisa, deu-se início à segunda fase, denominada de Execução do Estudo na qual foi feita a 

explicação das instruções dos instrumentos em Libras. Os alunos responderam individualmente 

aos instrumentos de coleta de dados em dois encontros de aproximadamente uma hora cada um (o 

primeiro para aplicação dos testes e o segundo para responder aos inventários de comportamento, 

estes lidos e aplicados pelo próprio pesquisador) e, os professores em um único encontro para 

respostas dos questionários. As coletas foram realizadas em sala apropriada, a fim de garantir 

privacidade. 
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Figura 3. Fluxograma de Execução do estudo. 

 

4.6 Procedimentos de Análise de Dados 

 

Todos os dados coletados foram organizados em um banco com o auxílio do programa 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 17.0. Os testes TVIP, TCLP e TCLS 

foram corrigidos em função de número de acertos e erros de acordo com padronização de cada 

um (CAPOVILLA, CAPOVILLA, VIGGIANO, MAURICIO, BIDÁ, 2005). Os dados do YSR 

(BORDIN et al., 2013) e do ASR foram digitados no software Assessment Data Manager 

(ADM), versão 7.2, que permite a conversão dos escores brutos das escalas em escores T (escores 

padronizados por idade e sexo). A partir dessa conversão as competências e dificuldades 

emocionais dos participantes podem ser classificadas nas faixas de normalidade, limítrofe e 

clínica. Para efeitos de comparação das escalas de competências sociais do YSR e ASR, apenas 

foram adotadas nas análises as escalas de média adaptativa do ASR e total de competências do 

YSR (ACHENBACH; RESCORLA, 2001).  
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Inicialmente foram conduzidas análises descritivas dos dados mediante uso de tabelas de 

frequências simples e tabelas cruzadas com medidas de associação e testes de significância 

(assumiu-se o intervalo de 95% de confiança para valor de p≤0,05). Para as análises quantitativas 

de dados foram utilizados os seguintes testes: a) Teste de Mann-Whitney para comparar o 

desempenho nos testes de linguagem e habilidades de leitura em função de nível de surdez e 

oralização, b) Teste Qui-Quadrado para verificar o grau de associação entre a condição de 

oralização e outras variáveis qualitativas como classificação sócio-econômica e anos de 

defasagem, c) Correlação de Spearman para verificar associações entre desempenho em testes de 

linguagem e habilidades de leitura e indicadores de problemas de comportamento e competências 

sociais. Também foi conduzida uma análise de frequência para identificar indicadores de 

desempenho no teste TCLP em função das respostas dos participantes ao tipo de item (palavras 

Corretas Regulares, Corretas Irregulares, Vizinhas Semânticas, Vizinhas Visuais, etc.). 

Também foram conduzidas análises quantitativas descritivas para verificar a distribuição 

de frequências de problemas de comportamento e classificação das escalas. Também foi 

conduzida uma análise de frequência para verificar a distribuição de problemas de 

comportamento referente aos itens críticos do YSR e ASR. Conforme a bateria de inventários 

ASEBA (http://www.aseba.org), os itens críticos identificados com auxílio do ADM referem-se 

àqueles problemas de comportamento que do ponto de vista clínico geram preocupações ou risco 

psiquiátrico por fazer parte de quadros clínicos de transtornos psiquiátricos de acordo com a 4ª 

versão do Manual de Classificação Diagnóstica e Estatística de Transtornos Mentais da 

Associação Americana de Psiquiatria – DSM IV-TR (AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, 2002). Os itens críticos analisados foram os mesmos para ambos os inventários 

(ASR e YSR). Os resultados das entrevistas aos professores e tradutores foram analisados 

qualitativamente.  
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V – RESULTADOS  
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5. RESULTADOS 

 

A tabela 8 apresenta o desempenho nas avaliações de língua Portuguesa e Matemática. As 

médias verificadas foram iguais para as duas disciplinas (6,6). Numa escala variando de 0 a 10, a 

nota mínima para critério de aprovação na escola é (6,0). Observa-se que em matemática há 

participantes que atingem uma nota máxima superior (9 pontos) a essa mesma nota em português 

(7,5 pontos). 

 

Tabela 8. Desempenho nas avaliações de Língua Portuguesa e Matemática 

Descritiva Média 
Desvio 

Padrão 
Min Max N 

Média de Português 6,6 0,5 5,6 7,5 15 

Média de Matemática 6,6 0,8 5,8 9 15 

 

 A distribuição de resultados obtidos pelos alunos nos testes TVIP, TCLP e TCSE são 

apresentados na tabela 9. O desempenho médio no teste TVIP foi de 105,7 com desvio padrão de 

2,8, mínima de 99 e máxima de 110.  No TCLP o desempenho médio foi de 52,3 com desvio 

padrão de 10,7, mínima de 37 e máxima de 67. Já no TCSE o desempenho médio foi de 25,1, 

com desvio padrão de 7,3, mínima de 13 e máxima de 36. 

 

Tabela 9. Distribuição de pontuações médias e desvio padrão nos testes de vocabulário receptivo e habilidades de 

leitura TVIP, TCLP e TCSE. 

 

Descritiva Média 
Desvio 

Padrão 
Min Max N 

TVIP 105,7 2,8 99 110 15 

TCLP 52,3 10,7 37 67 15 

TCSE 25,1 7,3 13 36 15 

 

 Na tabela 10 observa-se a distribuição de pontuações médias brutas e desvio padrão em 

função dos itens do Teste TCLP. Verifica-se que os piores desempenhos foram nas 

pseudopalavras estranhas (0,53), nas pseudopalavras homófonas (0,60), nas pseudopalavras 

vizinhas fonológicas (0,63) e nas corretas irregulares. 
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Tabela 10. Distribuição de pontuações médias brutas e desvio padrão em função dos itens do Teste TCLP. 

 

Participante CR VS PH VV VF CI PE 

Média 0,78 0,72 0,60 0,75 0,63 0,69 0,53 

Desvio-

padrão 0,15 0,16 0,21 0,25 0,22 0,15 0,16 

Legenda 

*CR – Corretas regulares, VS – Vizinhas semânticas, PH – Pseudopalavras Homófonas, VV – Vizinhas visuais, VF 

– Vizinhas fonológicas, CI – Corretas irregulares, e PE – Pseudopalavras estranhas. 

 

Nas tabelas 11, 12 e 13 observam-se as classificações obtidas nos testes TVIP, TCLP e 

TCSE do grupo de alunos participantes, quando comparadas com a 8ª, 6ª e 6ª séries do ensino 

fundamental, respectivamente.  

Em relação ao teste TVIP observa-se na tabela 11 que, utilizando como referência a 

classificação muito rebaixada (obtida por 80% do total da amostra), verifica-se que esse 

percentual é diferente estatisticamente em comparação às outras duas classificações ‘rebaixado’ e 

‘médio’. Para a distribuição da classificação no TVIP os dados mostram que tanto o rebaixado 

quanto o médio foram estatisticamente significantes quando comparados com os que 

apresentaram muito rebaixado. 

 

Tabela 11. Distribuição do grupo de alunos participantes de acordo com desempenho no Teste TVIP. 

TVIP N % P-valor 

Muito Rebaixado 12 80,0% Ref. 

Rebaixado 1 6,7% <0,001 

Médio 2 13,3% <0,001 

 

No caso da classificação de desempenho no teste TCLP (Tabela 12) utilizando como 

referência a classificação muito baixa (obtida por 46,7% do total da amostra), verifica-se que esse 

percentual somente apresentou diferença estatisticamente significante quando comparado ao 

percentual de participantes que classificaram ‘baixo’ no teste. A maior parte do grupo se 

distribuiu de maneira quase semelhante entre a classificação muito baixa e média. 

 

Tabela 12: Distribuição do grupo de alunos participantes de acordo com desempenho no Teste TCLP 

TCLP N % P-valor 

Muito Baixa 7 46,7% Referência 

Baixa 2 13,3% 0,04 

Média 6 40,0% 0,71 
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A comparação de classificação de desempenho no teste TCSE (Tabela 13) mostrou 

diferença estatisticamente significante entre o percentual de participantes que classificou muito 

baixo no teste quando comparado ao percentual classificado como baixo no TCSE, sendo que o 

maior número de participantes obteve um desempenho muito baixo (73,3%). 

 

Tabela 13. Distribuição do grupo de alunos participantes de acordo com desempenho no Teste TCSE 

TCSE N % P-valor 

Muito Baixa 11 73,3% 
0,01 

Baixa 4 26,7% 

 

A classificação de problemas de comportamento obtida nos inventários ASR e YSR pode 

ser observada na tabela 14. Com exceção das escalas de competências que avaliam 

funcionamento adaptativo, participação em atividades sociais, indicadores de interação social e 

familiar e desempenho escolar na qual a média de escore T do grupo mostra que há indicadores 

de dificuldades, as escalas restantes classificaram normal. Embora a média do grupo na escala 

Total de Competências tenha classificado limítrofe (Tabela 14); há de ser destacado que 60% dos 

participantes pontuaram na faixa clínica e 40% de normal. 

 

Tabela 14. Distribuição de classificação de problemas de comportamento nas escalas dos inventários ASR e YSR 

respondidas pelos alunos participantes. 

 

Descritiva Classificação 

Média 

de 

Escore 

T 

Desvio 

Padrão 
N 

Total de Competências Limítrofe 33,7 7,9 15 

Ansiedade/Depressão Normal 56,2 5,0 15 

Isolamento/Depressão Normal 57,1 6,5 15 

Queixas Somáticas Normal 54,7 5,4 15 

Problemas com o Pensamento Normal 50,1 0,3 15 

Problemas de Atenção Normal 54,2 3,5 15 

Violação de Regras Normal 52,6 3,2 15 

Comportamento Agressivo Normal 52,7 3,8 15 

Problemas Afetivos Normal 52,5 3,4 15 

Problemas de Ansiedade Normal 53,5 5,4 15 

Problemas Somáticos Normal 54,5 4,8 15 

Problemas Déficit de Atenção 

Hiperatividade 

Normal 
51,6 2,1 15 

Problemas de Conduta/Personalidade 

Antissocial 

Normal 
52,0 2,9 15 

Problemas Internalizantes Normal 55,5 6,5 15 

Problemas Externalizantes Normal 47,0 7,7 15 

Escala Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais 

Normal 
50,1 4,5 15 
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Na tabela 15, são apresentadas as médias e desvio-padrão dos escores brutos obtidos nos 

itens críticos dos inventários YSR e ASR. Observa-se que 50% dos itens foram pontuados. Na 

ordem hierárquica descendente os problemas mais autorrelatados foram nos itens dificuldades 

para se concentrarem (0,33), ingestão de bebida alcoólica (0,27), sentir-se infeliz (0,27), 

pensamentos obsessivos (0,20), comportamentos de choro (0,20), mudança de mau humor (0,20, 

fazer maldades (0,07) e ameaçar machucar as pessoas (0,07).  

 

Tabela 15. Distribuição de médias e desvio-padrão dos escores brutos dos itens críticos dos inventários YSR e ASR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tabela 16 observam-se os resultados decorrentes do teste Mann-Whitney para 

comparar o Nível de Surdez para a pontuação padronizada dos testes TVIP, TCLP e TCSE. Não 

foi verificada diferença estatística do nível de surdez para com a pontuação padronizada dos 

testes. Somente quando se comparou o desempenho no TCSE em função do nível de surdez 

observa-se uma tendência à significância (p=0,06). Embora o grupo em geral tenha obtido um 

desempenho baixo no TCSE, os que têm nível profundo de surdez parecem obter melhor 

resultado no teste do que os de nível moderada de surdez. Já na comparação com o TCLP 

observa-se que os de nível profundo de surdez obtiveram pior desempenho, diferente do teste 

TVIP em que os resultados entre ambos os níveis de surdez são semelhantes.  

 

 

 

Item crítico (YSR/ASR) Média Desvio-padrão 

Apresentar dificuldades para se concentrar 0,33 0,49 

Ingerir bebida alcoólica 0,27 0,59 

Sentir-se infeliz 0,27 0,46 

Apresentar pensamentos obsessivos 0,20 0,41 

Mudança de humor 0,20 0,56 

Chorar 0,20 0,41 

Fazer maldades 0,07 0,26 

Ameaça machucar pessoas 0,07 0,26 

Machucar-se ou tentar se matar 0,00 0,00 

Escutar sons ou vozes 0,00 0,00 

Atacar fisicamente 0,00 0,00 

Repetir mesmas ações 0,00 0,00 

Ver coisas que não existem 0,00 0,00 

Fazer coisas estranhas 0,00 0,00 

Pensa em se matar 0,00 0,00 

Usar drogas 0,00 0,00 
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Tabela 16. Distribuição e comparação de pontuações médias dos Testes TVIP, TCLP e TCSE em função do nível de 

surdez na amostra de alunos participantes. 

 

Nível de Surdez 
TVIP TCLP TCSE 

Moderada Profunda Moderada Profunda Moderada Profunda 

Média 87,3 87,4 78,7 69,9 31,3 55,8 

Mediana 86,8 88,1 90,0 66,1 22,0 63,0 

Desvio Padrão 10,4 10,0 25,2 27,0 28,2 24,8 

N 7 8 7 8 7 8 

P-valor 0,72 0,48 0,06 

 

Os resultados da comparação da condição de oralização com os resultados obtidos nos 

testes TVIP, TCLP e TCSE observam-se na tabela 17. De acordo com teste Mann-Whitney, não 

foi verificada diferença estatística da condição de oralização para com a pontuação padronizada 

dos testes TVIP, TCLP e TCSE podendo inferir que para o grupo estudado não existe diferença 

estatística da condição de oralização em função da pontuação padronizada dos testes. No caso dos 

testes TCLP e TVIP os alunos oralizados parecem obter um desempenho médio superior aos que 

não são oralizados. Diferentemente no teste TCSE os que estão oralizados tem um desempenho 

neste teste ligeiramente inferior aos que não são oralizados.   

 

Tabela 17: Distribuição e comparação de pontuações médias dos Testes TVIP, TCLP e TCSE em função de 

oralização na amostra de alunos participantes. 

 

Oralização 
TVIP TCLP TCSE 

Não Sim Não Sim Não Sim 

Média 86,8 90,6 72,3 85,2 45,1 39,5 

Mediana 86,8 90,6 63,7 85,2 47,0 39,5 

Desvio Padrão 10,5 1,8 27,2 3,4 29,9 23,3 

N 13 2 13 2 13 2 

P-valor 0,39 0,86 0,86 

 

Na tabela 18 observam-se os resultados do teste de Qui-Quadrado que verificou a 

associação entre a condição de oralização e anos de escolaridade de defasagem. O valor de p 

indica que, na amostra estudada, não parece existir relação, sendo variáveis estatisticamente 

independentes. Observa-se na tabela que a maior parte da amostra são pessoas não oralizadas 

com uma defasagem que predomina entre os 2 e 4 anos.  
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Tabela 18. Relação da condição de oralização com anos de escolaridade de defasagem. 

Anos de 

defasagem 

Não Oraliza Oraliza Total 

N % N % N % 

Entre 1 e 2 anos 3 23% 0 0% 3 20% 

Entre 2 e 4 anos 7 54% 2 100% 9 60% 

Acima de 4 anos 3 23% 0 0% 3 20% 

Total 13 87% 2 13% 15 100% 

P-valor = 0,46 

 

A tabela 19 apresenta os indicadores de formação em Educação Especial e conhecimentos 

acerca da surdez dos professores participantes, sendo que (16%) possuem formação em Ciências 

Biológicas, (34%) formação em Letras, (16%) formação em Pedagogia e (34%) formação em 

Matemática. Quanto a formação em educação especial percebe-se que (84%) dos participantes 

não possuem e (16%) apresentam.   No que diz respeito a experiência com alunos surdos (84%) 

dos participantes já tinha em relação a (16%) que não tinham experiência com surdos.  Já os 

indicadores de integração família-escola (66%) dos participantes pontuaram que sim e (34%) 

disseram que não. E que as dificuldades percebidas pelo professor no processo de ensino com o 

aluno surdo foi a falta de comunicação do professor com o aluno surdo (84%) e a dificuldade 

para manejar sentimentos de inferioridade nos alunos surdos (16%). 

Tabela 19. Indicadores de formação em Educação Especial e Surdez dos professores participantes. 

Formação Acadêmica Ciências Biológicas (16%) 

Letras (34%) 

Pedagogia (16%) 

Matemática (34%) 

Formação em Educação Especial Sim (16%) 

Não (84%) 

Atividades para promoção de independência 

e socialização do aluno surdo 

Dinâmicas  

Seminários 

Experiência com alunos surdos Sim (84%) 

Não (16%) 

Indicadores de integração família-escola Sim (66%) 

Não (34%) 

Dificuldades percebidas pelo professor no 

processo de ensino com o aluno surdo 

Falta de Comunicação do professor com o 

aluno na ausência do interprete (84%) 

Dificuldade para manejar sentimentos de 

inferioridade dos alunos surdos (16%) 

 

A tabela 20 mostra os indicadores de formação em educação especial e os conhecimentos 

acerca da surdez dos professores da sala de recursos multifuncionais sendo que (33,3%) possuem 
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formação em Letras e (66,7%) formação em Pedagogia. Quanto a formação em educação especial 

e experiência com alunos surdos a maior parte deles carece dessa formação (66,7%).   Já os 

indicadores de integração família-escola, 100% dos participantes pontuaram que existia. Todos 

concordaram em relatar que a principal dificuldade percebida pelo professor no processo de 

ensino com o aluno surdo é a falta de comunicação do professor com o aluno surdo. 

 

Tabela 20. Indicadores de formação em Educação Especial e Surdez dos professores da sala de recursos 

multifuncionais.  

Formação Acadêmica Letras (33,3%) 

Pedagogia (66,7%) 

Formação em Educação Especial Sim (33,3%) 

Não (66,7%) 

Atividades para promoção de independência 

e socialização do aluno surdo 

Monitorias  

Grupos de Estudo 

Experiência com alunos surdos Sim (33,3%) 

Não (66,7%) 

Indicadores de integração família-escola Sim (100%) 

Dificuldades percebidas pelo professor no 

processo de ensino com o aluno surdo 

Falta de Comunicação pela ausência de 

interpreta na sala de recurso (100%) 

 

A tabela 21 mostra os Indicadores de formação dos Tradutores e Intérpretes de Línguas de 

Sinais sendo que (50%) possuem formação em nível superior distribuídas nas áreas de Ciências 

Biológicas, História e Letras enquanto (50%) não apresentam formação em nível superior. 

Quanto a formação específica para a atuação como tradutor e intérprete de língua de sinais 

percebe-se mais da metade não apresenta essa qualificação. Em relação aos indicadores de 

integração família-escola, 75% dos tradutores dizem ter essa integração e 25% disseram que não. 

Foram colocadas como disciplinas que apresentam maior grau de dificuldades para tradução e 

interpretação a Física, Química, Biologia, Filosofia, Matemática, Português. 
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Tabela 21. Indicadores de formação dos Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais. 

Formação Acadêmica 
Sim (50%) 

Tipo: Ciências Biológicas, 

História, Letras 

Não (50%) 
 

Formação específica para intérprete 
Sim (37,5%) 

 
Não (62,5%) 

 

Tempo de aprendizado da libras 
Inferior a 5 anos (50%) 

 
Superior a 5 anos (50%) 

 

Tempo de exercício da profissão 
Inferior a 5 anos (62,5%) 

 
Superior a 5 anos (37,5%) 

 

Auxilia os alunos na prova 
Sim (62,5% 

 
Não (37,5% 

 
Indicadores de integração família-

escola 

Sim (75%) 
 

Não (25%) 
 

Disciplinas que apresentam maior 

grau de dificuldades para tradução e 

interpretação 

Física, Química, Biologia, Filosofia, Matemática, Português. 

 

 



72 

 

 

 

Tabela 22. Matriz de correlações entre as médias de português e matemática, pontuações nos testes TVIP, TCLP e TCSE e as escalas de problemas de 

comportamento compatíveis entre os inventários YSR e ASR. 

 

  

Anos 

defasagem 

Média de 

Português 

Média de 

Matemática TVIP TCLP TCSE  

Média de Português Corr (r) 0,05           

 

P-valor 0,86           

Média de Matemática Corr (r) 0,02 0,56*         

 

P-valor 0,93 0,03         

TVIP Corr (r) -0,02 -0,24 0,09       

 

P-valor 0,93 0,40 0,74       

TCLP Corr (r) 0,01 -0,32 0,27 0,39     

 

P-valor 0,97 0,24 0,34 0,15     

TCSE  Corr (r) -0,11 -0,59* -0,02 0,58* 0,76*   

 

P-valor 0,70 0,02 0,95 0,02 0,00   

Total de Competências Corr (r) -0,43 -0,57* -0,19 0,30 0,43 0,74* 

 

P-valor 0,11 0,03 0,50 0,27 0,11 0,00 

Ansiedade/Depressão Corr (r) 0,55* 0,18 0,35 -0,19 -0,06 -0,30 

 

P-valor 0,03 0,52 0,21 0,50 0,84 0,28 

Isolamento/Depressão Corr (r) 0,02 0,12 0,20 -0,31 -0,06 -0,44 

 

P-valor 0,93 0,67 0,47 0,27 0,84 0,10 

Queixas Somáticas Corr (r) -0,01 0,32 0,15 0,12 -0,24 -0,06 

 

P-valor 0,97 0,25 0,59 0,67 0,39 0,84 

Problemas com o Pensamento Corr (r) 0,00 0,28 0,44 0,16 0,12 -0,19 

 

P-valor 1,00 0,31 0,10 0,58 0,66 0,51 

Problemas de Atenção Corr (r) 0,19 -0,02 -0,15 -0,21 -0,23 -0,24 

 

P-valor 0,51 0,95 0,61 0,45 0,42 0,38 

Violação de Regras Corr (r) 0,42 0,17 -0,41 -0,39 -0,51* -0,57* 

 

P-valor 0,12 0,55 0,13 0,15 0,05 0,03 
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 Continuação da Tabela 22.  Matriz de correlações entre as médias de português e matemática, pontuações nos testes TVIP, TCLP e TCSE e as escalas de 

problemas de comportamento compatíveis entre os inventários YSR e ASR. 

 

  

Anos 

defasagem 

Média de 

Português 

Média de 

Matemática TVIP TCLP TCSE  

Comportamento Agressivo Corr (r) 0,27 -0,08 -0,37 -0,54* -0,47 -0,39 

 

P-valor 0,33 0,77 0,17 0,04 0,08 0,16 

Problemas Afetivos Corr (r) 0,25 0,23 0,24 -0,30 -0,36 -0,56* 

 

P-valor 0,36 0,42 0,39 0,28 0,19 0,03 

Problemas de Ansiedade Corr (r) -0,04 0,15 0,09 0,13 0,06 0,03 

 

P-valor 0,89 0,60 0,75 0,64 0,84 0,93 

Problemas Somáticos Corr (r) 0,07 0,13 0,05 0,11 -0,20 0,01 

 

P-valor 0,79 0,65 0,86 0,69 0,47 0,96 

Problemas Déficit de Atenção 

Hiperatividade Corr (r) 
0,28 -0,02 -0,25 -0,19 -0,44 -0,38 

 

P-valor 0,31 0,95 0,37 0,49 0,10 0,16 

Problemas de Conduta/Personalidade 

Antissocial Corr (r) 
0,34 0,03 -0,30 -0,72* -0,42 -0,66* 

 

P-valor 0,22 0,93 0,28 0,00 0,12 0,01 

Problemas Internalizantes Corr (r) 0,27 0,19 0,32 -0,05 -0,05 -0,27 

 

P-valor 0,33 0,49 0,25 0,86 0,86 0,33 

Problemas Externalizantes Corr (r) 0,24 0,11 -0,39 -0,52* -0,76* -0,65* 

 

P-valor 0,38 0,71 0,15 0,05 0,00 0,01 

Escala Total de Problemas 

Emocionais/Comportamentais Corr (r) 
0,31 0,39 0,02 -0,44 -0,58* -0,72* 

 

P-valor 0,27 0,15 0,94 0,10 0,02 0,00 

 
P-valor ≤0,05 
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Na tabela 22 observam-se os coeficientes de Correlação de Spearman derivados das 

análises que foram conduzidas para verificar associações entre os problemas de 

comportamento (identificados com a aplicação dos inventários YSR e ASR) e os testes de 

vocabulário, leitura e médias de desempenho acadêmico em português e matemática. Os 

resultados mais relevantes em termos de correlações adequadas estatisticamente significantes 

foram:  

a) Correlação negativa média entre a média de português e os resultados nos testes de 

compreensão de sentenças escritas, que indica que na medida em que os 

participantes apresentam bons resultados nas médias de português o desempenho 

no TCSE foi pior.  

b) Correlação positiva média entre os resultados apresentados pelo TVIP e 

desempenho no TCSE, indicando que à medida que eles obtêm pontuações 

elevadas no TVIP também apresentam um desempenho adequado no TCSE. 

c) Correlação positiva forte entre o resultado do TCLP com os resultados do TCSE 

indicando que à medida que eles apresentam bom desempenho no TCLP também 

apresentam bons resultados no TCSE.  

d) Correlação negativa média entre indicadores totais de competências dos 

inventários comportamentais e médias de desempenho acadêmico em português, 

indicando que à medida que eles apresentam melhores médias em português, 

apresentam piores indicadores sociais de competência.  

e) Correlação positiva forte entre os resultados apresentados pelo TCSE e o total de 

competência, indicando que a medida que eles apresentam melhor desempenho no 

TCSE também apresentam melhores indicadores sociais de competência.  

f) Correlação positiva média entre os indicadores comportamentais de ansiedade e 

depressão e os anos de defasagem, indicando que à medida que os anos de 

defasagem aumentam, mais indicadores comportamento de ansiedade e depressão 

a amostra apresenta.  

g) Correlação negativa média entre os indicadores comportamentais de violação de 

regras e os resultados do TCSE, indicando que à medida que os participantes 

menos pontuam no TCSE apresentam maiores pontuações indicativas de 

problemas comportamentais associados a violação de regras. 

h) Correlação negativa média entre os indicadores comportamentais de 

comportamento agressivo e os resultados do TVIP indicando que à medida que 
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essa amostra apresenta piores desempenhos nos TVIP, maiores pontuações 

indicativas de problemas comportamentais associados a agressividade.  

i) Correlação negativa média entre os indicadores comportamentais de problemas 

afetivos e os resultados do TCSE mostrando que à medida que essa amostra 

apresenta piores resultados no TCSE tendem a pontuar mais elevado nas escalas 

indicativas de problemas afetivos.  

j) Correlações negativas médias e fortes entre os resultados do TVIP e TCSE, 

respectivamente os indicadores de problemas de conduta/personalidade antissocial 

indicando que à medida que apresentam piores resultados no TVIP e TCSE, parece 

ser que a amostra apresenta mais indicadores de problemas de conduta e 

personalidade antissocial.  

k) Correlações negativas médias e fortes entre os resultados do TCLP e TCSE, 

respectivamente e os problemas externalizantes indicando que à medida que 

apresentam melhores resultados no TCLP e TCSE, parece ser que a amostra 

manifesta maiores comportamentos de problemas externalizantes.  

l) Correlação negativa média e forte entre os resultados do TCLP e TCSE, 

respectivamente e os indicadores comportamentais da escala total de problemas 

emocionais/comportamentais indicando que à medida que apresentam piores 

resultados no TCLP e TCSE, parece ser que a amostra apresenta piores indicadores 

na escala total de problemas emocionais/comportamentais. 
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6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral verificar possíveis associações entre a 

competência de leitura e o desempenho em provas padronizadas de conhecimentos específicos 

de alunos surdos, assim como caracterizar o perfil comportamental dos mesmos. 

O desenvolvimento de leitura e escrita pode ocorrer no denominado estágio alfabético, 

de acordo com o modelo de Frith sobre desenvolvimento dessas habilidades (Apud SEABRA; 

CAPOVILLA, 2010). A competência de leitura propriamente dita diz respeito ao quanto a 

pessoa apresenta habilidades de decodificar, compreender e interpretar um texto a partir de 

uma decodificação grafofonêmica (SEABRA; CAPOVILLA, 2010).  

Estudos anteriores sobre verificação de habilidades de leitura em alunos surdos 

mostram que durante o processo de leitura de um texto os surdos sinalizadores dão mais 

atenção as ilustrações, ao uso da datilologia, o apontamento do texto bem como a utilização 

de gestos (CÁRNIO; CSIPAI; COUTO, 2010). É provável que essa atenção visual centrada 

predominante em outras propriedades das palavras que não a composição grafofonêmica faça 

com que eles utilizem muito mais as chamadas rotas ideográficas que a rota lexical. 

Foi constatado que 60% dos participantes apresentava uma defasagem de escolaridade 

em relação à faixa etária entre 2 e 4 anos, seguida por 20% com defasagem entre 1 e 2 anos e 

20% acima de 4 anos. No presente estudo não foi possível controlar a existência de 

deficiência intelectual mediante o uso de teste padronizado. Contudo nos prontuários dos 

alunos participantes não constava associada à condição de surdez laudo indicador desta 

deficiência. Uma das hipóteses explicativas para tais defasagens verificadas seja o fato desses 

alunos não terem habilidades de leitura e escrita adequadas para desenvolver outras 

habilidades específicas de aprendizagem de conteúdos escolares. 

Um resultado não esperado e que mostrou contrastante com o desempenho dos alunos 

participantes nos testes padronizados de leitura e vocabulário (tabelas 11, 12, 13) foram as 

médias de desempenho acadêmico em Português e Matemática (tabela 8). Em média a 

classificação obtida nesses testes na classificação baixa a muito rebaixada, de acordo com a 

padronização dos testes em função da série escolar (SEABRA; CAPOVILLA, 2010, 

CAPOVILLA; CAPOVILLA, 2006). Diante disso são levantadas as seguintes hipóteses: a) 

Será que os professores e intérpretes estão utilizando de estratégias que facilitem o acesso dos 

alunos para a resolução das avaliações? b) Quais as estratégias de leitura que esses alunos 

utilizam para ter um desempenho médio nas matérias verificadas? d) Até que ponto as 

avaliações escolares acessam as competências de leitura e escrita desses participantes? e) Será 
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que o sistema educacional se adequou para receber esse aluno surdo no que tange ao processo 

avaliativo? 

Os dados apresentados na tabela 21 indicam que mais da metade dos alunos recebe 

auxílio, sendo esse auxílio dos tradutores e intérpretes. Desafortunadamente nosso estudo não 

explorou especificidades em relação a esse auxílio. Com isso cabe o questionamento de se 

apenas é feita uma leitura dos enunciados das questões de provas e alternativas das questões 

ou se eles têm algum tipo de participação na formulação de respostas. Daí que interpretemos 

como incongruente com estudos anteriores os resultados obtidos referentes à correlação 

negativa estatisticamente significante entre a média acadêmica de português e os resultados 

no teste TCSE. Estudos com surdos mostram que alguns fatores pessoais como autodisciplina 

e autorregulação podem favorecer o sucesso acadêmico nessa população (ALBERTINI; 

KELLY; MATCHET, 2012). No entanto, é imprescindível que para o bom desempenho 

escolar o aluno surdo tenha competências adequadas de leitura (NARR, 2008, GONIDA; 

KIOSSEOGLOU; LEONDARI, 2006, KREIMEYER; CROOKE; DRYE et al., 2000). Será 

que os alunos participantes estão sendo avaliados em suas competências nas provas escolares? 

De que forma essa avaliação é elaborada? E como é corrigida? Caberia testar o desempenho 

desses alunos em provas escolares com tradutores ou interpretes em contextos mais neutros de 

avaliação. Citam-se como exemplo as provas pertencentes ao Sistema de Avaliação de 

Rendimento Escolar dos estados do Brasil, por exemplo, no estado do Ceará, o SPAECE. 

Estudos como o de Oliveira, Boruchovitch e Santos (2008), cujo objetivo foi explorar 

a relação entre compreensão em leitura e desempenho escolar em alunos do ensino 

fundamental de escolas públicas, constataram haver uma associação entre a compreensão de 

leitura e o desempenho escolar nas disciplinas de português e matemática (PASTURA; 

MATTOS; ARAÚJO, 2005; CIA; PANPLIM; WILLIAMS, 2008; OLIVEIRA; 

BORUCHOVITCH; SANTOS, 2008). 

As pesquisas mostram que o papel do tradutor e intérprete de língua de sinais é fazer a 

tradução da língua portuguesa para a língua de sinais ou vice-versa e para a realização desse 

processo alguns preceitos éticos devem ser levados em consideração como, por exemplo, a 

confiabilidade, a imparcialidade através do não interferimento com opiniões próprias, 

devendo estabelecer limites no seu envolvimento durante a sua atuação, mantendo uma 

distância profissional separando a sua vida pessoal da profissional e fiel a interpretação não 

alterando em qualquer situação o conteúdo da interpretação (MEC; SEESP, 2004). Nesse 

contexto não está sendo afirmado que os intérpretes participantes estejam atuando de forma 

contrária ao que a legislação recomenda. Contudo, o presente estudo identificou que 50% 
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deles não tem uma formação acadêmica nem formação específica para o exercício da 

profissão (62,5%). Também não se pode descartar a hipótese de que as avaliações elaboradas 

pelos professores podem não estar mensurando o conhecimento desses alunos nas disciplinas 

citadas. Os dados permitem afirmar a pertinência de tais questionamentos. Acredita-se que o 

papel desse profissional está em processo de construção no contexto escolar avaliado, como 

referido em outros estudos (MAGALHÃES, 2013; MALLMANN; De CONTO; 

BARAGAROLLO; FRANÇA, 2014). 

Sobre a inclusão de alunos surdos em escolas brasileiras sabe-se que embora seja 

adotada a inclusão destes, a escolarização continua sendo irresponsável (LACERDA, 2006). 

O grupo de alunos do presente estudo se comunicava na sua maioria mediante LIBRAS 

(apenas dois alunos eram oralizados - tabela 3). Assumir a Língua Brasileira de Sinais como a 

primeira língua de pessoas surdas é um passo importante para que as condições de educação 

escolarizada dessas pessoas sejam aprimoradas (CRUZ; ASPILICUETA; LEITE, 2009). 

Entretanto é necessário avaliar se eles efetivamente se comunicam com os agentes 

educacionais e pares sem a presença de um tradutor ou interprete. 

Diferente das correlações negativas e, a princípio incongruentes, entre o desempenho 

em português e matemática e o resultado no teste TCSE, as correlações obtidas entre os testes 

de vocabulário receptivo e leitura foram positivas. Isso indica que na medida que eles 

apresentam déficit de reconhecimento de vocabulário é esperado um maior prejuízo em 

habilidades de leitura e vice-versa. O TVIP avalia habilidades receptivas de vocabulário que 

envolvem diversas áreas como pessoas, ações, qualidades, partes do corpo, tempo, natureza, 

lugares, objetos, animais, termos matemáticos, ferramentas e instrumentos (CAPOVILLA; 

GÜTSCHOW; CAPOVILLA, 2004). À medida que a pessoa apresente melhor desempenho 

nesse tipo de teste é esperado que a mesma em testes de competências de leitura possa 

identificar, decodificar e interpretar um número maior de sinais em sentenças escritas, por 

exemplo. Assim um reconhecimento correto de vocabulário poderá permitir o 

desenvolvimento de habilidades de competentes de leitura. 

Analisando separadamente a distribuição de pontuações médias, desvio padrão e 

classificação no teste de vocabulário receptivo TVIP e nos testes de habilidades de leitura 

TCLP e TCSE, apresentados nas tabelas 9, 11 e 12 infere-se que há prejuízos expressivos em 

todas as habilidades avaliadas.  

No caso de habilidades de linguagem receptiva verificadas pelo TVIP a média de 

105,7 com mínima de 99 e máxima de 110 foi indicativa de um desempenho médio quando 

apenas de comparada com crianças da 8ª série do ensino fundamental II (tabela de 
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normatização do teste). Entretanto, observa-se na tabela 3 que, pela idade desses alunos, os 

mesmos deveriam estar cursando na maioria o ensino médio tendo todos uma defasagem de 

escolaridade elevada em relação à faixa etária (tabela 3). Pressupõe-se que o grupo apresente 

dificuldades para selecionar dentre as quatro alternativas a figura que melhor representava a 

palavra sinalizada no teste, corroborando achados de outros estudos que mostram prejuízos 

em habilidades receptivas de vocabulário mesmo em Língua Brasileira de Sinais (ANDREW; 

HOSHOOLEY; JOANISSE, 2014).  

Para o TCLP a média foi de 52,3 com mínima de 37 e máxima de 67 sendo que, de 

acordo com os dados da tabela de normatização e validação do teste, os participantes 

classificaram muito rebaixado se comparados com crianças da 6ª série do ensino fundamental. 

Já para o TCSE a média foi 25,1 com mínima de 13 e máxima de 36, haja vista que os dados 

da tabela de normatização e validação para o teste apontam também a classificação de muito 

rebaixado quando comparados com crianças da 6ª série do ensino fundamental. Quanto à 

distribuição de pontuações médias brutas e desvio padrão em função dos itens do Teste 

TCLP, a tabela 10 mostra que os participantes apresentaram os piores desempenhos na 

decodificação grafofonêmica de palavras não familiares, por exemplo, as pseudopalavras 

estranhas e as trocas fonológicas. Os resultados indicam que eles não desenvolveram 

habilidades lexicais de reconhecimento de palavras para identificar corretamente formas 

ortográficas corretas das palavras. Certamente isso acarreta prejuízos em habilidades de 

leitura devido a déficits nos processamento fonológico e lexical de palavras. O baixo 

desempenho no teste indica dificuldades no próprio processamento fonológico (SEABRA, 

2010).  Estudos anteriores que avaliam esse tipo de habilidades mostram a necessidade de 

estimulações precoces de consciência fonológica de crianças surdas para o desenvolvimento 

com sucesso de competências de leitura e escrita durante a escolarização (BÉLANGER; 

MAYBERRY; RAYNER, 2013). 

Quando foi comparada a distribuição das pontuações médias dos testes TVIP, TCLP e 

TCSE em função do nível de surdez na amostra de alunos participantes (tabela 16), verificou-

se que o nível de surdez não foi um fator que discriminasse as habilidades receptivas do 

vocabulário da língua de sinais para o TVIP já que a amostra atingiu uma classificação média 

de 87 pontos que, quando comparada com a média de normatização e validação do teste, ficou 

enquadrada em desempenho muito rebaixado. Em relação ao TCLP os que apresentaram 

surdez do tipo moderada tiveram um melhor desempenho em relação aos que apresentaram 

surdez profunda. Essa diferença de desempenho poderia ser explicada pelo fato da que na 

condição surdez moderada é possível verificar resíduos auditivos (OLIVEIRA; CASTRO; 
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RIBEIRO, 2002). Esses resíduos poderiam permitir à pessoa identificar durante a 

comunicação algumas palavras significativas, tendo dificuldades em compreender certos 

termos de relação e/ou formas gramaticais complexas.  

Está bem estabelecido que geralmente crianças surdas apresentem atrasos na 

aprendizagem de habilidades de vocabulário e de leitura e escrita (ANDREW; 

HOSHOOLEY; JOANISSE, 2014). A classificação média obtida nos testes de leitura mostra 

prejuízos expressivos na codificação lexical desses alunos (tanto no teste TCLP como do 

TCSE). Porém, um resultado interessante obtido nesse estudo foi o fato dos alunos com 

surdez profunda terem obtido um desempenho discretamente melhor no teste TCSE em 

comparação com os que têm surdez moderada. Parece ser que eles apresentam habilidades de 

compreensão de leitura mais preservadas possibilitando a escolha da figura correspondente ao 

significado da sentença. Caberia se perguntar, se os surdos profundos apresentam melhores 

habilidades de atenção seletiva prestando mais atenção aos detalhes, associando melhor a 

imagem ao contexto que a sentença sugeria? Porém essa hipótese não foi possível de ser 

testada, pois o estudo não avaliou habilidades especificas de atenção.  

Quando foram comparados os resultados dos testes (TVIP, TCLP e TCSE) em função 

de ser ou não oralizado conforme apresentado na tabela 17 percebe-se que os alunos 

oralizados, apenas dois, apresentaram de maneira discreta melhores desempenhos no TCLP e 

TVIP. Estudos anteriores mostram que pessoas surdas oralizadas desenvolvem habilidades de 

reconhecimento oro-facial, consequentemente possuem um repertório verbal na língua oral e 

conseguem ler lábios, conhecendo, portanto um maior número de palavras, enquanto que os 

não oralizados por utilizarem mais a comunicação gestual visual apresentando uma maior 

limitação em relação a língua (TORRES; MAZZONE; MELLO, 2007). 

Em relação ao perfil comportamental e indicadores de dificuldades emocionais dos 

alunos participantes foi verificado que na maior parte das escalas que avaliam esses padrões 

os mesmos obtiveram classificação normal (tabela 14). Entretanto 50% dos itens críticos 

dessas escalas pontuaram positivo (algumas vezes ou quase sempre) indicando a existência de 

indicadores de problemas de acordo com o próprio autorrelato (tabela 15). Embora não foi 

usada neste estudo uma estratégia de avaliação comportamental baseada em múltiplos 

informantes, os dados indicam que há um comprometimento emocional de muitos desses 

participantes tanto no que diz respeito a problemas externalizantes como internalizantes, de 

acordo com o relato deles próprios. Assim como mostrado em estudos anteriores, os 

resultados alertam para a necessidade de acompanhar esses participantes em intervenções 

preventivas para aumentar indicadores de funcionamento adaptativo emocional (HERSH, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hoshooley%20J%5Bauth%5D
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2013, FELLINGER; HOLZINGER; SATTEL et al., 2009, VAN GENT; GOEDHART; 

HINDLEY et al., 2007). 

Outro indicador de dificuldades emocionais e comportamentais foi a verificação de 

percentuais relativamente elevados em outros itens dos inventários YSR e ASR (pontuados 

por eles como presentes algumas vezes ou sempre/quase sempre), por exemplo,  73% refere 

medo de pensar ou fazer alguma coisa errada; 60% sente-se sozinho(a); 53,4% sente-se 

confuso(a) ou desorientado(a), é muito medroso(a) ou ansioso(a), tem dificuldades para tomar 

decisão, desrespeita as regras no trabalho ou em outros lugares, desobediente na escola, 

recusa-se a falar, sente-se sem valor ou inferior, é infeliz, triste ou deprimido; 46,7% diz que 

as outras pessoas ou os outros adolescentes não gostam dele(a), prefere ficar sozinho(a) do 

que ficar na companhia de outros; 40% percebe as relações com o sexo oposto como 

insatisfatórias, mente ou engana os outros, acha que os outros o(a) perseguem, é reservado(a) 

ou guardo coisas para ele(a) mesmo(a); 33,4 mostra-se pouco à vontade ou facilmente 

envergonhado e tem dificuldades para manter ou fazer amigos.    

Quando há competências de socialização e repertórios comportamentais adequados a 

pessoa poderá estabelecer interações mais adequadas com seus pares e realizar atividades. A 

verificação de algum tipo de problema de comportamento poderá prejudicar a adaptação 

psicossocial destes ou inclusive aumentar a probabilidade de desenvolver no futuro outros 

problemas de comportamento, transtornos psiquiátricos, dentre outros. 

Entre os indicadores totais de competência e desempenho acadêmico em português 

verificaram-se associações negativas com poder de força médio, indicando que à medida que 

eles apresentavam as melhores médias na disciplina de português, consequentemente 

apresentaram os piores resultados nas escalas totais de competências do YSR e ASR. Essas 

escalas avaliam indicadores de repertórios comportamentais relacionados a interação social, 

participação de atividades de lazer, esportes. Esse resultado também é discrepante com 

estudos anteriores que associam desempenho acadêmico e competências sociais. Em outras 

palavras, à medida que os alunos apresentam melhores rendimentos são mais alegres e 

interagem mais com seus pares (OSTI; BRENELI, 2013). Já os resultados de correlação entre 

o desempenho no teste TCSE e os escores obtidos nas escalas totais de competências do YSR 

e ASR parecem ser mais coerentes com o trabalho de Osti et al. (2013). O coeficiente de 

correlação obtido para essas variáveis foi positivo.    

  Foram apresentadas correlações negativas com poder de força médio entre as escalas 

de comportamento (violação de regras, comportamento agressivo, problemas afetivos, 

problemas de conduta e personalidade antissocial, problemas emocionais/comportamentais, 
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problemas externalizantes) e os testes (TVIP, TCLP e TCSE) e correlações negativas fortes 

entre os indicadores de comportamento nas escalas problemas de conduta e personalidade 

antissocial, problemas externalizantes e problemas emocionais/comportamentais) com os 

resultados dos testes (TVIP, TCLP e TCSE) indicando que à medida que eles apresentam 

menores competências psicolinguísticas maiores são os problemas de comportamento, tanto 

intenalizantes como externalizantes. Os atrasos em habilidades grafofonêmicas no grupo 

associam-se com problemas de comportamento. As médias de português e matemática não 

mostram esse real atraso. Entretanto, a elevada defasagem de escolaridade e o baixo 

desempenho nos testes padronizados de linguagem mostram a influência negativa desses 

fatores sobre o funcionamento comportamental. O papel das habilidades de linguagem como 

preditor de problemas de comportamento e não o contrário foi testada em estudo com crianças 

típicas (PETERSEN, BATES, D’ONOFRIO et al., 2013).  

As relações envolvidas entre professores e alunos, tem um caráter fundamental no 

processo de ensino e aprendizagem já que a participação do outro é um fator importante para 

a apropriação do conhecimento. Quando essa participação do professor é satisfatória o aluno 

poderá passar a se sentir competente para se desenvolver, desmotivado para a aprendizagem, 

para as atividades escolares e menor interesse nos estudos (VYGOTSKY, 1987; TACCA; 

BRANCO, 2008; RIBEIRO, 2010). As tabelas 19 e 20, mostram os indicadores de formação 

em Educação Especial e Surdez dos professores da sala regular e atendimento educacional 

especializado que no quesito experiência com alunos surdos 84% dos professores da sala de 

aula regular relataram já possuir alguma experiência e 16% disseram que não. Em relação as 

atividades desenvolvidas por eles para garantirem a independência desses alunos os mesmos 

apontaram a realização de seminários, bem como a realização de dinâmicas. Já os professores 

da sala de recursos multifuncionais, destes 33,3% afirmaram ter alguma experiência enquanto 

66,7% não, e quanto as atividades para promoção de independência e socialização do aluno 

surdo os mesmos relataram a participação dos mesmos como monitores, que em determinados 

momentos realizavam oficinas de libras com os alunos da sua sala de aula e a participação em 

grupos de estudos. A partir desses relatos parece ser que há relações relativamente 

satisfatórias, porém um dado que merece ser trazido à tona foi a ausência de comunicação dos 

professores e alunos quando o intérprete de libras não estava presente, ressaltando desse dado 

o quão importante é esse profissional no processo de ensino e aprendizagem do aluno surdo. 

Contudo, apesar de haver atividades diversificadas no contexto de sala de aula, os 

prejuízos em habilidades de leitura verificados mostram que provavelmente muitas dessas 

atividades são ineficazes na aprendizagem de competências de leitura. 
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Seguidamente as principais considerações finais do estudo. 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os principais resultados nos participantes surdos foram: a) indicadores de 

funcionamento comportamental geral dentro da normalidade, porém com prejuízos 

expressivos em competências de socialização e funcionamento adaptativo; b) os principais 

itens críticos de problemas de comportamento autorrelatados pelos participantes surdos foram 

dificuldades para se concentrar, sentir-se infeliz, ingestão de bebidas alcoólicas, pensamentos 

obsessivos e chorar muito; c) desempenho acadêmico médio em Português e Matemática 

expressivamente diferente do desempenho em testes padronizados de linguagem e 

vocabulário que foi muito rebaixado nos testes TVIP, TCLP e TCSE; d) os piores 

desempenhos no teste TCLP foram verificados em itens que avaliavam o padrão de leitura de 

palavras ortograficamente incorretas com trocas fonológicas e palavras estranhas tanto 

fonológica quanto visualmente; e) os resultados obtidos nesses testes de linguagem e 

vocabulário indicaram que os participantes tenderam a fazer leitura predominantemente a 

partir de um processamento global e com estratégias alfabética e ortográfica de leitura 

incipientes e aquém do esperado para o grau de escolaridade; f) os resultados nos mesmos 

testes permitiram levantar a hipótese de déficits no nível de consciência fonológica e 

habilidades de decodificação grafofonêmica; g) não foram verificadas correlações 

estatisticamente significantes entre a condição de oralização e os anos de defasagem de 

escolaridade; h) a falta de comunicação do professor com o aluno surdo em sala de aula foi 

um dos aspectos mais citados em termos de dificuldades do processo de inclusão; i) 

correlações positivas médias entre indicadores de desempenho nos testes de vocabulário e o 

teste TCSE, entre indicadores de problemas de comportamento e número de anos de 

defasagem de escolaridade; j) correlações negativas médias entre indicadores de problemas de 

comportamento e desempenho nos testes de habilidades de leitura e vocabulário. 

Conclui-se que embora tenha sido um estudo conduzido com um número amostral 

pequeno, os participantes apresentam atrasos expressivos no desenvolvimento de habilidades 

de linguagem verificado no desempenho rebaixado destes nos testes. Mesmo que esses alunos 

surdos sejam oralizados e tenham algum repertório de vocabulário na língua portuguesa se faz 

necessário que o professor também conheça, pelo menos de forma básica, a língua de sinais 

para que no âmbito da sala de aula possam ser estabelecidas relações de comunicação. 

Não foram verificados problemas de comportamento na faixa clínica ou limítrofe. 

Entretanto, os alunos surdos referem à presença de dificuldades emocionais (itens críticos) 

que provavelmente poderão causar prejuízos futuros na adaptação psicossocial destes se não 
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forem tratadas. É provável que os prejuízos nas competências de linguagem que foram 

avaliadas estejam interferindo nas competências comunicativas e de socialização da amostra. 

De fato essas competências estão prejudicadas de acordo com o autorrelato dos alunos.  

A falta de preparação dos professores participantes mais uma vez foi confirmada com 

relação à inclusão dos alunos surdos participantes o que corrobora uma dificuldade já 

apontada em estudos anteriores com relação às falhas do processo de inclusão de alunos com 

necessidades educacionais especiais no país. 

Como limitações do presente estudo que poderão ser consideradas para estudos futuros 

elencamos alguns aspetos: número amostral pequeno, o não controle da existência de 

rebaixamento intelectual mediante aplicação de algum teste padronizado, a não aplicação de 

provas padronizadas específicas de conhecimentos, como por exemplo as do Sistema 

Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE) o que poderia ser 

comparado com as médias convencionais nas matérias de português e matemática, a 

necessidade de avaliar indicadores de habilidades específicas de atenção, a necessidade de 

utilizar estratégias de avaliação comportamental baseada em múltiplos informantes e a 

aplicação de um instrumento que pudesse avaliar as habilidades de competência escrita. 

Os dados encontrados nos permitiram concluir que para se trabalhar com esses alunos 

surdos a escola precisará de profissionais capacitados, para que a comunicação de fato seja 

estabelecida entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, no intuito de 

desenvolver habilidades acadêmicas e padrões aceitáveis de socialização.  

Sendo assim para estudos futuros recomenda-se que um estudo semelhante a este seja 

realizado em um numero amostral maior e que buscasse contemplar os itens que foram 

elencados como limitação da pesquisa.    
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ANEXO I 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

PAIS ou RESPONSÁVEIS pelo sujeito de pesquisa 
 

Gostaríamos de convidá-lo para participar do projeto de pesquisa “Padrões emocionais e 

comportamentais, competências de leitura e escrita e desempenho acadêmico de escolares surdos” que se 

propõe verificar possíveis associações entre a competência de leitura e escrita, o desempenho em provas 

padronizadas de conhecimentos específicos e padrões de comportamento em alunos surdos.  

Os dados para o estudo serão coletados através de consulta aos prontuários dos alunos com informações 

referentes às causas da deficiência auditiva e nível de surdez. Para a coleta de dados junto ao seu filho(a) serão 

aplicados os seguintes instrumentos: a) Teste de Competência de Leitura de Palavras; b) Teste de Vocabulário 

Receptivo de Sinais da Libras; c) Teste de Compreensão de Leitura de Sentenças (os resultados nesses testes 

serão utilizados para avaliar habilidades de linguagem e vocabulário); d) Inventário de Autoavaliação para 

Adolescentes de 11 a 18 anos cujo objetivo é traçar algumas características do perfil emocional e 

comportamental em termos de socialização, isolamento, dificuldades emocionais e comportamentais. Serão 

coletadas também as notas de seus filho(a) nas matérias de matemática e português assim como a nota que ele 

obteve no Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE). Os instrumentos de 

avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o 

contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para que seu filho(a) continue 

participando do estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas 

serão analisadas em conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a 

confidencialidade das questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador 

Responsável terá acesso a essa informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 

896 - Ed. João Calvino - 1º andar.  

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o 

direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: _____________________________________________ 

Assinatura do Responsável pelo Sujeito de Pesquisa: _________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Responsável pelo Sujeito de Pesquisa os procedimentos a serem realizados 

neste estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade 

ou prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo-SP, ____ de ________________ de ________. 

 

 
 

_____________________________________________ 

Damião Michael Rodrigues de Lima 

Aluno Pesquisador 
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

 

 

_______________________________________________ 

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira 

Professor orientador 
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 – Consolação, São Paulo-SP,  

CEP 01302-907, Tel. (11) 2114-8707
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Sujeitos de Pesquisas maiores de 18 anos 
 

Gostaríamos de convidá-lo para participar do projeto de pesquisa “Padrões emocionais e 

comportamentais, competências de leitura e escrita e desempenho acadêmico de conhecimentos de 

escolares surdos” que se propõe verificar possíveis associações entre a competência de leitura e escrita, o 

desempenho em provas padronizadas de conhecimentos específicos e padrões de comportamento em alunos 

surdos.  

Os dados para o estudo serão coletados através de consulta aos prontuários dos alunos com informações 

referentes às causas da deficiência auditiva e nível de surdez. Para a coleta de dados serão aplicados os seguintes 

instrumentos: a) Teste de Competência de Leitura de Palavras; b) Teste de Vocabulário Receptivo de Sinais da 

Libras; c) Teste de Compreensão de Leitura de Sentenças (os resultados nesses testes serão utilizados para 

avaliar habilidades de linguagem e vocabulário); d) Inventário de Autoavaliação para Adultos de 18 a 59 anos 

cujo objetivo é traçar algumas características do perfil emocional e comportamental em termos de socialização, 

isolamento, dificuldades emocionais e comportamentais. Serão coletadas também as notas nas matérias de 

matemática e português assim como a nota do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará 

(SPAECE). Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos 

de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem riscos mínimos aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para continuar participando do 

estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em 

conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 

respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa 

informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 

896 - Ed. João Calvino - 1º andar.  

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento tenho o 

direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão para participar da mesma, sem 

qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Sujeito de Pesquisa: ____________________________________________ 

Assinatura do Sujeito de Pesquisa: ________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao participante da pesquisa os procedimentos a serem realizados neste estudo, 

seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, 

assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo-SP, ____ de ________________ de ________. 
 
 
_____________________________________________ 

Damião Michael Rodrigues de Lima 

Aluno Pesquisador 
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

 

 

 

_______________________________________________ 

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira 

Professor orientador 
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 – Consolação, São Paulo-SP, 
CEP 01302-907, Tel. (11) 2114-8707 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Instituição 
 

Gostaríamos de solicitar autorização da coordenação da escola para executar a coleta de dados do 

projeto de pesquisa “Padrões emocionais e comportamentais, competências de leitura e escrita e 

desempenho acadêmico de escolares surdos” que se propõe verificar possíveis associações entre a 

competência de leitura e escrita, o desempenho em provas padronizadas de conhecimentos específicos e padrões 

de comportamento em alunos surdos.  

Os dados para o estudo serão coletados através de consulta aos prontuários dos alunos com informações 

referentes às causas da deficiência auditiva e nível de surdez. Para a coleta de dados junto ao aluno serão 

aplicados os seguintes instrumentos: a) Teste de Competência de Leitura de Palavras; b) Teste de Vocabulário 

Receptivo de Sinais da Libras; c) Teste de Compreensão de Leitura de Sentenças (os resultados nesses testes 

serão utilizados para avaliar habilidades de linguagem e vocabulário); d) Inventário de Autoavaliação para 

Adolescentes de 11 a 18 anos; e) Inventário de Autoavaliação para Adultos de 18 a 59 anos (esses inventários 

têm como objetivo traçar algumas características do perfil emocional e comportamental em termos de 

socialização, isolamento, dificuldades emocionais e comportamentais dos alunos). Serão coletadas também as 

notas nas matérias de matemática e português assim como a nota que o aluno(a) obteve no Sistema Permanente 

de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE). Os instrumentos de avaliação serão aplicados pelo 

Pesquisador Responsável e tanto os instrumentos de coleta de dados quanto o contato interpessoal oferecem 

riscos mínimos aos participantes. 

Em qualquer etapa do estudo o aluno(a) terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento 

de eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para continuar participando do 

estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em 

conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 

respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa 

informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 

896 - Ed. João Calvino - 1º andar.  

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento a 

coordenação da escola tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão 

para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Representante Legal pela instituição: ___________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Instituição:_________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao Representante pela instituição os procedimentos a serem realizados neste 

estudo, seus eventuais riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou 

prejuízo, assim como esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo-SP, ____ de ________________ de ________. 

 

 
 

Damião Michael Rodrigues de Lima 

Aluno Pesquisador 
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 

 

 

 

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira 

Professor orientador 
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 
Rua da Consolação, 930 – Consolação, São Paulo-SP, 

CEP 01302-907, Tel. (11) 2114-8707
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

PROFESSOR do aluno(a) e Tradutores e Intérpretes de Língua de Sinais - TILS 

 
Gostaríamos de solicitar sua autorização para participar do projeto de pesquisa “Padrões emocionais e 

comportamentais, competências de leitura e escrita e desempenho acadêmico de escolares surdos” que se 

propõe verificar possíveis associações entre a competência de leitura e escrita, o desempenho em provas 

padronizadas de conhecimentos específicos e padrões de comportamento em alunos surdos.  

Os dados para o estudo serão coletados mediante entrevista semiestruturada junto aos professores, 

Intérprete de Língua de Sinais e professor da Sala de Recursos Multifuncional dos alunos participantes composta 

por perguntas referentes para obtenção de informações sobre formação acadêmica, tempo de exercício do 

magistério, participação em cursos relacionados à área de Educação Especial. Os dados restantes serão coletados 

junto ao próprio aluno com surdez. A entrevista será aplicada pelo Pesquisador Responsável oferecendo riscos 

mínimos. 

Em qualquer etapa do estudo você terá acesso ao Pesquisador Responsável para o esclarecimento de 

eventuais dúvidas (no endereço abaixo), e terá o direito de retirar a permissão para continuar participando do 

estudo a qualquer momento, sem qualquer penalidade ou prejuízo. As informações coletadas serão analisadas em 

conjunto com a de outros participantes e será garantido o sigilo, a privacidade e a confidencialidade das questões 

respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes (apenas o Pesquisador Responsável terá acesso a essa 

informação), bem como a identificação do local da coleta de dados.  

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre os aspectos éticos da pesquisa, poderá entrar em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Presbiteriana Mackenzie – Rua da Consolação, 

896 - Ed. João Calvino - 1º andar.  

Desde já agradecemos a sua colaboração. 

 

Declaro que li e entendi os objetivos deste estudo, e que as dúvidas que tive foram esclarecidas pelo 

Pesquisador Responsável. Estou ciente que a participação é voluntária, e que, a qualquer momento a 

coordenação da escola tem o direito de obter outros esclarecimentos sobre a pesquisa e de retirar a permissão 

para participar da mesma, sem qualquer penalidade ou prejuízo. 

 

Nome do Professor: ___________________________________________ 

Assinatura do Professor:________________________________________ 

 

Declaro que expliquei ao professor os procedimentos a serem realizados neste estudo, seus eventuais 

riscos/desconfortos, possibilidade de retirar-se da pesquisa sem qualquer penalidade ou prejuízo, assim como 

esclareci as dúvidas apresentadas. 

 

São Paulo-SP, ____ de ________________ de ________. 

 

        

 
________________________________________________ 

Damião Michael Rodrigues de Lima 

Aluno Pesquisador  
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

             Universidade Presbiteriana Mackenzie 
 

 

 

 

_______________________________________________ 

Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira 

Professor orientador 
Programa de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento 

Universidade Presbiteriana Mackenzie 

Rua da Consolação, 930 – Consolação, São Paulo-SP, CEP 
01302-907, Tel. (11) 2114-8707. 
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ANEXO II 
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ANEXO III 

 

Questionário para caracterização sociodemográfica e familiar 
 

Nome completo do aluno: _________________________________Data: ___/___/____ 

Tem casa própria?___________________  

Preencher com o que a pessoa possui em casa; considerar a quantidade de itens a partir da 

primeira linha do quadro. 

 

Quadro1 
 

(ABEP) Não 

Tem 

Tem 

1 2 3 4 ou 

+ 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Rádio (qualquer aparelho no domicílio, exceto rádio 

do carro) 

0 1 2 3 4 

Banheiro (com vaso sanitário e privativo do domicílio) 0 4 5 6 7 

Automóvel (sem uso profissional) 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar (excluir tanquinho) 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira 

duplex) 

0 2 2 2 2 

SOMA DE PONTOS  

 

Quadro 2 
 

Grau de Instrução do chefe de família  Última série que completou Ponto

s 

Analfabeto / Primário incompleto Analfabeto até 3ª série do 

fundamental 

0 

Primário completo / Ginasial incompleto 4ª a 7ª do fundamental 1 

Ginasial completo / Colegial incompleto 8 – 10 (Fundamental completo) 2 

Colegial completo / Superior incompleto Médio completo  4 

Superior completo Superior completo 8 
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ANEXO IV 

 

Entrevista semiestruturada para o professor do aluno 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? Há quanto tempo exerce o magistério? 

2. Você possui alguma formação em Educação Especial? Qual? 

3. Você já participou de algum curso, palestra ou seminários sobre temas que abordam a 

educação escolar de pessoas com deficiência? Quais? 

4. Que tipos de atividades você tem desenvolvido para estimular a independência do aluno e 

favorecer o seu relacionamento com os outros? 

5. Você já teve alguma experiência com alunos surdos? 

6. Existe relacionamento com os familiares desse aluno? Essa aproximação tem auxiliado de 

que forma para o desenvolvimento desse aluno? 

7. Que dificuldades você enquanto professor tem encontrado no processo de ensino e 

aprendizagem para com o aluno surdo? 

8. Que outros comentários você faria sobre o seu trabalho desenvolvido com alunos surdos? 

 

 

Entrevista semiestruturada para o Intérprete de Língua de Sinais do aluno 

 

 Qual a sua formação acadêmica? 

 Possui formação específica para atuação como Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais?  

 Há quanto tempo conhece a Língua de sinais e como se deu seu aprendizado? 

 Há quanto tempo exerce a função de Tradutor e Intérprete de Língua de Sinais? 

 Dentre as disciplinas que você faz a tradução e interpretação para a língua de sinais, existe 

alguma específica que apresenta um grau maior de dificuldade? Quais? Relate-as. 

 Durante a realização das provas você auxilia o aluno surdo? Relate. 

 Que propostas você sugere para melhorar o processo de ensino e aprendizagem do aluno 

surdo? 

 Existe relacionamento com os familiares desse aluno? Essa aproximação tem auxiliado de 

que forma para o desenvolvimento desse aluno? 

 Que outros comentários você faria sobre o seu trabalho desenvolvido com alunos surdos? 
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Entrevista semiestruturada para o professor da Sala de Recursos Multifuncional 

 

1. Qual a sua formação acadêmica? Há quanto tempo exerce o magistério? 

2. Você possui alguma formação em Educação Especial? Qual? 

3. Você já participou de algum curso, palestra ou seminários sobre temas que abordam a 

educação escolar de pessoas com deficiência? Quais? 

4. Que tipos de atividades você tem desenvolvido para estimular a independência do 

aluno e favorecer o seu relacionamento com os outros? 

5. Você já teve alguma experiência com alunos surdos? 

6. Existe relacionamento com os familiares desse aluno? Essa aproximação tem 

auxiliado de que forma para o desenvolvimento desse aluno? 

7. Que dificuldades você enquanto professor tem encontrado no processo de ensino e 

aprendizagem para com o aluno surdo? 

8. Como é realizado o Atendimento Educacional Especializado – AEE? 

9. Que outros comentários você faria sobre o seu trabalho desenvolvido com alunos 

surdos? 

 


