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ARTICULANDO A LÍNGUA DE SINAIS E A LÍNGUA PORTUGUESA ATRAVÉS 

DAS CONFIGURAÇÕES DE MÃOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA 

PROPOSTA BILÍNGUE PARA SURDOS EM UMA PRÁTICA NA BIDOCÊNCIA 

 

  Resumo 

O presente artigo é um relato de experiência com base em práticas de bidocência em um 

contexto bilíngue desenvolvidas em uma turma de 4° ano do ensino fundamental na Escola 

Especial Professor Alfredo Dub, na cidade de Pelotas, no estado do Rio Grande do Sul. O 

objetivo deste trabalho foi analisar as possibilidades de articulação da Língua Brasileira de 

Sinais – Libras – e da Língua Portuguesa na modalidade escrita utilizando a categoria 

fonológica: configuração de mão. A organização do estudo deu-se em tópicos que buscam 

apresentar o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação da atividade. Portanto, a 

metodologia de extração de informações para o relato de experiência consistiu em uma 

atividade cujo o objetivo foi de potencializar o processo de aquisição da Libras, bem como da 

Língua Portuguesa em sua modalidade escrita pelos alunos, evidenciando as experiências já 

adquiridas pelos mesmos, em seus diferentes contextos. Assim, como recurso principal, o ponto 

de partida foi o parâmetro fonológico: configuração de mão, sendo este um dos parâmetros 

linguísticos da Libras – possibilitando uma relação direta com a Língua Portuguesa. No decorrer 

do desenvolvimento da atividade, percebi que houve atravessamentos significativos, 

contribuindo para a aquisição linguística de ambas as línguas e socialização entre os alunos. 

 

Palavras chaves: Configurações de mãos.  Bilíngue para surdos. Bidocência.  

  

INTRODUÇÃO 

Atualmente a Educação de Surdos no Brasil visa uma proposta bilíngue (AIRES, 2017; 

MÜLLER, KARNOPP, 2015; QUADROS, 2015) no processo de ensino-aprendizagem para 

esses sujeitos, tal proposta é resultado de anos de lutas da Comunidade Surda, na qual há 

décadas vem reivindicando uma educação que reconheça sua língua preservando sua identidade 

e cultura. O reconhecimento linguístico do povo surdo foi legitimado através da Lei 10.436 de 

24 de abril de 2002, que em seu parágrafo único diz que: 

Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - Libras a forma de comunicação e 

expressão, em que o sistema lingüístico de natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria, constituem um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, 

oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. 

 

Com a oficialização da Língua Brasileira de Sinais – Libras a Educação de Surdos 

alinha-se para uma perspectiva bilíngue, na qual Quadros (2015, p. 34-35), diz que: 
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Para além da questão da língua, portanto, o bilinguismo na educação de surdos 

representa questões políticas, sociais e culturais. Nesse sentido, a educação de surdos 

em uma perspectiva bilíngue deve ter um currículo organizado em uma perspectiva 

visualespacial para garantir o acesso a todos os conteúdos escolares na própria língua 

da criança, a língua de sinais brasileira. É a proposição da inversão, assim está-se 

reconhecendo a diferença. A língua passa a ser, então, o instrumento que traduz todas 

as relações e intenções do processo que se concretiza através das interações sociais.  

 

Diante disso, essa perspectiva vem se potencializando, consequentemente o sujeito 

surdo empodera-se, pois suas políticas linguísticas não se restringem somente a língua, mas são 

constituídas de atravessamentos culturais, sociais e políticos. Tais atravessamentos ficam mais 

visíveis quando em 22 de dezembro de 2005, o Decreto 5.646 regulamenta a Lei de Libras 

n°10.436  a partir de então diferentes esferas da educação foram atingidas, posso citar:  a 

disciplina de Libras como componentes curricular em curso de licenciatura em nível de 

graduação; a formação para professores de Libras; a formação para tradutores e intérpretes; a 

língua portuguesa em sua modalidade escrita como segunda língua, garantindo assim um 

processo de aprendizagem bilíngue. 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é compartilhar as possibilidades de articulação da 

Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa escrita através das configurações de mãos 

realizando um relato de experiência de uma proposta bilíngue para surdos em uma prática na 

bidocência. 

Diante disso, problematizei que a circulação de duas línguas em um mesmo espaço 

não são garantia de uma educação bilíngue, deve-se então pensar em um currículo que 

contemple a visualidade do aluno surdo, podendo assim garantir o acesso aos saberes escolares 

por meio da língua de sinais, sendo ela que “traduz todas as relações e interações do processo 

que se concretiza através das interações sociais”, Quadros (2015, p.35). Desta maneira, através 

do bilinguismo, pensa-se em uma pedagogia visual1 ou um currículo visual, consequentemente 

é preciso pensar, como organizar estes conteúdos e a aplicabilidade dos mesmos em uma prática 

educacional bilíngue, e ainda cabe lembrar que: 

[...] a Libras e a Língua Portuguesa são de diferentes modalidades (respectivamente, 

viso – espacial e oral – auditiva) e chama a atenção para o contexto de aquisição da 

Libras, que pode ser atípico quando se da tardiamente e não em família. Estudos e 

                                                           
1 De acordo com Campello (2007, p. 129) a Pedagogia visual pode contemplar “[...] a elaboração do currículo, 

didática, disciplina, estratégia, contação de história ou estória, jogos educativos, envolvimento da cultura artística, 

cultura visual, desenvolvimento da criatividade plástica, visual e infantil das artes visuais, utilização da linguagem 

de Sign Writing (escrita de sinais) na informática, recursos visuais, sua pedagogia crítica e suas ferramentas e 

práticas, concepção do mundo através da subjetividade e objetividade com as “experiências visuais” (Perlin, 

2000).”  
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movimentos políticos têm apontados a educação bilíngue como a(s) proposta(s) mais 

adequada(s) na escolarização dos surdos. (MULLER; KARNOP, 2015, p. 6) 

 

Para que se efetive a educação bilíngue para surdos e assim proporcione práxis que 

possibilite uma reflexão sobre o uso de duas línguas em um mesmo espaço, é necessário que o 

ambiente educacional seja organizado para a execução de ações que visam proporcionar o 

bilinguismo para o educando, porém deve-se perceber que não existe apenas uma forma de se 

construir o bilinguismo no âmbito escolar, assim a escola, em que essa experiência foi 

desenvolvida, vem trabalhando em uma perspectiva para que o bilíngue seja extraído do papel, 

permeando a coordenação pedagógica e os atores das ações, indo para além de professores e 

alunos, não ficando restrito somente a educadores e educandos, sendo assim expandido para 

todo a ambiente, sendo a língua de sinais circulante entre todos naquele espaço. 

O relato de experiência a ser descrito neste artigo, tem os atravessamentos das práticas 

na bidocência, ou seja, neste caso, duas professoras2 compartilhando saberes na atuação da 

docência. Para este relato, trago a experiência que vivenciei de bidocência na turma de 4° ano; 

na qual, eu, era a professora ouvinte que juntamente com a professora surda, compartilhávamos 

o mesmo espaço físico, mas também um espaço de compartilhamento de ideias em relação as 

possibilidades para que os aluno entendessem a duplicidade das professoras, bem como das 

línguas, pois ambas naquele contexto necessitavam de subsídios pedagógicos para que assim 

desenvolvessem tal experiência na bidocência propiciando uma aprendizagem bilíngue aos 

alunos. Com base nos estudos de Loguércio et. al (2013), que realizou um estudo sobre o 

assunto, os autores nos dizem que: 

O exercício compartilhado da docência permitiu articular diferentes saberes, 

possibilitando desnaturalizar práticas pedagógicas centradas na transmissão de 

conteúdos instituídos, baseados, geralmente, em critérios de homogeneidade, que 

reforçavam as diferenças e as desigualdades. Esse processo produziu práticas 

pedagógicas diferenciadas na organização das situações de ensino, na formação de 

professores e no processo de avaliação, qualificando as condições de aprendizagem 

para todos os alunos. (LOGUÉRCIO et. al, 2013, p. 170). 

  

Sendo assim, nestes momentos de prática na bidocência, compartilhávamos o mesmo 

espaço físico da sala de aula e também as responsabilidades que compõe a prática docente como 

organização de planos, metodologias e apropriações linguísticas que a prática bilíngue exige.  

                                                           
2 Ambas as professoras têm formação acadêmica em Pedagogia, a professora ouvinte está iniciando sua trajetória 

de ensino e a professora surda já tem anos de vivencia na docência. 
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Cabe esclarecer que nesse contexto escolar em específico, nos anos 2015 e 2016, em 

turmas de 3° e em duas turmas de 4° ano respectivamente, bem como na estimulação precoce 

em ambos os anos, houve uma proposta bilíngue da coordenação pedagógica que atuava no 

biênio correspondente, ou seja, foi apresentada uma proposta bilíngue em uma prática na 

bidocência, na qual duas professoras são atuantes neste processo de ensino aprendizagem.  

Durante o ano de tal experiência, ocupávamos juntas, diferentes espaços, pois proposta 

de bidocência foi realizada na turma de estimulação precoce, no qual bebês a partir dos seis 

meses de idade poderiam participar de atendimentos semanais, a fim de estimular o uso da 

língua de sinais em seu cotidiano. Entretanto, o foco desta escrita não é relatar a minha 

experiência especificamente nesta turma de bebês, por mais que vivenciar as práticas de 

bidocência na estimulação precoce tenham sido uma experiência de suma importância, pois 

contribuiu para as explanações que trago neste artigo.  

Essa proposta bilíngue de práticas na bidocência na referida escola de surdo, foi 

desenvolvida por ser uma prática que potencializa as questões a respeito do bilinguismo que 

circula nesse ambiente. Em diversos momentos foi possível realizar discussões pertinentes em 

relação ao assunto – como exemplo, trago uma passagem que foi recorrente no decorrer do 

referido ano letivo: os alunos  questionavam porque era necessário aprender a língua portuguesa 

ou porque aprender Libras, nós professoras, explicávamos que assim como nós precisávamos 

uma da outra para organizar a turma, fazer planejamentos, construir as atividades, compartilhar 

palavras e/ou sinais, o mesmo acontecia em relação ao uso da Língua de Sinais e a Língua 

Portuguesa, ambas são para realizar as atividades, mas também para ter acesso a informações e 

conhecimentos que poderão estar em Libras ou em língua portuguesa escrita. A partir de 

repetidas explicações similares a essa, realizadas em diferentes momentos, foi possível 

estabelecer a importância de ambas as línguas e a distinção das mesmas. 

Diante desse fato, e outros tantos que ainda tradicionalmente circulam na escola de 

surdos, julgamos importante naquele momento informar aos alunos que eles utilizam duas 

línguas que circulam na sociedade em que eles vivem, pretendendo uma conscientização 

linguística de que ambas são distintas. Sendo assim, o desafio do bilinguismo é pensar em 

práticas que o efetive durante o processo de aprendizagem do aluno, e assim pensar em 

metodologias de ensino que explorem ao máximo as potencialidades da língua de sinais. 

Tal relato está estruturado em tópicos e sub tópicos. Os tópicos compreendem: - a 

introdução em que apresento o marco teórico do relato de experiência,  apresentando de modo 
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geral a temática que foi discutida e apontando por qual campo de estudo eu transito – o campo 

dos estudos surdos; - a metodologia em que apresento os procedimentos que foram 

desenvolvidos na atividade, a qual relato; - os resultados e discussões que buscam apresentar 

como a atividade foi desenvolvida e as discussões com base nos referências teóricos; e as 

considerações finais em que busco destacar as potencialidades e limitações dessa atividade. Os 

sub tópicos estão sistematizados dentro do tópico ‘resultados e discussões’. Os sub tópicos 

foram organizados em: planejamento, desenvolvimento da atividade e avaliação – buscando 

descrever e analisar como cada uma dessas etapas foram acontecendo.  

A escolha de estruturar o artigo com essa configuração foi embasada em outros artigos 

com relato de experiência, que estavam disponíveis para acesso online, especialmente artigos 

da área da saúde (AZEVEDO, 2014), e seguindo as recomendações de eventos para a 

publicação de relatos de experiência3. Destaco que a escassez de referencial que embase os 

procedimentos metodológicos de relatos de experiência, estabeleceu um desafio inicial, em 

como estruturar o artigo.  

 

METODOLOGIA            

 Este artigo tem como procedimento metodológico um relato de experiência sobre uma 

atividade desenvolvida durante o ano letivo de 2017, em uma turma de 4° ano – na Escola 

Especial Professor Alfredo Dub4, no estado do Rio Grande do Sul – na qual utilizei imagens/ 

figuras de configurações de mãos a fim de promover produções linguísticas articulando-se a 

Língua Brasileira de Sinais e a língua portuguesa em sua modalidade escrita. 

 Tal proposta surge em um contexto de uma sala de aula heterogenia, na qual havia 

alunos que estavam tendo o contato com a Língua Brasileira de Sinais – Libras pela primeira 

vez, porém, tinham um bom domínio da língua portuguesa escrita e oral, mas neste mesmo 

ambiente, havia alguns que tinham um grande domínio da Língua Brasileira de Sinais tendo 

como sua segunda língua, a Língua Portuguesa em sua modalidade escrita.  

                                                           
3 Material acessado como referência INTUITIVO PARA ELABORAÇÃO DE REALATO DE EXPERIÊNCIA – 

Estágio em Nutrição em Saúde Coletiva. Disponível em:  

http://www.ufjf.br/nutricaogv/files/2016/03/Orienta%C3%A7%C3%B5es-Elabora%C3%A7%C3%A3o-de-

Relato-de-Experi%C3%AAncia.pdf . Acesso em: 05 dez 2018. 

4 A divulgação do nome da escola foi autorizada pela atuação gestão, através do termo de autorização.  

http://www.ufjf.br/nutricaogv/files/2016/03/Orienta%C3%A7%C3%B5es-Elabora%C3%A7%C3%A3o-de-Relato-de-Experi%C3%AAncia.pdf
http://www.ufjf.br/nutricaogv/files/2016/03/Orienta%C3%A7%C3%B5es-Elabora%C3%A7%C3%A3o-de-Relato-de-Experi%C3%AAncia.pdf
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Diante desta situação descrita acima, foi necessário o desenvolvimento de práticas que 

pudessem articular as línguas, respeitando suas modalidades, mas que proporcionassem 

explora-las a partir dos conhecimentos dos alunos. Como destacado acima, a heterogeneidade 

da turma, em relação a apropriação das línguas, fomentava muitos empasses na comunicação. 

Desta forma, trabalhar com atividades que articulassem as línguas promoveu uma harmonia 

entre as línguas em contato, por seus usuários. Com isso, se proporcionou uma fluidez no 

desenvolvimento das atividades realizadas em sala de aula; para contextualizar a articulação do 

uso das línguas, sempre que necessário as professoras usavam como exemplo para os alunos a 

prática na bidocência, para se referir ao uso da Língua de Sinais como a língua de comunicação, 

instrução e apropriação de conhecimentos e a Língua Portuguesa em sua modalidade escrita, 

como uma segunda língua necessária nos ambientes sociais. 

A atividade das configurações de mãos (CM) é o foco desta escrita, foi planejada como 

uma atividade com o intuito de ver produções linguísticas a partir de uma configuração de mão, 

apenas como uma atividade rotineira; mas devido a potencialidade da mesma, o envolvimento 

e aceitação dos alunos, tornou-se uma atividade permanente no planejamento da turma. Devido 

isso, o planejamento da atividade necessitou de ajustes, o que antes aconteceu de maneira 

aleatória, precisou ser reorganizado, trazendo uma flexibilidade de conteúdo, pois os mesmos 

não são estáticos e o professor deve reconhecer o momento de realizar tal flexibilização 

(MORAES, 2007). 

Essa flexibilização também necessitou de uma organização com os alunos, o que antes 

era registrado no caderno com os demais conteúdos, passou a ser registrado em um caderno 

específico para a atividade o que veio a ser um material de consulta posteriormente. 

Assim, no seguimento da escrita, trato dos resultados e discussões dos dados da 

atividade, a qual refere-se este relato de experiência. Para uma melhor organização desta escrita, 

apresentei três sub tópicos, como descrito na introdução, que foram fundamentais para a 

elaboração deste relato e, que apresentam as etapas do desenvolvimento da atividade 

desenvolvida em sala de aula – quais sejam: planejamento, desenvolvimento da atividade e 

avaliação.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Nesse tópico apresento de forma mais detalhada a atividade desenvolvida, a mesma 

foi realizada com alunos de uma escola de surdos de Ensino fundamental em uma turma de 4° 
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ano. A atividade tinha como objetivo principal potencializar a aquisição da Língua Brasileira 

de Sinas e da Língua Portuguesa na modalidade escrita oportunizando a interação dos alunos a 

partir de seus conhecimentos. 

Para apresentar os resultados dessa atividade e discutir esses dados organizei três sub 

tópicos para tratar do processo de planejamento, o desenvolvimento da atividade e o processo 

de avaliação. Apresentei os resultados de cada sub tópico e busquei discuti-los a partir dos 

referencias do campo dos estudos surdos. Segue abaixo uma sistematização do fluxo desses três 

processos: 

 

FONTE: sistematização organizada pela autora. 

 

A sistematização apresentada acima, foi elaborada para que o leitor tenha uma melhor 

compreensão de como essa escrita foi organizada.  

 

Planejamento 

Para que a atividade pudesse acontecer de forma a proporcionar o processo de ensino-

aprendizagem, foi necessário realizar uma organização, ou seja, um planejamento. Tendo como 

base os estudos de MORAES (2007), há três tipos de planejamento, no qual são diferenciados 

conforme o nível de abrangência, sendo eles o planejamento educacional, o curricular e de 

ensino. Como já dito anteriormente, neste relato de experiência, dei ênfase em uma atividade 

em específico, sendo necessário dar foco ao planejamento de ensino, que segundo Moraes 

(2007, p.3) “indica a ação direta do (a) docente com os (as) estudantes”, ou seja, é a organização 

previa que o professor realiza, para ter um contato com seus alunos durante essa ação. 

PLANEJAMENTO

DESENVOLVIMENTO 
DA  ATIVIDADES

AVALIAÇÃO
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Diante disso, o planejamento de ensino é subdividido em três outros planejamentos, 

que são: os planos de curso, os de unidade e os de aula. Neste momento, direciono meu olhar o 

plano de aula, que são as “realizações formuladas para uma aula” (Moraes, 2007, p. 4). Faço 

esse destaque, pois o plano de aula e consequentemente as atividades que seriam desenvolvidas 

no decorrer do mesmo eram organizadas em conjunto, escolhendo conteúdo a ser abordado, 

explicações e atividades a serem desenvolvidas, ou seja, a dinâmica da aula contemplava as 

experiências linguísticas de cada professora, a fim de contribuir no processo de ensino-

aprendizagem dos alunos. 

Planejar requer organização e tempo, como a dinâmica na bidocência vai para além da 

atuação de dois professores junto em um mesmo espaço, a organização dos planos de aulas 

também era realizada de maneira conjunta. Entretanto, nosso tempo era escasso, pois como já 

foi dito anteriormente, atendíamos alunos da estimulação precoce e alunos do 4° ano, assim 

para que as perspectivas de ambas as professoras viessem a contribuir com um planejamento 

bilíngue, organizávamos as atividades em nossos períodos livres, que semanalmente tínhamos 

disponível em média uma hora para tal organização. 

Porém, devido à demanda neste contexto, o período livre que a escola dispunha em 

nossa carga horária, não era suficiente para suprirmos demandas básicas que um plano de aula 

necessita, como:  planejamento, desenvolvimento e avaliação, diante disso foi necessário a 

utilização da tecnologia, então realizávamos conversas via o aplicativo WhatsApp, sendo aliado 

para o desenvolvimento do nosso trabalho de maneira geral, segundo Paiva et. al. (2016, p.752): 

O WhatsApp Menssenger é um aplicativo de mensagens para celulares (múltiplas 

plataformas) também disponível para web, que permite a troca de texto, imagens, 

vídeos, áudios e documentos de forma gratuita, por meio de uma conexão de internet. 

Além das mensagens básicas, os usuários do aplicativo tem a opção de criar grupos 

para estender a comunicação com mais pessoas. 

 

 Sendo assim, o aplicativo supria a nossa necessidade de comunicar-nos em outros 

horários e ambientes, Paiva et. al. (2016, p. 753) diz que: 

Alguns pesquisadores observam que o uso do WhastApp pode ser uma ferramenta 

acessível a uma considerável parte dos alunos, podendo atuar como facilitadora no 

processo de comunicação aluno-professor e aluno-aluno, além de promover uma 

maior integração na turma ao criar um cenário propício para debates acerca de 

determinados temas inerentes ao contexto das disciplinas. 

 

Diante deste fato, ainda podemos considerar uma relação que não foi mencionada no 

excerto acima, a relação professor-professor, no contexto que essa prática se estabeleceu, a 
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relação entre as professoras inicia-se desde o planejamento até a avaliação dos alunos e das 

práticas docentes exercidas em sala de aula. 

Para o desenvolvimento da atividade, foi necessário uma organização e elaboração de 

materiais; alguns deles tem um uso recorrente no espaço da sala de aula, por exemplo o quadro 

– negro, nesta atividade como apoio linguístico (RODRIGUES, 2010), pois sempre que 

necessário tanto os alunos, como as professoras o utilizavam. 

Ainda, fizemos o uso das configurações de mãos através de cartas. No espaço escolar 

onde a atividade foi desenvolvida, os professores de Libras fazem o frequente uso das cartas de 

configurações de mão, em suas aulas, o que se mostra como um material de grande potencial 

quando se estabelece a Libras como ponto de partida do ensino.  

 
FONTE: Google Imagens 

 

O uso do material presente na imagem acima foi recorrente nesta atividade, porém não 

foi utilizado na integra.  As configurações de mãos foram previamente selecionadas, ou seja, 

escolhidas, desta forma evidenciamos as configurações que eram mais conhecidas pelos alunos, 

sendo estas de uso contínuo entre eles. 
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Ainda, para que os registros ficassem de maneira organizada no material do aluno, 

organizamos um material impresso. Como ilustra a foto abaixo:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: acervo pessoal – foto de atividade registrada pelo aluno em material impresso. 
 

Observa-se na imagem acima que esse material impresso visava registrar de maneira 

simples a relação palavra – sinal que foi desenvolvida no decorrer da atividade. Ainda vale 

destacar que o planejamento é a relação direta entre o aluno e a professora (MORAES, 2007), 

é uma relação que depende de todos os agentes envolvidos, o planejamento é um artefato 

produzido pelo professor, podendo ser avaliado e revisto conforme as necessidades da turma. 

Planejar também é suprir as necessidades da turma, por isso, nesse processo de planejamento 

conforme o desenvolvimento da atividade e os avanços dos alunos, mudávamos a forma de 

propor e registrar as atividades – esse desenvolvimento foi detalhado no sub tópico a seguir.  

 

Desenvolvimento da atividade 

Para uma melhor compreensão de como a atividade foi desenvolvida, apresento a 

seguir uma sistematização, em que busco articular essa atividade e todo o seu processo de 

desenvolvimento.  
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FONTE: sistematização organizada pela autora 

 

O objetivo da sistematização apresentada acima é para que o leitor visualize as etapas 

desenvolvidas de maneira global. Cada etapa foi aborda nas discussões do desenvolvimento da 

atividade. 

A atividade iniciava estimulando o conhecimento prévio dos alunos, ou seja, foram 

escolhidas as configurações de mãos da Língua Brasileira de Sinais, que contemplassem um 

número expressivo de sinais que circulam nos diálogos dos alunos. A configuração de mãos era 

apresentada e distribuída para os alunos, como proposta, e eles deveriam relacionar a mesma 

com os sinais usuais de seu contexto, que já pertencesse ao seu vocabulário; após essa reflexão, 

cada aluno deveria dizer cinco sinais corresponde aquela configuração, e esse momento se 

repetia, porém o mesmo não era produzido de maneira isolada, pois a cada sinal realizado pelo 

alunos, era solicitado para o mesmo produzir uma frase que poderia ser empregado o sinal. 

O planejamento desta atividade a partir dos conhecimentos linguísticos prévio dos 

alunos teve o intuito potencializa-los, estimulando as produções de língua de sinais através de 

CONHECIMENTO 

PRÉVIO RELACIONADA 

A UM CONCEITO.

CONFIGURAÇÃO DE 

MÃO

CONVÍVIO 

AQUISIÇÕES 

EXPERIÊNCIAS.

SINAIS

USO  E AQUISIÇÕES 

DE NOVOS 

CONCEITOS.

CONTEXTO

L2 – REGISTRO VISUAL

NO QUADRO

MOMENTO DE 

REFLEXÃO DA 

ESCRITA

L1 – DESENHO

L2 – PALAVRA

REGISTRO NO 

CADERNO

L1 → L2

CONSTRUÇÃO DE 

FRASE
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uma configuração e assim as possibilidades que o mesmo pode ser explorada em seu contexto, 

ou seja, neste momento da atividade, além do sinal correspondente a configuração, era trabalho 

o contexto, propiciando a produção linguística da Libras. Segundo Quadros (2015, p. 34): 

As crianças estarão transferindo seus conhecimentos adquiridos na língua de sinais 

para o espaço escolar. O fato de ter contato com a língua portuguesa com significado 

trazendo seus conceitos adquiridos na sua própria língua possibilitará um processo 

muito mais significativo. A leitura e a escrita podem passar por outro significado 

social, se a crianças sinalizar sobre elas. Vale ainda destacar que, no campo do 

letramento, se as crianças surdas se apropriem da leitura e da escrita de sinais, isso irá 

potencializar a aquisição da leitura e do português. 

 

Sendo assim, com base no que foi exposto pela autora, esse relato de experiência, 

apresenta práticas bilíngues que tenham como base o conhecimento do aluno já adquirido na 

língua de sinais, e que a prática potencializasse aquisições dando a eles novas possibilidades de 

aprendizagens tanto na língua de sinais, como na escrita da língua portuguesa.  

Nestes primeiros momentos da atividade, a língua de sinais era fortemente explorada 

e evidenciada, já em outro momento, os sinais produzidos pelos alunos eram registrados no 

quadro na modalidade escrita da língua portuguesa. O registro da imagem abaixo mostra as 

possibilidades da configuração  

 
FONTE: acervo pessoal 

  

Objetivando consolidar o que foi desenvolvido até o momento na atividade, ao término 

das produções em língua de sinais, bem como o registro da língua portuguesa presente no 
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quadro, era realizada uma breve revisão. De maneira dinâmica, uma das professoras apontava 

o registro que estava presente no quadro podendo ser a palavra ou desenho, e os alunos deveriam 

lembrar-se dos sinais correspondentes. 

Em uma prática em que se compartilha o espaço com o outro, é necessária uma 

organização no desenvolvimento da prática na bidocência. Sendo assim, de uma maneira 

dinâmica, organizávamos as nossas ações durante a atividade, então, enquanto uma professora 

estava desenvolvendo uma parte da atividade, a outra dava continuidade ao processo, realizando 

explicações complementares ou auxiliando os alunos. 

Com base nos estudos de Aires (2017), percebe-se que a pesquisa da autora se 

aproxima do contexto de minha vivencia, sobre uma proposta de bidocência a mesma diz que: 

A proposta de bidocência compreende, nessa escola/turma, a atuação de duas 

professoras – uma surda e outra ouvinte – atuando simultaneamente em sala de aula. 

Um projeto que integra uma possibilidade para a proposta de educação bilíngue 

pretendida pela escola. Esse espaço da sala de aula com bidocência configura-se como 

um ambiente rico em trocas culturais, de língua, de vivências e de saberes docentes. 

(AIRES, 2017, p. 91) 

 

Nós, professora surda e eu, trabalhávamos em uma a atuação simultânea na aula, 

fazendo dessa, um momento de troca de vivências e saberes, e essas eram vistas e consolidadas 

no desenvolvimento da atividade. De maneira mais detalhada, enquanto uma professora 

estimulava os alunos a produzir os sinais, a outra, registrava-os de maneira escrita no quadro; 

quando era solicitado ao aluno a aplicabilidade do sinal em seu contexto, a professora surda os 

ajudava mostrando outras possibilidades do emprego deste sinal; quando essa discussão era 

concluída, os registros feitos no quadro eram retomados juntamente com os alunos – 

palavra/sinal – pela professora ouvinte.  

Essa retomada tinha como intensão certificar que todas as palavras estavam registradas 

de forma coerente, ou seja, a palavras e o significado estabelecido pelos alunos – como já 

explicitado antes, as modalidades das línguas orais e de sinais são distintas, o que demandava 

de ambas as professoras uma revisão mútua de suas produções, nas línguas envolvidas no 

ensino bilíngue. Ainda, enquanto a professora surda retomava os sinais, a professora ouvinte 

organizava os cadernos dos alunos para que posteriormente houvesse o registro da atividade. 

Concluída essa etapa, os alunos registravam em seu caderno, a palavra e um desenho 

correspondente ao sinal – cada aluno registrava de maneira individual, possibilitando que o 

mesmo, ao olhar para a sua produção lembrasse do sinal e consequentemente realizasse a 

aquisição da língua portuguesa escrita.   
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Como nas etapas anteriores, da atividade, a produção e contextualização da língua de 

sinais já havia sido produzida pelos alunos, partimos para o registro da língua portuguesa. Neste 

momento era escolhido pelas professoras, as palavras mencionadas pelos os alunos que mais se 

aproximavam de seu contexto, os mesmos deveriam produzir uma escrita simples, usando 

aquelas mesmas palavras que tinham sido discutidas e contextualizadas em aula, mas que agora, 

seriam registradas no caderno de aula, construindo frases.   

Neste processo de contextualização dos sinais produzidos a partir da configuração de 

mão proposta e o registro da palavra, em relação ao contexto de uso, é plausível de uma reflexão 

sobre os apontamentos que se evidenciaram até momento em que a atividade foi desenvolvida. 

Foi perceptível a língua de sinais sendo potencializada através da atividade com as 

configurações de mãos (CM) no desenvolvimento da consciência fonológica.  

As configurações de mãos são compreendidas como os fonemas da Libras 

(QUADROS; KARNOPP, 2004). Cabe destacar que a maioria dos estudos sobre consciência 

fonologia se baseiam em dados usando línguas orais auditivas (CRUZ; LAMPRECHT 2008, p. 

99): 

As definições sobre fonologia, geralmente, referem-se ao estudo dos sistemas de sons. 

As formas de organização dos sons em cada língua são descritos e analisados 

conforme estrutura e funcionamento, considerando um determinado sistema. No 

entanto, a fonologia das línguas de sinais se estabelece a partir de unidades mínimas 

não sonoras, que formam os sinais. 

 

Desta forma, umas das unidades mínimas da língua de sinais, a CM, foi o ponto de 

partida para a realização desta atividade e, a partir dela os alunos conseguiram incorporar os 

demais parâmetros da língua de sinais como locação (L) e movimento (M) (CRUZ, 2018). Com 

a utilização e compreensão básica desses três parâmetros – configuração de mão (CM), 

movimento (M) e locação (L) – os alunos puderam potencializar o desenvolvimento da 

consciência fonológica5, pois tiveram as condições de compreender a sua língua e explora-la, o 

que é fundamental para a aprendizagem, para os processos criativos e para a abstração. Em 

relação a esse processo de desenvolvimento da consciência fonológica apresento a seguir dois 

                                                           
5 Segundo Cruz e Lamprecht (2008, p. 98) “Sendo a consciência fonológica uma habilidade de o ser humano 

refletir conscientemente sobre os sons da fala (FREITAS, 2004), ou seja, sobre segmentos da fonologia de uma 

determinada língua, espera-se que esta habilidade ocorra independentemente da modalidade em que a língua se 

realiza: oral-auditiva ou visuoespacial. Assim, é esperado que os surdos utentes de uma determinada língua de 

sinais desenvolvam a consciência dos segmentos não sonoros que formam os sinais, conhecidos por parâmetros.” 
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registros fotográficos – o primeiro feito no mês de julho (registro 1) e o outro em setembro 

(registro 2): 

 

  
Registro 1 Registro 2 

  

Ao observar as imagens acima, percebe-se que no decorrer do desenvolvimento da 

atividade, nesta etapa de explanação no quadro, no registro 2, já não utilizávamos a relação 

desenho – palavras, pois os alunos conseguiam ter uma relação da CM com o código alfabético, 

que vem a ser a língua portuguesa na sua modalidade escrita. Como explanado por Cruz (2018) 

em seu estudo sobre consciência fonológica das línguas de sinais: 

Conforme apresentado, há indícios de a proficiência em leitura de uma L2 em um 

código alfabético estar relacionada à consciência fonológica na língua de sinais. 

Apesar de esta relação não estar esclarecida deve-se considerar que a construção do 

conhecimento fonológico sobre uma língua despende de uma aquisição robusta que 

permita torná-la um objeto do pensamento. (CRUZ, 2018, p. 77)  

  

A relação da CM com a proficiência da leitura de uma L2 e ou da produção escrita – 

como enfocado nesta atividade – ambas foram potencializadas durante a produção escrita dos 

alunos, que deveria conter as palavras que foram discutidas anteriormente e assim respeitar seu 

contexto. 

 Para facilitar que os alunos compreendessem esse movimento entre as línguas, eles 

realizavam duas escritas, e ambas permaneciam em seus cadernos com intuito de perceber as 

diferenças estruturais entre as línguas. A primeira escrita, era um momento de produção 

espontânea do aluno, nesta etapa aceitava-se a escrita independente da estrutura linguística que 
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ela se encontrava, pois nesta turma havia alunos que tinham um bom domínio da língua 

portuguesa escrita e outros que tinham essa como sua segunda língua. 

Com o auxílio das professoras os alunos realizavam um segundo registro, neste todos 

os elementos que a escrita da língua portuguesa deve ter, eram respeitados. Assim, 

estruturávamos no quadro ou no caderno uma organização para que ambas as escritas fossem 

registradas, como está disposto abaixo: 

 

 

 

Então, para finalizar a atividade, a mesma era concluída com um momento de 

compartilhamentos, na qual era solicitado ao aluno levantar-se, ir à frente do quadro e 

compartilhar com os demais colegas suas produções linguísticas em Libras. Segundo Rodrigues 

(2010, p.13): 

O espaço à frente da sala e o quadro não são de uso exclusivo da professora, mas sim 

de grupo. Qualquer aspecto considerado por algum dos alunos como relevante ao 

grupo fazia com que ele se dirigisse ao quadro, ou, em algumas situações, somente à 

frente da sala, mesmo que sem a necessidade de se utilizar o quadro. Qualquer 

participante da sala de aula que deseja compartilhar um assunto de interesse do grupo 

pode, a qualquer momento, dirigir-se à frente da sala e utilizar o quadro.  

 

Como o autor menciona, o espaço da sala de aula na frente do quadro é recorrente na 

educação de surdos, esse sendo um espaço que propomos para que os alunos pudessem expor 

suas produções, ainda, esse espaço proporcionou a interação entre os alunos, pois sempre que 

necessário era possível intervir e potencializar a produção do colega, ou simplesmente fazer 

desse um lugar de socialização. 

O planejamento e o desenvolvimento da atividade são pontos de uma prática que não 

são estáticos, ou seja, necessitam ser revistos e flexionados (MORAES, 2007). A cada execução 

de um plano de aula, há processos de aprendizagens no qual devem ser vistos e revisto pelos 

docentes, sendo necessário uma avaliação das ações que exercemos em sala de aula, neste caso, 

o próximo sub tópico aborda os processos de avaliação da atividade e dos alunos perante a 

mesma. 

 

 Processo de avaliação 

LS: produção espontânea do aluno. 

LP: produção com ajustes da língua portuguesa. 
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Como já indicado no sub tópico anterior, o processo de avaliação corresponde à uma 

das etapas do processo de aprendizagem, bem como a reelaboração de uma atividade quando 

necessária. A avaliação dos alunos em relação a atividade acontecia de maneira constante, ou 

seja, sempre que era desenvolvida; sendo assim, avaliávamos os alunos durante o 

desenvolvimento da atividade o que também nos permitia quando necessário reajustar a mesma. 

A bidocência nos permitiu ter diferentes perspectivas a respeito das aquisições 

estabelecidas pelos alunos no decorrer da aprendizagem, diante disso, em uma atividade 

conseguíamos observar vários aspectos importantes para as aquisições dos alunos, por esse 

motivo, retomo o objetivo principal desta atividade que visava proporcionar a aquisição da 

Língua Brasileira de Sinais e da Língua Portuguesa na modalidade escrita oportunizando a 

interação dos alunos a partir de seus conhecimentos. A atividade proporcionou essa dinâmica 

de interação entre os alunos através das línguas – oportunizando uma melhor socialização entre 

os alunos, sendo esses, os principais elementos desta avaliação cotidiana. 

Sendo assim, conforme os alunos apresentavam suas produções em Libras ou 

produções espontâneas na modalidade escrita, nós, enquanto professoras buscávamos fazer uma 

análise destas produções, porém não tínhamos a intenção de determinar o que era certo ou 

errado, mas sim explorar a Língua Brasileira de Sinais em seus contextos, observando como os 

alunos realizavam novas aquisições linguísticas a partir de seus conhecimentos e com a 

interação com os colegas. 

Ainda, realizávamos avaliações impressas, ou seja, de maneira escrita, o que 

proporcionava para o aluno um novo tipo de reflexão, sendo assim um outro instrumento de 

avaliação. As discussões sobre as avaliações aconteciam por vezes no momento da aula, 

enquanto os alunos realizavam as atividades individuais, pois era um momento de avaliarmos 

a suas fragilidades durante o processo e repensar essas práticas.  

 A confecção dos cadernos de registro, serviu para avaliarmos a compreensão do que 

foi exposto na aula, sendo assim, o caderno além de ser um material de consulta para professores 

e alunos, também nos proporcionou uma visão mais detalhada das produções dos alunos. Nestes 

registros realizados no caderno, percebemos a utilização de estratégias similares as que estão 

presentes na escrita de sinais SignWriting – SW. Alguns alunos fizeram o uso de flechas 

indicando a direção do sinal ou o movimento, sendo assim o uso das configurações de mãos em 

diferentes atividades estimula outras possibilidades de aprendizagem para o aluno. 
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Com já mencionado, fazíamos o uso do aplicativo WhatsApp que não se limitava 

somente aos planejamentos, sendo assim, no mesmo aplicativo também era usado para 

realizarmos discussões a respeito das avaliações impressas dos alunos. Como pode ser 

visualizado abaixo, em um print da tela do celular, em que avaliávamos uma atividade 

desenvolvida em aula:   

 
FONTE: acervo pessoal 

 

Diante do que exposto no decorrer do sub tópico sobre a avaliação, percebo que esse 

processo não era linear, ou seja, eram realizadas múltiplas ações de avaliação para que todo o 

processo de aprendizagem fosse contemplado pelos olhares na bidocência. Por isso, era 

necessária uma constante articulação entre o planejamento, desenvolvimentos das atividades e 

avaliação, pois esses três processos contribuíram para que potencializássemos a atividade no 

decorrer das aulas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O relato de experiência descrito neste artigo, oportunizou novas reflexões através das 

práticas do ensino da Libras, bem como da língua portuguesa na sua modalidade escrita, 

possibilitando uma valorização das vivencias e aquisições linguísticas já adquiridas pelo aluno, 

mas também oportunizando novas aprendizagens respeitando seus contextos culturais e sociais. 
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Essa atividade em específico, que relatei neste artigo, fez com que os alunos 

compreendessem que as aprendizagens estão para além do contexto curricular, ou seja, houve 

uma aprendizagem social entre eles. Essa, fez com que os alunos se compreendessem 

socialmente, colaborando para conviver com as línguas circulantes daquele espaço no qual 

havia a sua língua, mas também a do outro.   

Sobre as aquisições linguísticas, essa sendo um dos principais objetivos da atividade, 

percebi uma aquisição rápida e contextualizada da Língua Brasileira de Sinais, possibilitando 

um diálogo mais efetivo entre aluno-aluno e aluno-professor; colaborando assim, para um 

adensamento linguístico sobre os demais conteúdos, pois no início do contato entre professor-

aluno o vocabulário era restrito. 

 Identifiquei que através da configuração de mão os alunos estabeleceram uma 

consciência fonológica, realizando o uso dos parâmetros pertencentes a Língua Brasileira de 

Sinais; eles produziam a língua de sinais de maneira espontânea, contextualizada, não isolada, 

ou seja, tendo apropriação dos significados, fazendo o uso em contextos adequados. 

 Referente ao caderno, no qual foi organizado para o registro exclusivo da atividade, o 

mesmo possibilitou que os alunos o utilizassem como material de consulta, produzido e 

organizado por cada um deles. Ao registrar a atividade também houve a prática da organização 

do material individual de cada aluno, estimulando a responsabilidade – em ter o caderno de 

maneira organizada; e a autonomia – de realizar consultas de outras atividades e/ou disciplinas. 

 Durante o desenvolvimento da atividade, não foi possível explorar o potencial 

apresentado pelos alunos diante da possível escrita de sinais – SW, porém deixo o indicativo de 

que o aluno conhecendo a fonética de sua língua, possibilita novas apropriações, sendo uma 

delas a escrita da língua de sinais. 

Para finalizar, percebi que estar em contato diário com uma professora que não é meu 

par linguístico, possibilitou articularmos as línguas e assim potencializar o bilinguismo presente 

neste espaço.  

Nossas diferenças linguísticas contribuíram para a compreensão do que é ser bilíngue 

– fazer o uso de duas línguas – mas que inclui atravessamentos culturais, sociais, identitários e 

políticos, ou seja, elementos que também evidenciávamos para a compreensão do bilinguismo 

pelos alunos. As línguas em uma escola de surdos têm status diferentes, em diferentes 

momentos; ora a lingua português , ora a língua de sinais  se alternam  nestes status, mas quando 
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assumimos que iríamos trabalhar com uma proposta de bidocência na perspectiva bilíngue as 

línguas tiveram o mesmo status.  
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