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Resumo:

Nem sempre a pessoa alfabetizada é uma pessoa letrada, embora ambos tenham a finalidade de inserção do
aluno no uso social da leitura e da escrita. Entretanto, observa-se no cotidiano escolar ausência de
metodologias que promovam aprendizagens significativas. Essa realidade é acentuada quando falamos de
pessoas com deficiência, pois é preciso compreender as concepções e práticas de alfabetização também numa
lógica de letramento, independente das condições sensoriais, físicas, mentais e sociais dos alunos. Diante
disso, este estudo objetiva refletir acerca dos entraves existentes nos processos de aprendizagem da língua
escrita das pessoas com deficiência em turmas de educação inclusiva. Utilizou-se como metodologia a revisão
bibliográfica e concluiu-se que promover o gosto pela escrita e leitura deve ser a principal preocupação do
fazer pedagógico.
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Abstract:

Not always the literate person is a proficient person in social uses of language, although both have the
purpose to insert the student in the social use of reading and writing. However, is observed in school routine
lack of methodologies able to promote meaningful learning. This reality is exacerbated when it comes to
people with disabilities, since it is necessary to understand the concepts and practices of literacy also in a
context of proficiency in social uses of language, regardless of the sensory, physical, mental and social
conditions of students. Thus, this study analyzes the hurdles of the person with disabilities in the process of
learning the written language in inclusive education classrooms. Bibliographical review was used as
methodology and it was concluded that promoting taste for writing and reading should be the main concern of
pedagogical activity.
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Acreditamos que a alfabetização e letramento são faces de uma mesma moeda. No entanto, nem sempre a
pessoa alfabetizada é uma pessoa letrada, embora o processo de letramento ocorra numa relação mais
imediata com a alfabetização. Mortatti (2004, p. 11), afirma que a alfabetização “não é pré-requisito para o
letramento, este está relacionado com a aquisição, utilização e funções da leitura e da escrita nas sociedades
letradas”, esse processo pode ocorrer em espaços escolares ou não.

Quanto à alfabetização de acordo com Albuquerque (2008), estão referidas as diversas práticas de ensino de
leitura, baseado em métodos que visam inserir os alunos em práticas sociais de leitura e escrita. Assim como,
para Magda Soares (2004), a alfabetização é um processo de aquisição do código escrito e das habilidades de
leitura e escrita.

Para esses autores fica claro que alfabetização e letramento têm a finalidade de inserção do aluno no uso
social da leitura e da escrita, podendo-se afirmar que a alfabetização é um processo de apropriação individual
e social, e que esses processos, exercem papéis importantes no contexto escolar e no que acontece entorno
da dela.

Entretanto, segundo o Censo 2000[4], são consideradas como alfabetizados aqueles que são capazes de ler,
escrever, escrever bilhetes simples no seu idioma. Esse conceito de alfabetização que vivenciamos no país
tem reproduzido o chamado “analfabeto funcional”, ou seja, pessoas que só fazem no máximo até as quatro
séries iniciais do ensino fundamental, não conseguem fazer uso social da leitura e da escrita, conseguem
decodificar letras, mas não são capazes de fazer inferência sobre o que ler ou o que escreve.

Essa situação é produto de uma educação que na fase inicial de escolarização enfrenta problemas estruturais
como a inoperância das políticas educacionais, refletidas na falta de espaço físico adequado, carência ou má
distribuição de material didático, má formação e desmotivação do professor, desvalorização social dos
docentes, superpopulação nas salas de aula e em práticas calcadas apenas na decodificação estanque de
letras e silabas, desvinculando-as dos usos sociais da leitura e da escrita, isto é, desvinculando do processo
de letramento. Observa-se nessas reflexões ausência nos processos de aquisição de leitura e escrita a
utilização de metodologias que promova aprendizagens significativas, a exemplo do trabalho diferentes
gêneros textuais usados e produzidos pelas sociedades.

Entretanto, essa realidade se acentua ainda mais quando esses processos referem-se às pessoas com
deficiência, pois é preciso compreender as concepções e as práticas de alfabetização desses segmentos
também numa lógica de letramento, independente das condições sensoriais, físicas, mentais e ou sociais dos
seus alunos, respeitando as diversas condições de aprendizagem.

Diante desse contexto, este estudo objetiva refletir os entraves existentes nos processos de aprendizagem da
língua escrita das pessoas com deficiência em turmas de educação inclusiva.

Sabe-se que o pensamento educacional brasileiro nessa perspectiva começou a ter visibilidade a partir da
Constituição de 1988, da Declaração de Salamanca, 1994, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional –
LDBEN, nº 9.9394/96, e com a atual Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação
Inclusiva, 2008 (BRASIL, 2009).

O foco dessas políticas está nas possibilidades de aprendizagens que valorizam as aptidões e capacidades de
todos os alunos, através de um currículo que promova o conhecimento sem resistência e ou submissão, nesse
sentido Mendes (2006, p. 64), afirma que a,

[...] inclusão estabelece que as diferenças humanas sejam normais, mas ao mesmo
tempo reconhece que a escola atual tem provocado ou acentuado desigualdades
associadas à existência de diferenças de origem pessoal, social, cultural e política, e
é nesse sentido que ela prega a necessidade de reestruturação do sistema
educacional para prover uma educação de qualidade a todas as crianças.
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Entendemos que o processo de reestruturação do sistema educacional afirmado pelo autor, teve inicio com a
mudança do paradigma de uma educação especial e segregada, para uma modalidade que complementa o
processo de educação de todos os alunos. Nessa perspectiva, precisamos continuar reestruturando sistema
educacional e transformar a realidade desses alunos, promovendo alfabetização numa perspectiva de
letramento, comum e de qualidade para todos, mas respeitando as singularidades daqueles que necessitam
de serviços, recursos e estratégias de acessibilidade ao ambiente e aos conhecimentos escolares, sem
subvertê-los a hegemonia de uma cultura escolar segregadora.

Para tanto, é importante que os profissionais da educação tenham conhecimentos gerais e específicos, ou
seja, acesso aos diferentes saberes que são necessários para compreensão das diversidades apresentadas
pelos alunos com ou sem deficiência, de forma interativa e interdisciplinar, integrando-os e construindo
pontes entre todos, dando sentido ao conhecimento.

Alfabetização das pessoas com deficiência

A alfabetização de todos os alunos, com ou sem deficiência, deve ter como ponto de partida e de chegada as
diferentes gêneros textuais que pode ser apresentados como uma história, uma parlenda, uma música, um
anúncio, uma reportagem, um bilhete, um e-mail, uma lista de compras, uma receita, ou qualquer outro texto
que circule na sociedade. Essa é a perspectiva de letramento, pois se aprender a ler e escrever a partir dos
usos sociais da leitura e da escrita é importante para a criança sem deficiência, é primordial para as crianças
com deficiência.

Muitas vezes as posições com relação a esses processos são antagônicas, exige-se aquilo que o aluno com
deficiência não pode dar como: trabalho ou atividades de coordenação motora e outros exercícios mecânicos
que não tem significado e não impulsiona as pessoas com deficiência a desenvolver as suas capacidades e
aptidões. Essa situação de ensino promove ainda mais a exclusão desses alunos, mesmo que eles estejam
convivendo no espaço com colegas sem deficiência.

A falta de crédito no potencial desses alunos interfere no rendimento educacional, segundo Moysés (2001), a
escola cobra o que não ensina aí está uma das origens do fracasso de nossas crianças. No entanto Vygotsky
(1984), afirma que o trabalho da escola deve priorizar o desenvolvimento intelectual e a autonomia dos seus
alunos com ou sem deficiência, não enfatizando atividades mecânicas, e sim o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores com aprendizagens significativas.

Para cada aluno com deficiência que é incluso na escola comum é necessário que esta escola tenha e saiba
utilizar os recursos de alta e baixa tecnologia assistiva, assim como, profissionais com formação e informação
sobre as especificidades dos alunos, independente, do tipo ou grau, e que promovam situações reais de
ensino com experiências expressivas e significativas que favoreçam o desenvolvimento de forma global de
todos independentes de suas singularidades.

Assim, a pessoa com deficiência tem direito de ser tratado de forma igual quando a diferença o inferioriza,
mas de ser diferente quando a igualdade o descaracteriza (BOAVENTURA, 1993). Mesmo por que as crianças
com deficiência passam pelos mesmos processos de alfabetização e letramento que as crianças consideradas
sem deficiência; entretanto não podemos ignorar que elas têm direitos a metodologias diferenciadas,
currículos e tecnologias assistivas que estimulem o desenvolvimento principalmente, das limitações funcionais
cognitivas como percepção, motricidade, memoria e uso do tempo diferenciado. Assim como recursos de
acessibilidade dentre elas destacamos a acessibilidade cultural, pedagógica, de comunicação e arquitetônica.

A escola deve oferecer essa acessibilidade desde a formação dos professores até o desenvolvimento das
atividades cotidianas da sala de aula pelos alunos. Entretanto não podemos fingir que as pessoas com
deficiência podem fazer quase tudo da mesma forma que os alunos sem dificuldade de aprendizagem, mas
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acreditamos que ela tem seus talentos que simplesmente não estão sendo reconhecidos e valorizados pelo
sistema escolar (STERNBERG; GRIGORENKO, 2003).

A escola deve considerar a aprendizagem e a construção do conhecimento acadêmico como uma conquista
individual e intransferível do aprendiz que não cabem em padrões e modelos idealizados (BRASIL, 2009).

No entanto, para as pessoas com surdez eou deficiente auditiva as dificuldades de aprendizagem estão
associadas às questões linguísticas, principalmente porque são usuárias de uma língua diferente da utilizada
pela escola a “Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS”. Consequência dessa diferença linguística é um processo
de escolarização não consensual, muitos familiares e professores acreditam que os surdos devem frequentar
escolas especiais e especificas para surdos para aprender a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e a Língua
Portuguesa na modalidade escrita.

Outros acham que as pessoas surdas devem estudar em escolas inclusivas com proposta metodológica
bilíngue, que utiliza a LIBRAS como primeira língua e o Português na modalidade oral e/ou escrita como
segunda língua, assim como, com professores também proficientes nas duas línguas. Há também grupos
entendem que os surdos devem aprender a língua portuguesa na modalidade oral, pois ela é o meio de
comunicação predominante em nosso país, a exemplo dos surdos que fazem o implante coclear e são
recomendados a não ter contato com a língua de sinais.

No entanto, são inegáveis as dificuldades do surdo com relação à proficiência em uma língua oral auditiva
como o Português, seja na modalidade oral ou escrita, eles se enquadram na estatística dos chamados
“analfabetos funcionais”, porque não conseguem ler, escrever, entender ou produzir textos simples, numa
língua que não é de domínio natural. Segundo Sá (1999), o uso dessa forma de comunicação provoca um
déficit cognitivo, e tem legitimado o fracasso escolar, dificuldades no relacionamento familiar. A não aceitação
do uso da Língua de Sinais discrimina a comunidade surda e negam a diferença entre surdos e ouvintes.

Para garantir o processo de alfabetização e letramento das pessoas surdas a escola deve priorizar uma
proposta bilíngue e trabalhar a segunda língua, no caso, a língua escrita do país a partir de situação
significativa, mediada pela sua primeira língua, para que seja constituída a estrutura linguística na segunda
língua com bases na relação da sua primeira que é espaço visual, a LIBRAS.

De acordo com Gontijo (2005, p. 19):

A alfabetização é um processo histórico-social de inserção da criança no mundo da
linguagem escrita ou da cultura escrita. Primeiro, porque as crianças apropriam-se
durante a alfabetização de um objeto cultural, resultado da prática e da vida social (a
escrita).

Segundo as informações deste autor são pelo processo de alfabetização que as pessoas ingressam na cultura
escrita, assim como as pessoas surdas, as pessoas com deficiência visual, seja cega ou de baixa visão
também passam pelo mesmo processo. Entretanto, para elas são necessários que sejam disponibilizados
metodologias acessíveis, materiais didáticos específicos que são fundamentais para o desenvolvimento da
leitura e da escrita como materiais impressos em Braille, tipos ampliados, lupas de diversos tipos, cadernos
com pautas ampliadas, bibliografias virtuais e/ou digitalizadas, entre outros. Esses recursos utilizados como
apoio no processo de alfabetização são denominados como “tecnologias assistiva”. Essas tecnologias são
constituídas para promover ativamente o desenvolvimento por meio de canais sensoriais remanescentes que
a criança possui.

A linguagem também é importante no processo de alfabetização dos alunos com deficiência visual, mas é
necessário que a escola planeje a organização do ambiente para que aconteça a interação social e a
participação das crianças cegas e ou de baixa visão. Enfim, com a acessibilidade adequada a sua necessidade,
esses alunos desenvolvem atividades do dia a dia com mais desenvoltura, comunicam-se normalmente,

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/alfabetizacao_e_letramento_de_pessoas_com_deficiencia_o_maior_des.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.4-6,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



resolvem com facilidade e criatividade situações e problemas do cotidiano.

Outra categoria que precisa de igual atenção no processo de alfabetização e letramento são as pessoas com
deficiência motora, um dos aspectos importantes às pessoas com essa deficiência é a educação para a
autonomia, a acessibilidade arquitetônica é um meio para adquirir essa habilidade, primeiro é preciso ser
garantido direito de estar, ir e vir, a exemplo das crianças usuárias de cadeiras de rodas ou com dificuldade
de locomoção, e ainda, merece chamar atenção para os alunos com paralisia cerebral que algumas vezes está
associada a problemas de fala, visão, audição ou a deficiência intelectual, caracterizando-os com deficiência
múltipla. Estes, de acordo com sua condição vão necessitar de tecnologias assistivas que viabilize o processo
de alfabetização e letramento, como a alfabetização aumentativa eou alternativa.

Nesse sentido, Bock e Bersch (2011, p. 1) afirmam:

Garantir as condições de acessibilidade é uma parte importante do processo de
inclusão dos alunos com deficiência física e, neste emprenho, estarão envolvidos o
próprio aluno, seus familiares, os gestores das redes de educação, os gestores e
professores da escola comum, além de outros profissionais que poderão contribuir
com informações, conhecimentos e experiências que venham subsidiar e qualificar o
atendimento ao aluno.

Em outras palavras, o sucesso na alfabetização das pessoas com deficiência perpassa pela garantia da
acessibilidade em todos os aspectos, assim como da criação de um sistema de rede onde todas as pessoas
envolvidas no processo possam dialogar no sentido de promover a qualidade da educação, a garantia do
acesso, a permanência e a terminalidade e/ou conclusão do processo.

É importante que o professor alfabetizador tenha conhecimento linguístico para entender o que o sistema de
escrita alfabética ou se outra natureza entenda que a aquisição da língua na modalidade escrita é diferente da
língua oral ou sinalizada, e que a relação letra/fonema nem sempre é biunívoca, dentre outras peculiaridades
dos processos de leitura e escrita.

Promover o gosto pela escrita e leitura deve ser a principal preocupação nessa fase, independente dos
recursos e/ou Tecnologia Assistiva, tenham que ser usados como apoio. Esses processos devem ser
prazerosos e o professor nessa fase deve ser o escriba e o leitor da criança.

Por entendermos que a deficiência não está atrelada a analfabetismo, ela por se só não impede o
desenvolvimento dos alunos no processo de alfabetização na perspectiva de letramento, entretanto, sem
acessibilidade a deficiência pode sim limitar as pessoas a ter acesso aos bens culturais produzidos
socialmente.

No entanto, é difícil encontrar a justa medida, pois no processo de alfabetização e letramento dos alunos com
deficiência deve ser mediada por condições de acessibilidade, respeito ao ritmo individual, pelas necessidades
tecnológicas, por profissionais com formação, sensibilidade e criatividade para que eles atravessem esse
período decisivo da vida acadêmica de modo tranquilo e prazeroso.
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