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Este artigo foi constituído a partir de uma dissertação de mestrado apresentada com o mesmo título.
A linguagem tem sido tema central de muitos trabalhos e pesquisas, e grandes têm sido as contribuições de diversos autores para a variedade de problemas e abordagens por ela abarcadas. Este trabalho também está inserido em uma das muitas frentes que a linguagem possibilita, ou seja, busca-se analisar a constituição da linguagem escrita de alunos surdos que freqüentam a escola regular.
Para tanto, esta pesquisa busca a percepção de uma forma outra de linguagem que ultrapasse a simples função de uso da língua e de suas regras. Assim, pensamos poder o enfoque sócio-histórico fornecer mais subsídios para a compreensão das dimensões que permeiam a questão da linguagem, percebida esta como forma intensa de interação.
Tal estudo utiliza o enfoque sócio-histórico, visto que essa perspectiva “permite perceber seus sujeitos como históricos, datados, concretos, marcados por uma cultura, os quais criam idéias e consciência ao produzir e reproduzir a realidade social, sendo nela ao mesmo tempo produzidos e reproduzidos” (Freitas, 2000, n.p.), questão imprescindível a ser considerada na constituição da linguagem escrita pelo aluno surdo, não levada em conta pela maioria das metodologias que vêm sendo utilizadas para tal fim.
Feitas as colocações iniciais, reafirmamos que o principal objetivo desse estudo é verificar a constituição da linguagem escrita do aluno surdo, na sala de aula regular, à luz da perspectiva sócio-histórica.
Na busca de contribuições sobre questões referentes à língua(gem) e de uma definição mais clara e mais condizente com este trabalho, recorremos aos estudos de Smolka (1993, 1995) que, embora se apoiando na fundamentação teórica de Vygotsky, de linguagem como instrumento, avança e reorganiza a concepção anterior.
Segundo a autora (1995), os estudos filiados à perspectiva sócio-histórica, que consideram o papel do signo/palavra na constituição do funcionamento mental, são derivados das formulações de Vygotsky, que versam sobre a concepção de linguagem como instrumento.
Smolka (1995) salienta que, como Vygotsky não é claro em suas elaborações teóricas referentes ao signo, este dá margem ao surgimento de várias interpretações sobre instrumento, signo, mediação semiótica, dentre outros. Assim, muitas e diversificadas apropriações e expansões têm sido feitas e diferentes formas de conceber a linguagem têm surgido.
Porém, apesar de tantas controvérsias quanto ao material teórico deixado, Smolka (1995) afirma que as elaborações de Vygotsky vão além da questão instrumental; ressaltam, sobretudo, o caráter "constitutivo" da linguagem como será comentado mais adiante. Conceber a linguagem, simplesmente, como instrumento, negligencia o aspecto constitutivo que transparece nos estudos de Vygotsky. Ainda que a noção de instrumento apareça como fundamental, ela não é suficiente para dar conta da complexidade da linguagem, não caracteriza a atividade específica do homem. É a produção simbólica e significativa que distingue e instaura a dimensão histórica e social "É para o homem produtor de signos, de cultura, que Vygotsky olha. É sobre o homem que fala, que pensa, que significa, que ele se indaga. É sobre o que o falar faz com o homem". (Smolka, 1995, p. 13)
Feitas estas colocações, Smolka (1995, p. 14) adota uma concepção de linguagem que vai além da percepção de instrumento como "meio" ou como "modo" de ação, a saber, "neste trabalho social e simbólico de produção de signos e sentidos, a linguagem não é só meio e modo de (inter/oper) ação, mas é também produto histórico, objetivado; é constitutiva/constituidora do homem enquanto sujeito (da e na linguagem)".
Discutir a linguagem à luz dos pressupostos sócio-históricos é fundamental para que possamos compreender bem a perspectiva que assumimos sobre os indivíduos surdos. Adianto que, no nosso ponto de vista, os surdos são sujeitos com peculiaridades lingüísticas específicas e que têm, como as demais pessoas, necessidade de uma linguagem viva e ativa que lhes permita desenvolver e conviver como seres sociais e culturais.
As idéias defendidas por Vygotsky refutam a teoria de que crianças com alguma deficiência ou cujo desenvolvimento foi impedido por um "defeito" não possam ter oportunidades semelhantes às de outros indivíduos. Esta criança não é simplesmente uma criança menos desenvolvida do que seus pares, mas uma criança que se desenvolve de modo diferente. Em síntese, a defectologia proposta por Vygotsky e seus companheiros vê a deficiência como uma variação particular ou tipo especial de desenvolvimento, e não uma variante quantitativa da normalidade.
Vygotsky (1989) percebe que os problemas dos sujeitos com deficiência não são de cunho biológico, mas social. Assim, também, a natureza dos processos compensatórios para o desenvolvimento da criança com deficiência deve ser social e não biológica.
A tarefa da educação consistiria em garantir o envolvimento da criança com deficiência com a vida, possibilitando-lhe compensações para a deficiência, ou seja, alterando o enlace social com a vida por alguma outra via. Este é o olhar prospectivo de Vygotsky que nos leva a olhar não o "menos" da deficiência, mas o "mais" da compensação, aquilo que pode ser feito. 
Trazendo essas discussões mais especificamente para a questão da surdez, Lacerda apoiada em Vygotsky, esclarece que


a surdez não significa outra coisa que a ausência de um dos elementos que permitem a formação de relações com o ambiente. A função principal do ouvido é a de receber e analisar os elementos sonoros do ambiente, decompor a realidade em partes singulares com as quais se ligam nossas reações, a fim de adaptar o mais possível o comportamento ao ambiente. Em si mesmo, o comportamento humano, na sua totalidade de reações, excluindo-se aquelas ligadas aos aspectos sonoros, permanece intacto no surdo. (1996, p. 49)



Emerge, assim, a necessidade de se buscar outros meios de aquisição de linguagem por parte dos indivíduos surdos, os quais valorizem o sentido visual, visto que os sonoros não são efetivos. 
A dificuldade dos sujeitos surdos se refere à impossibilidade de aquisição natural das línguas auditivo-orais, majoritárias em nossa sociedade, não por conta de questões orgânicas ligadas à surdez, mas por causa de suas repercussões sociais e culturais.
Se não for utilizada a língua de sinais, todos os outros mecanismos utilizados com os sujeitos surdos serão artificiais, prejudicando, inclusive, o desenvolvimento natural destas crianças.
A aprendizagem tardia da língua de sinais por parte dos alunos surdos - muitos a aprendem somente na adolescência ou na idade adulta - causa-lhes uma série de danos, dentre eles, a falta de organização do pensamento de forma mais desenvolvida que, por falta da língua adquirida de forma natural, fixa-se apenas nos atributos concretos dos objetos, comprometendo, sobremaneira, o avanço conceitual dos mesmos. "Se a criança com surdez não se desvincula do ambiente concreto ela não terá condições favoráveis de desenvolver as funções organizadora e planejadora da linguagem satisfatoriamente". (Goldfeld, 1997, p. 60)
Então, se percebemos na linguagem seu caráter primordial de constitutividade, devemos assumir que a língua(gem) é constitutiva do conhecimento, assim, precisamos reconhecer a mediação com base na Língua de Sinais como língua efetiva para qualquer prática pedagógica com fins educacionais para sujeitos surdos.
Vygotsky (1991) atribui relevância ao processo de aquisição da linguagem escrita, afirmando que esta desempenha um papel fundamental no desenvolvimento cultural da criança. Porém, segundo este autor, a escola trabalha a escrita preocupando-se exclusivamente com a codificação de letras e a forma mecânica de leitura e escritura: "ensina-se as crianças a desenhar letras e construir palavras com elas, mas não se ensina a linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que está escrito que acaba-se obscurecendo a linguagem escrita como tal". (p. 119)
Uma crítica feita por Vygotsky (1991) refere-se ao "treinamento" da escrita, imposto aos alunos, quer dizer, o trabalho de escritura não se fundamenta nas necessidades naturais desenvolvidas pelas crianças, mas, ao contrário, vem das mãos dos professores e, quando aqueles "erram", são muitas vezes punidos e/ou rotulados como incapazes. O autor esclarece, no entanto, que a história do desenvolvimento da linguagem escrita nas crianças é plena de descontinuidades, ou seja, apresenta metamorfoses inesperadas, representadas pelo aparecimento de formas novas, por processos de redução, pelo desaparecimento e desenvolvimento reverso de velhas formas.
A fim de compreender melhor como se dá este processo de aquisição da linguagem escrita pela criança, Vygotsky (1991) propôs o estudo da pré-história da linguagem escrita, salientando pontos importantes, não lineares, pelos quais passa esse desenvolvimento e sua relação com o aprendizado escolar. O autor aponta manifestações que partem do uso de gestos como signos visuais, passando pelo desenvolvimento do simbolismo no brinquedo e no desenho, até chegar ao simbolismo na escrita, propriamente dito.
Para o autor (1991), a compreensão da linguagem escrita se dá, num primeiro momento, através da linguagem falada e, aos poucos, vai adquirindo o caráter de simbolismo direto e independente, passando a ser percebida da mesma maneira que a linguagem falada. 
Assim, para Vygotsky, a escrita constitui, num primeiro momento, um simbolismo de segunda ordem, representando graficamente a linguagem oral e, posteriormente, aos poucos, a mediação da linguagem oral vai desaparecendo e a escrita passa a representar diretamente a realidade, quer dizer, a escrita passa a representar signos de primeira ordem, os quais simbolizam entidades reais e as relações estabelecidas entre elas. 
Ao enfocarmos, neste trabalho, especificamente, a constituição da escrita por sujeitos surdos, reconhecemos a grande dificuldade que estes indivíduos têm nessa modalidade, que se revela um desafio para eles. Sobre o processo de escolarização e alfabetização do aluno surdo, Nogueira (1997) afirma que:


Ser alfabetizado supõe a possibilidade de [...] "decifrar" componentes ideográficos que rompam com a suposta relação fonética, bem como conhecer a distância entre o escrito e o falado (e no caso dos surdos, também entre a língua portuguesa e a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS). (p. 53)



Sabemos que a capacidade visual não é condição suficiente para a aprendizagem da escrita. Na verdade, este é um processo complexo que requer estratégias que vão além da decifração de letras e do simples fato de saber "falar" a língua, senão não existiriam pessoas que, apesar de ouvirem bem, são analfabetas.
A aprendizagem da escrita, contudo, torna-se ainda mais complexa para os sujeitos surdos pelo fato de as metodologias de ensino, voltadas para essa especificidade, serem fundamentadas, exclusivamente, no aspecto fônico da língua, e o ensino se dar muitas vezes de forma descontextualizada e mecânica. O resultado, para os sujeitos surdos, acaba sendo um desenvolvimento precário e insuficiente da modalidade escrita do Português.
Percebemos, então, que as práticas pedagógicas utilizadas, ao longo dos anos, com fins de alfabetização, fundamentaram-se na idéia de que o bom desempenho com a linguagem oral é garantia para o bom aprendizado, sobretudo no processo de escrita. 
Historicamente, as línguas orais são percebidas como avanço na constituição da linguagem, isto é, a partir da evolução da espécie humana e do uso do sistema fonador, constituiu-se a efetivação da comunicação entre as pessoas. "No início do desenvolvimento da espécie humana, a comunicação era feita através de gestos; com a evolução da espécie humana, o sistema fonador passou a ser utilizado na comunicação entre as pessoas". (Luria, 1986, p. 94) Como conseqüência disso, as línguas orais, majoritárias na maioria das comunidades, são consideradas básicas, convencionalmente, para quaisquer práticas pedagógicas, ficando as línguas visogestuais, como a língua de sinais, em segundo plano, e os sujeitos que a utilizam, à margem de possibilidades mais significativas de aprendizagem, sendo "obrigados" a se "ajustarem", num modelo padronizado e idealizado para atender a sociedade em geral. Assim, na maioria das vezes, cobra-se um ajuste por parte desses sujeitos e não se efetivam práticas pedagógicas condizentes com as diferenças lingüísticas que lhes são peculiares. 
Segundo Silva (2001, p. 43-4),


é necessário enfatizar que as condições de aprendizagem da leitura e da escrita no processo de escolarização do aluno surdo dependem, por via de regra, do modo pelo qual são encaradas suas dificuldades e as diferenças ocorridas no processo educacional pelas instituições, levando-o a adquirir confiabilidade nas dificuldades encontradas. Nessa mesma ótica é preciso destacar que o surdo, antes de ter dificuldades na escola, apresenta dificuldades de aquisição da língua, instalando-se a grande diferença de escolarização entre o surdo e o ouvinte.



De acordo com Smolka (2000), a alfabetização implica leitura e escritura como momentos discursivos, porque esse processo de aquisição também vai se dando numa sucessão de encontros dialógicos, de interlocução, de interação, sempre permeado por um sentido, por um desejo de escrever, pressupondo sempre o outro.
Assim, referindo-nos à situação dos alunos surdos e partindo do pressuposto de que estes sujeitos, quase sempre, não dominam a Língua Portuguesa (no caso do Brasil), pelo menos nos anos iniciais do processo escolar, verificamos que o processo de constituição da escritura por parte dos mesmos não segue as mesmas características dos ouvintes, os quais se apóiam na linguagem oral para produzir a escrita. Aponta-se, assim, para a importância da interlocução em sinais para o desenvolvimento de um trabalho educacional mais efetivo com as crianças surdas.
Estudos atuais como os de Lacerda (1996, 2000), Souza (1998), Silva (2001) e Gesueli (1998), dentre outros, mostram que, quando o sujeito surdo tem acesso a uma língua viva e compreensível, neste caso a Língua de Sinais, é capaz de, a partir dessa língua, aprender também a língua oficial de seu país na forma oral, escrita ou ambas.
Com relação às práticas pedagógicas utilizadas com alunos surdos, notamos que muitas situações evidenciam a preocupação com o treino mecânico da fala, como ensaios, escrita do nome do objeto. As instituições escolares trabalham, sobretudo nos anos iniciais da vida escolar, com atividades exclusivas de metalinguagem, incluindo exercícios de descrição gramatical, estudo de regras, dentre outras, otimizando a variedade culta, em detrimento de atividades epilingüísticas e lingüísticas (atividades inter-subjetivas). 
Sabe-se que a escrita exige da criança uma dupla abstração, quer dizer, num primeiro momento, em relação aos possíveis vínculos com a oralidade e, num segundo momento, em relação aos interlocutores. Daí a complexidade do processo que exige da criança uma certa reflexão sobre o conhecimento a ser construído.


Transpondo esse argumento para nossa discussão, podemos dizer que, se a escrita não repete a história da fala e se necessário é que a criança se desligue do aspecto sensorial dos sons da fala para a construção desse sistema, o aluno surdo terá na língua de sinais a grande possibilidade para desempenhar essa tarefa sem contar necessariamente com a intermediação da fala. Podemos constatar, através dos dados apresentados, uma relação mútua entre a escrita e os sinais e a importância destes como a língua que vai interpretar os signos gráficos a partir da interação com o outro, levando a criança surda a desenvolver a escrita em toda sua plenitude, para que esta se torne inteligível para outrem. (Gesueli, 1998, p. 15)



Assim, percebe-se que a constituição da escrita para a criança surda se dá em momentos discursivos, na interlocução, na dialogicidade, no encorajamento do aluno para o ato da escritura, num espaço de liberdade, no entrecruzamento das várias vozes que circulam no âmbito escolar. Cabe ao professor incentivar o contato com materiais escritos, significativos, para que o aluno surdo sinta a necessidade do ler e do escrever.
Mediante as questões que foram levantadas com relação à escrita, podemos afirmar que necessitamos não de novos métodos de alfabetização, mas de propostas pedagógicas mais efetivas que possam, verdadeiramente, promover a constituição da escrita dos sujeitos surdos, a partir de uma concepção sócio-histórica de ser humano.
De posse destes conhecimentos teóricos, nos propomos realizar uma pesquisa de campo que pudesse apresentar dados reais da situação vivenciada por sujeitos surdos na escola regular.
Optamos por perceber os sujeitos como pessoas que têm voz, com os quais o pesquisador não pode estabelecer uma simples relação de contemplação ou descrição, ao contrário, estes devem ser compreendidos em seu processo social e dialógico. Segundo Bakhtin (2000, p. 404-5),


O texto só vive em contato com outro texto (contexto). Somente em seu ponto de contato é que surge a luz que aclara para trás e para frente, fazendo que o texto participe de um diálogo. Salientamos que se trata do contato dialógico entre os textos (entre os enunciados), e não do contato mecânico 'opositivo' [...] Por trás desse contato, há o contato de pessoas e não de coisas.



Entendemos, então, que, nessa perspectiva, passa-se de uma orientação monológica para uma orientação dialógica, na qual tanto o sujeito pesquisador quanto o sujeito pesquisado fazem parte do processo de pesquisa, estabelecendo uma efetiva interação. Da mesma forma como o pesquisador não pode se manter neutro na situação de pesquisa, o pesquisado não pode ser encarado como indivíduo passivo: ele é um sujeito ativo.
Recorrendo a Freitas (2000), observamos que há uma perfeita coerência entre essa postura metodológica e a construção social de aprendizagem compartilhada, percebida nos pressupostos sócio-históricos de Vygotsky, Bakhtin e Luria, dentre outros. Assim, reafirma-se a necessidade de compatibilidade metodológica com o tipo de homem social que estes autores nos apresentam.
Considerando que o referencial teórico sócio-histórico aponta-nos para processos pedagógicos como processos intencionais, deliberados, dirigidos à construção de seres psicológicos que são membros de uma cultura específica, cujo perfil, portanto, está balizado por parâmetros culturalmente definidos, optamos por realizar, dentro dessa perspectiva, uma "análise microgenética" de nossos dados. Utilizamos, para tal, as orientações de Góes (2000), apoiada nos pressupostos de Vygotsky e Wertsch, dentre outros, e constituídas a partir de pesquisas fundamentadas em tal abordagem de análise. Segundo a autora, a análise microgenética:


De um modo geral, trata-se de uma forma de construção de dados que requer a atenção a detalhes e o recorte de episódios interativos, sendo o exame orientado para o funcionamento de sujeitos focais, as relações intersubjetivas e as condições sociais da situação, resultando num relato minucioso dos acontecimentos. Freqüentemente, dadas as demandas de registro implicadas, essa análise é associada ao uso de videogravação, envolvendo o domínio de estratégias para a filmagem e a trabalhosa atividade de transcrição. (p. 9)



Reportando a construção metodológica apresentada por Góes (2000), para a nossa pesquisa, especificamente, gostaríamos de esclarecer que o aspecto "macro" de nosso trabalho caracteriza-se pelo tema amplo que o direciona, quer dizer, a linguagem escrita, e o aspecto micro, que é o que mais nos interessa como direcionamento, são as minúcias e pistas verificadas. 
Desta forma, enfatizamos estes detalhes apresentados pela autora, por "olhares não percebidos", "gestos perdidos", "sinais não respondidos", "dúvidas não esclarecidas", "sentimentos de fracasso contidos", "vozes silenciadas", dentre outros, a partir da feitura das seguintes produções escritas: um ditado, uma produção coletiva e uma produção individual de cada um dos três sujeitos surdos envolvidos. 
Para o trabalho original realizamos observações se deram nas salas de aula, em momentos específicos da realização de atividades que, de alguma forma, requeriam a linguagem escrita. Para isso utilizamos a filmagem como recurso. Tais observações tinham o objetivo de perceber o encontro das variadas vozes que participavam do processo a ser estudado, relacionando-as posteriormente nas análises à luz dos pressupostos sócio-históricos. "São discursos que refletem e refratam a realidade da qual fazem parte construindo uma verdadeira tessitura da vida social". (Freitas, 2000, p. 9)
Discutimos, como pano de fundo, a relação pensamento e linguagem e as práticas pedagógicas utilizadas para a realização das atividades, a partir dos indicadores que nos propusemos adotar para atender ao objetivo estabelecido. Dessa forma, identificamos as seguintes unidades temáticas para análise:
·	A escola, a escrita e o sujeito surdo: choques de língua(gem).
·	Estratégias informais utilizadas pelos sujeitos surdos no processo de escritura.
·	Estratégias formais utilizadas pelos sujeitos surdos no processo de escritura.
Neste artigo, sendo este um recorte de uma pesquisa ampla, apresentaremos apenas um episódio para cada um dos subitens.
A primeira unidade temática trata dos choques de língua(gem) existentes entre a escola, a escrita e os sujeitos surdos.
Falamos, inicialmente, que todas as atividades escritas na escola regular são permeadas e direcionadas pela linguagem oral e que, neste caso, os sujeitos surdos ficam deslocados da prática efetiva da atividade, a qual não faz sentido para ele, por serem as produções escritas estimuladas exclusivamente pelo canal auditivo e/ou recursos orofaciais.
Num episódio analisado que caracteriza tal situação, nos deparamos com um ditado oral, atividade esta totalmente desprovida de significado para o aluno surdo, especialmente para o aluno, sujeito da pesquisa, denominado com o pseudônimo Paulo, que tem surdez profunda e dificuldades com a oralização. Esperou-se da criança, nesta atividade, a memorização, mais que a internalização de palavras, referentes à sala de aula, que teriam sido estudadas com o fim de rotular o nome de objetos, partes da sala, móveis, com a justificativa de que tal atividade faz parte do contexto da criança, sendo ponto de partida para o seu aprendizado.
O episódio deu-se da seguinte forma: os alunos estavam sentados em fileiras e a professora posicionou-se ao lado de Paulo. Não havia pistas efetivas que facilitassem o processo de escrita do aluno, tais como desenhos, rótulos em objetos ou outras, a não ser a tentativa da professora de reforçar a leitura labial, o apontamento de objetos ou, vez por outra, o uso precário de algum sinal.
Foram ditadas as seguintes palavras - CADEIRA, JANELA, ARMÁRIO, PORTA, PAREDE e MESA.
Atividades de escrita como esta, que recorrem ao ditado de palavras soltas e sem um fim mais significativo, tornam-se sem sentido para o aluno surdo; quer dizer, como uma pessoa que não ouve pode ser requisitada a fazer a correspondência entre a dimensão sonora e a extensão gráfica de determinadas palavras simplesmente pelo recurso da oralidade? Ou, como um aluno que não ouve pode ser requisitado a fazer a correspondência de palavras em uma outra língua sem ter tido a oportunidade de tê-la conhecido contextualmente?
Paulo começou a lançar mão da memorização algumas das palavras que tinha visto, sem fazer a ligação dos signos com sua representação gráfica. Por exemplo, quando a professora dizia CADEIRA, o aluno usava o "ca" para iniciar a palavra, mas utilizava o "mári", o que nos levou a pensar que ele poderia ter lembrado graficamente de "armário", não ligando, desta forma, o nome do móvel ao objeto, fazendo sim uma aglutinação de pedaços de palavras que havia visto: "camárit". Talvez a sílaba CA tivesse sido reconhecida foneticamente, o que não aconteceu com os demais segmentos fônicos, impossibilitando-o de "escrever" com sentido/compreensão/desejo/representação a palavra solicitada.
Nas outras palavras, percebemos o esforço do aluno para escrever o que lhe foi solicitado. Verificamos, então, que as primeiras sílabas e/ou letras foram escritas corretamente e, na palavra "parede" não encontramos erros. Parece que as palavras não fazem sentido para o aluno. 
Ao ditar as palavras, a professora reforçava o movimento labial ou utilizava precariamente a Língua de Sinais ou ainda apontava os objetos, como se isso pudesse favorecer a escrita de Paulo, e lhe dar os instrumentos suficientes para escrever palavras tão diferentes em sua constituição gráfica. Aquelas palavras que ele reconhecia pelo estabelecimento da relação com os recursos citados acima, ele as escrevia, porém a maior parte delas ficou despercebida e incompreendida pelo aluno.
Apesar do cunho reprodutivo da atividade, pudemos verificar que as tentativas de Paulo, quanto à realização da atividade proposta, demonstraram que existe o reconhecimento das características da palavra escrita, e ele as reproduz, ainda que fossem sem sentido.
Percebe-se o reconhecimento de Paulo quanto ao formato da linguagem escrita e suas tentativas em fazer o melhor para se fazer entender por meio da escrita. No entanto, como a estimulação para as atividades escritas se dá de modo exclusivamente oral, salvo alguns momentos em que a professora se utiliza de alguns sinais isolados, sem fluência, este esforço parece tornar-se frustrante, o que se comprova pelo fato de cobrir sua escrita e copiar do outro, dando como "errada" sua escrita e "certa" a escrita do colega. Ao final da atividade, Paulo estava cansado e se recusava, inclusive, a tentar escrever a última palavra, dizendo não saber como fazê-lo. 
A atividade escrita de ditado ilustrou a dificuldade de domínio da representação fonêmica na forma escrita por alunos surdos, ficando, neste caso, estes sujeitos mais sensíveis ao erro, visto que são impossibilitados de estabelecer a relação fonema-grafema.
A alfabetização não implica apenas a escrita de letras, palavras e orações. Nem tampouco envolve apenas uma relação da criança com a escrita. A alfabetização implica, desde a sua gênese, a constituição do sentido. Desse modo, implica, mais profundamente, uma forma de interação com o outro pelo trabalho de escritura - para quem eu escrevo o que escrevo e por quê? 
Percebemos que este tipo de atividade serviu exclusivamente para confirmar as dificuldades dos sujeitos surdos em atividades para tal fim. A hipótese de que a criança surda oralizada tenha menos dificuldades em suas relações com a escrita não pôde ser confirmada, visto que, na verdade, o que percebemos, foi que a criança oralizada tendia a reproduzir mecanicamente o "modelo de escrita" do professor e/ou da escola, mas não apresentava mais facilidade no tratamento da atividade escrita. 
Desta forma, notamos que a maioria dos erros cometidos pelos alunos surdos estão relacionados à falta de uma língua efetiva, haja vista a ênfase educacional em metodologias e recursos direcionados apenas ao canal auditivo e aspectos orofaciais, em detrimento do uso efetivo da Língua de Sinais e de recursos visuais.
Na segunda unidade temática observamos que os sujeitos surdos utilizam estratégias informais que facilitem o processo de escritura.
Já verificamos que boa parte das dificuldades dos sujeitos surdos referem-se ao fato de as línguas orais serem as únicas utilizadas pela grande maioria das comunidades, divergindo, dessa forma, das vias compensatórias (espaço-visuais) utilizadas por estes indivíduos, que não têm possibilidades de adquirir aquela naturalmente.
Os textos de Paulo, Bianca e Mariana (sujeitos da pesquisa nomeados por pseudônimos) dão consistência às considerações que fizemos a priori. Estas são crianças que procuram realizar todas as atividades propostas, inclusive as de linguagem escrita, porém tão grandes são as dificuldades encontradas que é possível percebermos o sentimento de insegurança e de fracasso, no decorrer da realização das tarefas, seja por meio de um olhar, de um gesto sem resposta, de uma palavra que passou despercebida ou mesmo de um grito, identificado pelos educadores, muitas vezes, como "manifestação de descontrole social de sujeitos surdos".
Isso, entretanto, é um equívoco: os sujeitos surdos buscam possibilidades diversificadas de realizar, da melhor forma possível, as atividades propostas por seus professores, nas salas em que estão freqüentes. 
No desenvolvimento das produções coletivas, percebemos que se busca uma pseudo participação dos alunos surdos, talvez no sentido da culpabilização dos professores não se tornar tão profunda. Estrategicamente, os sujeitos estão participando da realização das produções, ainda que como testemunhas.
Num episódio que caracteriza tal questão observamos: A professora posicionou-se, de pé, em frente à turma e foi fazendo a leitura oral da história "chapeuzinho vermelho". Concomitantemente apresentava as figuras contidas no livro aos alunos.
Apesar de Bianca ser submetida à oralização como direcionamento comunicativo, sendo treinada na realização da leitura labial por seus familiares e profissionais que a atendiam, as dificuldades encontradas na realização da atividade foi muito grande. Em nenhum momento esta criança foi solicitada a participar ativamente da atividade, realizando, apenas, passivamente, a cópia da mesma, ainda que não estivesse compreendendo o contínuo de tal produção.
O texto escrito no quadro ficou composto assim:

Chapeuzinho Vermelho

Era uma vez uma menina chamada Chapeuzinho Vermelho.
Ela foi levar doces para sua vovó.
Chapeuzinho resolveu ir pela floresta.
O lobo seguiu Chapeuzinho.
Ele chegou na casa da vovó e comeu a vozinha.
Chapeuzinho chegou e levou um susto.
Um caçador passou e viu o lobo, abriu a barriga do lobo e tirou a vovó e todos ficaram felizes para sempre.

O procedimento metodológico utilizado fez do sujeito surdo simples testemunha e mero copiador daquilo que outras crianças criaram ativamente. Inferimos que fica complicado e comprometido o olhar prospectivo de aprendizagem da escrita para estes alunos. Como alerta Vygotsky (1991), o professor deve ter cuidado para que a escrita não seja imposta de fora, vinda de suas mãos. A aluna surda simplesmente seguiu as regras impostas e, ao final da atividade, reproduziu algo feito pela professora e pelos colegas ouvintes.
No desenvolvimento do terceira unidade temática observamos que além das estratégias informais os alunos utilizam também, de acordo com suas possibilidades, estratégias formais no processo de escritura.
Notamos que estes alunos, mesmo quando usam a forma ortográfica convencional, apresentam uma certa intencionalidade comunicativa e procuram respeitar determinadas regras depreendidas, memorizadas ou internalizadas, nos textos apresentados por seus interlocutores mais diretos. Assim, os sujeitos surdos também operam com hipóteses de escrita, ainda que estas não apresentem correspondência exata com o que a escola espera deles.
Fica claro, entretanto, que, como ocorre a falta de uma língua que propicie o processo de internalização da escrita como prática social, os sujeitos surdos preocupam-se, exclusivamente, com a imitação visual, buscando transferir algum conhecimento que possuam sobre a linguagem oral para a modalidade escrita.
Neste episódio, abordamos a produção de Mariana através da apresentação de objetos tirados de uma caixa denominada na sala de "caixa mágica". A professora apresentava os objetos, retirados aleatoriamente do pacote, e as crianças escreviam o nome dos mesmos, simultaneamente, ao momento de sua apresentação. Foram mostrados um balde, um carro de fricção, uma escova de dente, um pacote de feijão, um relógio, um prato, um boné, um bombom (Serenata de Amor), um coelho de pelúcia, uma tampa de panela, um pente e uma revista em quadrinhos.
A professora pegou uma grande caixa de papelão, encapada com papel colorido. Por fora dela havia a inscrição "caixa mágica" e por dentro ela continha vários objetos levados pelas crianças para a realização de atividades escritas, tais como a que foi observada neste contexto, ou seja, a escrita do nome de cada objeto que era apresentado à turma.

Assim ficou a produção de Mariana:

1- bate	(balde)		2- carro		3- ecova (escova)	4- feo (feijão)
5- relógio		6- prato		7- boné		8- bombom
9- coelo (coelho)      10- tapa (tampa)         11- pete (pente)	          12- revista

Nota-se que Mariana mostrou o domínio de sílabas simples e de algumas complexas, tais como as que apresentam alguns dígrafos, como no caso da palavra carro, apesar de encontrar dificuldades em outros dígrafos, que são confundidos na pronúncia da palavra, como em coelho. Ainda assim a criança tentou o acerto, grafando a sílaba como foi percebida. Grafou, também, corretamente o encontro consonantal na palavra prato. Seus erros foram mais sistemáticos na grafia das vogais nasais, já que a nasalização não é percebida pela leitura labial. Outro tipo de erro gráfico, que também está relacionado com a dificuldade de representação a partir do movimento labial, aparece em balde, escova e feijão.
Mariana opera com hipóteses de experimentação de regras gramaticais, tendo conseguido apropriar-se de algumas delas, como foi anteriormente destacado.
A partir da análise que foi feita, destacamos algumas questões quanto à constituição da linguagem escrita dos sujeitos surdos na escola regular:
Os sujeitos surdos oralizados e treinados com recursos baseados na concepção oralista apresentaram as mesmas dificuldades lingüísticas do sujeitos surdos usuários da LIBRAS, porém as escolas pareceram valorizar mais os primeiros, apoiando-se na falsa idéia de que aqueles encontram menos obstáculos na realização das atividades lingüísticas propostas. Os surdos basicamente oralizados parecem ser percebidos, por estas instituições, como "pseudo-ouvintes".
Os sujeitos surdos utilizam estratégias formais e informais para conseguirem realizar as atividades escritas propostas pelas escolas. Estas envolvem desde recursos imitativos simples, de características e regras visuais, até procedimentos mentais mais desenvolvidos de determinadas regras gramaticais internalizadas, demonstrando que é equivocada a idéia de que alunos surdos sejam passivos e inertes no processo escolar. Verificamos, em suas produções, a busca da coerência e o reconhecimento de aspectos estruturais do texto escrito e de aspectos gramaticais, tais como a importância do título, a divisão por parágrafos, o emprego de letras maiúsculas em início de frases, a utilização de recursos mnemotécnicos, o uso de elementos coesivos como artigos e termos de ligação e hipóteses reflexivas para a escrita, uso de sílabas simples e complexas, dentre outros.
As práticas pedagógicas observadas durante a pesquisa, utilizadas na escola regular, partem exclusivamente de recursos orais/auditivos, ocorrendo um distanciamento entre a linguagem da escola e a linguagem utilizada pelo sujeito surdo. Conseqüentemente, isto afeta o aprendizado e o processo de constituição da escrita deste. Além disso, estas não têm contribuído, efetivamente, para o desenvolvimento das funções mentais superiores destes alunos.
Os sujeitos surdos são capazes de realizar produções escritas com sentido, entretanto, para que isto ocorra, é necessário que haja um direcionamento para práticas de escritura mais dialógicas, mais interativas e menos mecânicas.
A surdez não é empecilho para a aprendizagem da linguagem escrita, a partir do momento que sejam utilizadas metodologias que potencializem outras vias disponíveis para os sujeitos surdos. Neste caso, deve ocorrer o estabelecimento de todas as dimensões da linguagem humana e não simplesmente da linguagem oral.
Não basta apoiar-se na "boa vontade" nem tão somente na participação de cursos intensivos de Língua de Sinais para que a prática pedagógica com sujeitos surdos se efetive. É necessário que os educadores, através da convivência com esses sujeitos, aprofundem o conhecimento sobre esses indivíduos e suas peculiaridades lingüísticas, sobretudo no que concerne à linguagem escrita e, principalmente, que a escola modifique completamente a prática pedagógica vigente, abrindo vertentes diferenciadas de concepção da linguagem, baseadas em outras vias, que não simplesmente as orais/auditivas.
A abordagem compensatória deve ser tomada como ponto de partida para o trabalho escolar com o surdo. Neste caso, a LIBRAS não deve ser percebida, simplesmente, como recurso, mas como uma língua que deve ser respeitada como qualquer outra. Esta é a base lingüística e o ponto de partida para a aprendizagem real de sujeitos surdos.
A mediação é primordial para a realização de qualquer atividade, para qualquer sujeito, surdo ou ouvinte, sendo fundamental a intervenção mediadora de todos os sujeitos na aprendizagem da linguagem escrita. 
A partir do delineamento destes pontos, válidos para todos, surdos e ouvintes, queremos ressaltar que não nos cabe culpabilizar as professoras e as escolas freqüentadas por estes alunos, sujeitos surdos de nossa pesquisa. O que nos compete é, tendo acesso a estes conhecimentos teóricos, aplicá-los na prática, visando a uma tessitura nova, onde as vozes dos alunos surdos, até então emudecidas, emerjam na construção de um novo texto, de um novo tempo, em que as singularidades sejam valorizadas e cada ser humano respeitado.
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