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O surdo tem sido visto como mau leitor há muito tempo (Mendes, 1994, 

Almeida, 2000), visto que o domínio que alcança da língua escrita costuma ser bastante 

rudimentar (Sánchez, 1995). Mendes (1994) e Almeida (2000) salientam que as pesquisas 

que relacionam leitura e surdez apontam a falta de domínio da língua (a língua oral) como 

um dos grandes problemas para as dificuldades de leitura. Entretanto, Sánchez (1994) 

ressalta que, até meados do século XIX, na França e em outros países europeus, assim 

como nos EUA, um grande número de professores de escolas de surdos era surdo e também 

leitor, sendo, dessa forma, capaz de ensinar a ler e escrever a seus alunos (em língua de 

sinais).  

Skliar (1999) cita dados de 1995, da Federação mundial dos Surdos, segundo os 

quais aproximadamente 80% da população mundial de surdos não recebe nenhuma 

educação básica, situação agravada em países do Terceiro Mundo. Com relação a essa 

situação, Freire (1999) comenta que no Brasil é incontestável o atraso da escolaridade dos 

surdos em relação a aprendizes ouvintes em todos os componentes do currículo escolar. 

Além disso, é enorme a evasão escolar de alunos surdos em razão do desafio de terem de 

aprender conteúdos em uma língua, o português, que eles, em sua maioria, não dominam. 

Essa “defasagem” de leitura dos surdos, ligada historicamente às práticas 

pedagógicas exercidas nas escolas, é preocupante. A sociedade moderna, de acordo com 

Santos (1999), é essencialmente grafocêntrica, atribuindo à leitura o poder de acessar as 

classes dominantes. As dificuldades de leitura dos surdos tornam-se, então, um empecilho 

tanto para essa ascensão como para uma participação mais ativa na sociedade.  

Sánchez (1994) comenta que, para adquirir o domínio da língua escrita, é 

imprescindível a existência de um ambiente de leitura no qual as crianças estejam imersas, 

participando nos eventos de leitura e escrita, compartilhando a língua escrita como uma 
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prática. Isso não ocorre pela razão determinante de que não existem (ou, pelo menos, são 

poucos) adultos surdos leitores, usuários competentes da língua escrita, que possam 

transmitir o conhecimento prévio, ou seja, o conhecimento não visual do texto. Outro fato a 

ser considerado é que somente 10% das crianças surdas nascem em lares surdos, ou seja, a 

maioria das crianças surdas nasce em lares ouvintes, em que, mesmo que exista uma prática 

de leitura de textos para elas, utiliza-se, geralmente, a língua oral, e não a língua de sinais 

(LS). 

Entretanto, com o início da implementação da LS em algumas escolas para 

surdos e a utilização de intérpretes de LS em cursos universitários, alguns surdos (por 

enquanto uma minoria) estão tendo a chance de completar seus estudos e entrar na 

universidade. Acredita-se que esses surdos possuam um domínio diferenciado da LS e da 

língua escrita, em razão da possibilidade de terem acesso aos conteúdos em LS e da 

necessidade e obrigatoriedade de leitura decorrente da escolaridade. Fernandes (1990) 

encontrou, em seus estudos sobre compreensão textual com surdos que possuíam de 4ª série 

a 1º grau completo, que o nível de escolaridade é fator significativo na capacidade de 

compreensão e reprodução dos textos. 

Dessa maneira, o estudo da compreensão textual de sujeitos com alta 

escolaridade pode trazer dados importantes para o entendimento do processo de aquisição 

da leitura e da escrita.  

O presente estudo buscou analisar a compreensão textual de dois grupos 

distintos: universitários e alunos de 8ª série, fazendo uma análise comparativa da 

compreensão textual de uma história escrita e de uma história em LS entre os dois grupos, 

pretendendo inserir a língua de sinais nos processos de entrada (input) e de saída (output) 

da informação.  

 

Metodologia 

 

Participantes 

Participaram deste estudo dois grupos. O primeiro foi formado por 16 

indivíduos adultos jovens, com idade entre 19 e 31 anos, com escolaridade de 2º grau 

completo e cursando a universidade. O segundo grupo foi formado por 13 adolescentes e 
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adultos jovens com idades entre 14 e 21 anos, alunos de 8ª série da Escola Especial 

Concórdia. Os critérios de inclusão para os dois grupos foram: ter surdez profunda 

adquirida em período pré-lingüístico, não possuir familiares surdos e ser proficiente em 

Libras. Esses critérios eram confirmados em entrevista com o participante.  

 

Instrumentos 

Foram utilizadas duas histórias diferentes, adaptadas do protocolo de Cadilhac, 

Virbel, e Nespoulous (1995). A história do “Velho Homem”, conta que havia um homem 

velho e brabo que odiava crianças, o qual, certo dia, ficou preso no telhado por haver 

deixado a escada mal equilibrada; este homem foi, então, salvo por um menino e, em 

retribuição, oferece-lhe um lanche. A outra história é sobre uma mulher que sai de carro 

para ir a um encontro de negócios e tem o pneu do carro furado; um mendigo percebe a 

situação e troca o pneu para ela; em agradecimento, a mulher oferece-lhe um emprego de 

motorista. 

Uma história foi apresentada de maneira escrita (história do “Velho Homem”), 

impressa em papel A4, com letra arial tamanho 14; a outra foi gravada em vídeo (história 

da “Jovem Mulher”) por um surdo adulto utilizando a Libras (Ouellette e Sendelbaugh, 

1982). 

A opção por utilizar histórias justifica-se pelo fato de que o conceito de história se 

desenvolve cedo, tanto que mesmo crianças pré-escolares podem recontar histórias simples 

(Curran, Kintsch e Hedberg, 1996). Além disso, essas autoras salientam que a maioria dos 

estudos de compreensão textual utiliza o reconto de histórias para analisar as habilidades de 

compreensão dos sujeitos de pesquisa.  

Com relação a esse fato, Graesser, Golding e Long (1991) salientam que o 

discurso narrativo tem um status especial nas teorias de compreensão de texto, linguagem e 

alfabetização. Além disso, os resultados de testes de compreensão são substancialmente 

superiores para os que usam o gênero narrativo. O conhecimento sobre a estrutura de 

história é adquirido antes mesmo da entrada na escola, ao passo que a composição 

estrutural de outros gêneros requer treinamento formal. 

Para escolher qual história seria apresentada de forma escrita e qual seria 

apresentada em vídeo, foram realizados os seguintes procedimentos: um adulto surdo, 
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universitário, e instrutor de Libras, gravou três versões de cada história. Depois das 

gravações, o próprio instrutor escolheu uma versão de cada história. Posteriormente, foi 

realizado um projeto piloto que teve como participantes um casal de surdos da capital com 

2º grau completo, e um casal de surdos do interior, tendo o homem 1º grau incompleto e a 

mulher, 2º grau completo. Eram apresentadas as duas versões de cada história a fim de que 

os participantes pudessem compará-las. Assim, foram escolhidas a história “Jovem Mulher” 

para o vídeo e “Velho Homem”, para a forma escrita. 

Também foram utilizados videocassete e televisão, para apresentação das 

histórias e análise dos recontos, e uma filmadora 8mm Sony, para a gravação dos recontos. 

 

Procedimentos  

A coleta de dados do grupo de universitários foi realizada no Núcleo de Estudos 

Surdos da Ulbra (NES), que cedeu espaço físico, televisão e videocassete. Dessa forma, os 

participantes da pesquisa não tiveram de ser deslocados para um espaço desconhecido. Para 

a realização da pesquisa, foi solicitado aos participantes adultos que lessem e assinassem 

um termo de consentimento informado. 

 A coleta de dados do grupo de alunos de 8ª série foi realizada na Escola 

Especial Concórdia, que também cedeu a infra-estrutura para a realização da pesquisa. No 

período da coleta de dados, a escola contava com cinco professores surdos para atuar em 

diferentes atividades. Os alunos de 8ª série tinham aulas com dois professores surdos em 

três disciplinas. Para a realização da pesquisa, a escola solicitou aos familiares dos 

participantes que assinassem um termo de consentimento informado.  

Após a explicação do objetivo da pesquisa e de salientar que havia a possibilidade 

de desistência de participação, era explicado aos participantes que seriam apresentadas duas 

histórias, uma em LS, que seria vista no vídeo, e outra que eles deveriam ler. Era, então, 

apresentada a história, a qual, posteriormente, deveriam recontar, momento este que seria 

filmado pela pesquisadora.  

Os recontos em Libras foram filmados e transcritos em glosa para o português 

(Gee e Kegl, 1983; Mayberry e Fischer, 1989) com auxílio de um juiz surdo.  

Os dados coletados dos recontos em Libras foram analisados estatisticamente, 

levando-se em consideração o número de proposições recordadas, ou seja, a presença ou 
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não de proposições do texto original no reconto, estratégias de evocação utilizadas: 

inferências, interferências e reconstruções (Parente, Capuano e Nespoulous, 1999; Parente, 

Saboskinski, Ferreira, e Nespoulous, 1999) e as subcategorias de inferências de Graesser, 

Swamer, Baggett e Sell (1996): antecedente causal, conseqüência causal, e emoção. Como 

a história “Jovem Mulher”, ao ser traduzida para a língua de sinais, ficou com mais 

proposições, 58 proposições, que a história “Velho Homem”, 38 proposições, todos os 

dados dos dois grupos foram transformados em porcentagem para uma análise mais 

adequada. 

 

 

Resultados 

Para a análise das proposições foi utilizada uma Anova com o teste LSD, com 

um nível de significância de 5% e, uma análise de cluster pelo método Ward. 

Para a análise das estratégias de evocação e das subcategorias de inferências foi 

utilizada uma Anova com utilização do teste LSD, com um nível de significância de 5%.  

O resultado da Anova realizada nas proposições recordadas pelos dois grupos nas 

duas histórias mostrou que não ocorreu interação entre os tipos de história (em LS ou 

escrita) e escolaridade (8ª série e universitários), ou seja, a diferença não foi significante. 

Entretanto, para a escolaridade, independentemente da história, houve diferença 

significante, ou seja, os universitários tiveram desempenho superior ao dos alunos de 8ª 

série nas duas histórias (média universitários história escrita= 35,34%, média alunos de 8ª 

série história escrita= 23,68%, média universitários história em LS= 44,34%, média alunos 

de 8ª série história em LS= 35,94%). 

Com relação aos tipos de história, houve diferença significante para a história 

em LS, ou seja, independentemente da escolaridade, o melhor desempenho foi no reconto 

da história em LS. 
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Figura 1: Médias e desvio-padrão das proposições originais do texto recordadas pelos dois 

grupos nas duas histórias. 

 

As proposições originais do texto recordadas pelos sujeitos foram submetidas, 

além da análise de variância, a uma análise de cluster. Como a análise de cluster é 

exploratória, foi necessário recorrer aos recontos dos participantes para que fosse realizada 

a interpretação dos agrupamentos. Para a análise das duas histórias, foram consideradas 

apenas as proposições recordadas por, pelo menos, um participante; as proposições não 

recordadas por nenhum participante foram excluídas da análise.
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O dendograma da Figura 2, referente ao cluster realizado com as proposições 

recordadas da história em LS (“Jovem Mulher”), apresenta quatro agrupamentos. Para 

melhor entender os resultados do cluster, a história foi segmentada em três estruturas - 

introdução, desenvolvimento e conclusão - apresentadas na tabela a seguir. 

 

Tabela 1 - Segmentação da história “Jovem Mulher”. 

 

Introdução 
Uma mulher solteira/ nada família no Brasil/ tinha medo de violência/ trabalhava no 
escritório/ ia e voltava/ aconteceu/ alguém a chamou/ para ir a outro lugar/ para conversar 
sobre negócios/ a mulher aceitou. 
 
Desenvolvimento 
Foi dirigindo até lá/ e de repente/ o pneu do carro furou/ a mulher ficou nervosa/ e 
desesperada/ pegou o revólver/ e pôs na bolsa/ a mulher saiu do carro/ chorando/ e muito 
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nervosa/ um homem mendigo/ procurando no lixo/ para comer/ que estava com fome/ o 
mendigo comia sem perceber/ quando viu uma mulher chorando/ nervosa/ ele não entendia 
qual era o motivo/ mas ele logo percebeu/ que era o carro/ o pneu furou/ e ele entendeu/ o 
mendigo resolveu ajudar/ foi pegar os materiais no carro/ levantou o carro/ tirou o pneu/ 
colocou outro pneu/ fechou bem os parafusos/ e o carro baixou/ o homem cansou/ guardou 
os materiais no carro/ o mendigo foi embora/ a mulher ficou aliviada/ entrou no carro/ foi 
embora. 
 
Conclusão 
 
Estava trabalhando normal/ uma semana depois/ mulher lembrou do mendigo/ que ajudou/ 
então pensou em ajudar/ dar um emprego a ele/ teve boa idéia/ para ele trabalhar de 
motorista/ de carro/ o mendigo será rico/ e terá a vida boa 
 
 

O 1º agrupamento, formado por quatro alunos de 8ª série e cinco universitários, 

apresentou uma introdução reduzida, porém com um desenvolvimento bastante completo, 

fazendo referências ao fato de a jovem mulher estar se dirigindo para um encontro de 

negócios, quando o pneu do carro furou e ela ficou nervosa; o mendigo percebeu e resolveu 

ajudá-la. Neste grupo, a conclusão da história também apareceu completa, com a mulher 

voltando para ajudar o mendigo. 

O 2º agrupamento, formado por três alunos de 8ª série e apenas um 

universitário, apresentou os recontos menos completos. Esses participantes não elaboraram 

uma introdução à história e, no desenvolvimento, não fizeram referência ao mendigo, 

apenas comentando que o pneu do carro furara. A conclusão também foi pouco detalhada: a 

história termina com a mulher indo embora, e não com o fato de ela voltar para oferecer um 

emprego ao mendigo. 

Já, no 3º agrupamento, formado por três alunos de 8ª série e quatro 

universitários, encontram-se as histórias mais completas, com a introdução e o 

desenvolvimento mais detalhados e, no desfecho, há, inclusive, menção à possibilidade de 

mudança de vida do mendigo. 

Assim como o 3º agrupamento, o 4º também é formado por três alunos de 8ª 

série e quatro universitários. Este agrupamento foi muito parecido com o 3º, no que se 

refere à forma de apresentar a introdução e o desenvolvimento da história; apenas a 

conclusão está menos detalhada que a do 3º. 
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O 3º e o 4º agrupamentos foram os que apresentaram maior número de 

proposições originais do texto, os quais continham participantes que são instrutores de LS, 

distribuídos nos dois. 

 

 

Figura 2: Dendograma das proposições originais do texto recordadas pelos participantes na 

história escrita (“Velho Homem”). 

 

O dendograma da Figura 3, referente ao cluster realizado com as proposições 

recordadas pelos participantes da história escrita (“Velho Homem”), apresentou três 

agrupamentos. Esta história também foi segmentada. 
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Tabela 2 - Segmentação da história “Velho Homem”. 

Introdução 

Um homem/ velho/ brabo/ que vivia sozinho/ há muito tempo/ não suportava crianças/. Ele 

morava numa casa/ rodeada de um jardim/ muito bonito/ com muitas flores e árvores/, e 

tinha uma vara/ ameaçava as crianças/ de um prédio vizinho. 

Desenvolvimento 

Um dia/ estava destruindo um ninho/ de pássaros/ ficou preso no telhado./ Isto porque/ 

quando ia descer/ deixou cair a escada/ que tinha colocado mal equilibrada./ Como o 

homem começou a chamar/ abanando as mãos/ nervosamente/ um menino/ loiro/ que 

brincava perto/ compreendeu o que aconteceu/ recolocou a escada/ estava caída no chão. 

Conclusão 

Depois/ para agradecer /ele convidou seu salvador/ para tomar um lanche/ com bolo/ e suco 

de maçã/ embaixo das árvores. 

 

O 1º agrupamento é formado por quatro alunos de 8ª série e sete universitários. 

Apesar de aparecerem elementos da introdução, desenvolvimento e conclusão, não possui a 

mesma riqueza de detalhes que apareceu no 3º agrupamento. Este agrupamento apresentou 

recontos com a introdução pobre, nela aparecendo apenas o homem velho que não 

suportava crianças. O desenvolvimento não faz referências a ficar preso no telhado ou à 

escada caída. A conclusão, no entanto, é detalhada: o menino loiro é convidado para fazer 

lanche com bolo e suco de maçã sob as árvores. 

O 2º agrupamento, formado por oito alunos de 8ª série e dois universitários, foi 

o que apresentou os recontos menos completos: a introdução faz referência apenas ao velho 

homem; o desenvolvimento é inexistente, com apenas três participantes relatando a 

presença do menino, e ocorre um “pulo” para a conclusão, em que aparece o bolo com suco 

de maçã. Foi o agrupamento que mais apresentou reconstruções e menor número de 

proposições originais do texto. 

Já o 3º agrupamento apresentou as histórias mais completas. Este agrupamento, 

formado por apenas um aluno de 8ª série e cinco universitários, apresentou as histórias com 

introdução, desenvolvimento e conclusão bastante detalhados. Foram os participantes que 

recordaram o maior número de proposições originais do texto e que realizaram um número 
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significativo de inferências. O interessante é que este grupo é formado, na sua maioria, por 

instrutores de LS. 

Para a análise das estratégias de evocação realizadas pelos participantes nos 

recontos, também foi utilizada uma Anova, cujos resultados são apresentados a seguir. 

 

Figura 3: Médias e desvio-padrão das estratégias de evocação realizadas pelos dois grupos 

nas duas histórias. 

 

Na 8ª série, na história em LS, entre as estratégias de evocação, a inferência foi 

a mais produzida (média=12,5%), seguida da interferência (média=1,2%) e da reconstrução 

(média=0,4%). Essa diferença de produção de inferências foi significativa. Já, na história 

escrita, ocorreu uma mudança na produção de estratégias de evocação: foram realizadas 

mais reconstruções (média=6,3%), menos inferências (média= 4,7%), e as interferências 

seguiram no mesmo padrão (média=1,6%); a diferença de produção entre as estratégias não 

foi significativa. 

Para os universitários, a ocorrência das inferências na história em LS também 

foi maior (média=9,0%) do que as reconstruções (média=0,6%) e interferências 

(média=0,2%), esta diferença foi significativa. O comportamento repetiu-se na história 

escrita, na qual as inferências foram as mais produzidas (média=20,1%), seguidas de 
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reconstruções (média=2,8%) e interferências (média=1,9%). Assim como na história em 

LS, a diferença de produção das estratégias de evocação foi significativa. 

As subcategorias de inferências de Graesser Swamer, Baggett, e Sell (1996) - 

antecedente causal, conseqüência causal, e emoção - foram submetidas a uma Anova. 

 

Figura 4: Médias e desvio-padrão das subcategorias de inferências realizadas pelos dois 

grupos nas duas histórias. 

 

Para os universitários, na história em LS, houve uma ocorrência maior de 

conseqüência causal (média=4,8%), destacando-se, significativamente, da antecedente 

causal (média= 1,4%) e da emoção (média= 2,3%). Na história escrita também ocorreram 

mais inferências do tipo conseqüência causal (média= 10,5%), de maneira 

significativamente maior do que antecedente causal (média=1,4%) e emoção 

(média=2,8%). 

No grupo de 8ª série, na história em LS, ocorreram mais inferências do tipo 

conseqüência causal (média= 7,0%), não diferindo do antecedente causal (média=3,8%), 

mas diferindo significativamente da emoção (média=1,1%). Já, na história escrita, não 

houve diferença significativa entre antecedente causal (média= 2,0%), conseqüência causal 

(média=1,6%) e emoção (média= 0,8%). 
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Discussão 

Um dado importante a ser considerado é o comportamento dos dois grupos durante 

a coleta de dados. Na apresentação do texto escrito, os universitários procediam a uma 

“leitura corrida”, sem interrupções, solicitando tradução de palavras apenas ao final. Alguns 

dos participantes apresentavam uma tradução em LS concomitante com a leitura, mas pode-

se dizer que era uma tradução “silenciosa”, ou seja, sinais com pequena amplitude. Foram 

solicitadas poucas traduções de palavras desconhecidas. Percebe-se que este grupo tentava 

entender o contexto, não realizando uma tradução palavra a palavra, corroborando o 

argumento de Padden e Ramsey (1998) de que leitores mais hábeis buscam o entendimento 

do texto como um todo.  

Nesse sentido, Almeida (2000) salienta que o leitor fluente apreende os 

significados a partir de unidades maiores do texto. Para a autora, o leitor fluente não se 

mantém fiel ao texto de modo a tentar uma leitura letra por letra, ou palavra por palavra, 

mas infere ou adivinha com base numa leitura parcial.  

Já os alunos de 8ª série, durante a leitura da história “Velho Homem”, faziam 

uma tradução em LS de palavra por palavra, do início ao fim do texto. Na maioria das 

vezes, os sinais eram amplos. Eles tiveram muita dificuldade no texto escrito, pois 

solicitavam a todo o momento a tradução das mais diversas palavras. A leitura foi 

interrompida diversas vezes, e muitos recomeçavam a leitura novamente após o 

esclarecimento de alguma palavra. Ainda, ao contrário dos universitários, eles tinham de 

ser mais motivados para iniciar o reconto. Essas questões remetem às considerações de 

Padden e Ramsey (1998), de que a decodificação de cada palavra em sinal demonstra 

menor habilidade em leitura.  

Almeida (2000) corrobora esse fato ao descrever o processo de leitura de 

sujeitos de sua pesquisa sobre compreensão textual. A autora comenta que os surdos que 

participaram da pesquisa precisaram desenvolver estratégias de leitura e códigos mnêmicos 

distintos dos utilizados por ouvintes. A soletração digital durante a leitura é uma estratégia 

que demonstra conhecimento do sistema escrito, mas não da significação do texto, uma vez 

que ocorreu quando os sujeitos não conseguiam encontrar equivalentes traduzíveis na LS. 

Para a autora, isso ocorreu porque os surdos foram introduzidos na leitura por uma técnica 
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que os obrigou a processá-la por pequenas partes, acompanhando letras na escrita, fazendo 

com que cada pedaço fosse decifrado e sinalizado em blocos: o sinal do vocábulo, ou a sua 

soletração digital, ou ambos. Com isso, tornaram-se leitores de palavras com muita 

decifração, ou por soletração digital, ou por sinais, ou seja, eles aprenderam a mecânica da 

leitura, mas seu vocabulário permaneceu pobre em decorrência, provavelmente, de pouca 

ou nenhuma leitura em seu dia-a-dia. Portanto, pode-se dizer que este comportamento foi 

similar ao encontrado nos alunos de 8ª série. 

Na recordação das proposições originais do texto, o desempenho dos dois 

grupos foi superior no reconto da história em LS. Apesar de não terem sido encontradas 

pesquisas que comparam o reconto de história escrita com história em LS, alguns estudos 

auxiliam na interpretação desses dados.  

Hatfield, Caccamise e Siple (1978) analisaram a compreensão em duas 

modalidades: LS americana e inglês sinalizado. Os sujeitos foram divididos segundo sua 

habilidade na língua americana de sinais: alta, média e baixa. Como resultados, constatou-

se que o grupo de alta habilidade foi o que cometeu menos erros e o grupo de baixa 

habilidade cometeu mais erros na história em LS. Além disso, o grupo de alta habilidade 

também foi o que cometeu menos erros na modalidade de inglês sinalizado.  

Pesquisa similar foi realizada por Stewart (1985), cujo objetivo foi examinar a 

compreensão de estudantes surdos de histórias apresentadas em inglês sinalizado e em 

língua americana de sinais. Os estudantes tiveram um desempenho melhor nos recontos das 

histórias apresentadas em LS do que as apresentadas em inglês sinalizado. Além disso, a 

maioria dos sujeitos recontou tanto as histórias em LS como as histórias em inglês 

sinalizado em língua americana de sinais.  

Livingston (1991) também utilizou a comparação de modalidades para estudar 

a compreensão textual de dois sujeitos surdos adultos. O sujeito que utilizava inglês 

sinalizado apresentou uma maior proporção de interpretações inadequadas do que o sujeito 

que utilizava a língua americana de sinais. 

No Brasil, a pesquisa de Rampelotto (1993) analisou a compreensão textual de 

adolescentes surdos comparando as três modalidades de comunicação: LS, comunicação 

total e português oral. Como resultado, as histórias apresentadas em comunicação total 

foram as que os sujeitos tiveram maiores dificuldades de recordar, tanto em LS como na 
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forma escrita. Os recontos em LS foram superiores aos recontos escritos. A comparação 

entre surdos e ouvintes demonstrou que o desempenho dos surdos em LS foi similar ao dos 

ouvintes na modalidade oral. 

Na mesma linha de pesquisa, Santos e Dias (1998) analisaram três grupos: um 

constituído de surdos usuários da Libras, um de surdos oralizados e um terceiro grupo de 

adolescentes ouvintes. Os surdos oralizados tiveram maiores dificuldades para compreender 

o texto que os surdos usuários da LS. Além disso, os usuários da LS tendem a dar títulos 

precisos, ao passo que os oralizados tendem a dar títulos incongruentes. As autoras 

salientam que os surdos usuários de LS tiveram nível de compreensão equivalente ao dos 

sujeitos ouvintes. 

Esses trabalhos salientam que o desempenho de compreensão textual dos 

surdos é superior em tarefas que envolvam a LS, se comparadas às realizadas com outras 

modalidades lingüísticas. Além disso, os trabalhos de Rampelotto (1993) e Santos e Dias 

(1998) revelaram desempenho similar na compreensão entre ouvintes e surdos usuários de 

LS, apontando, assim, para uma discussão que desatrele a aquisição de leitura da aquisição 

de língua oral.  

Entende-se que os trabalhos de Hatfield, Caccamise e Siple (1978), Stewart (1985), 

Livingston (1991), Rampelotto (1993) e Santos e Dias (1998) corroboram os dados 

encontrados na presente pesquisa, de que a LS propicia melhor desempenho na tarefa de 

compreensão textual se comparada com outras modalidades de comunicação. O diferencial 

que o domínio da LS provoca na compreensão textual pode ser verificado no agrupamento 

3 do dendograma da análise de cluster da história escrita e dos agrupamentos 3 e 4 da 

história em LS. Esses agrupamentos são formados pelos participantes que tiveram melhor 

desempenho no reconto das histórias, sendo que a maioria é instrutor de LS. 

Entretanto, é necessário levantar a hipótese alternativa de que o melhor 

desempenho na compreensão da história em LS pode ter ocorrido pelo fato de a mesma 

possuir maior número de proposições, o que por sua vez, pode ter aumentado a 

redundância, que é um aspecto da linguagem reduzido na escrita. É conhecido que a 

redundância auxilia a memorização por reforçar a ativação para itens semelhantes. 

Ao se comparar o desempenho dos dois grupos com relação à recordação de 

proposições originais do texto, os universitários tiveram um melhor desempenho nas duas 
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histórias do que os alunos de 8ª série, o que pode ser visualizado pelos dois clusters 

realizados. O desempenho dos universitários era esperado em virtude do alto grau de 

escolaridade do grupo, que pressupunha um maior domínio de leitura, pois, segundo Ruiz-

Vargas (1995), a habilidade de leitura se desenvolve com a prática. Como os universitários 

possuem uma maior demanda e experiência com a leitura, esperava-se que não 

apresentassem, portanto, grandes diferenças entre a compreensão de textos escritos e em 

LS. Além disso, Silva (2001), em pesquisa sobre a construção de sentidos na escrita dos 

surdos, observou que a competência do aluno surdo na escrita melhorava conforme 

aumentava sua escolaridade e sua exposição à LS nas salas de aula, por meio de intérprete. 

Os dados também corroboram os encontrados por Hatfield, Caccamise e Siple 

(1978), em pesquisa na qual os participantes deveriam ler e recontar por escrito uma 

história. Os autores indicaram relação entre a qualidade de leitura e a recordação de 

proposições explícitas, ou seja, quanto mais acurada a leitura, maior foi a recordação de 

proposições originais do texto. 

A diferença de ocorrência de proposições originais recordadas do texto escrito 

pelos alunos de 8ª série não foi significativa ao se comparar seu desempenho com o dos 

universitários, ou seja, apesar de recordarem menos proposições, seu desempenho não foi 

muito diferente do desempenho dos universitários. Várias hipóteses podem explicar este 

fato: a) estar em uma escola que propicia o desenvolvimento dos conteúdos escolares em 

LS cria um diferencial lingüístico em termos de diversidade lexical e conhecimento de 

mundo (Nelson, 1998); b) o contato precoce com a LS favorece o desenvolvimento de 

estratégias cognitivas para a aquisição da leitura (Musselman, 2000); c) apesar de terem 

menos experiência e demanda de leitura, possuem contato com professores surdos fluentes 

em LS, os quais podem fazer associações mais adequadas entre língua escrita e LS, assim 

como desenvolvem estratégias de leitura mais adaptadas à surdez (Nelson, 1998; Padden e 

Ramsey, 1998). Essas hipóteses, tentam, de certa maneira, explicar as relações entre LS e 

desenvolvimento da habilidade de leitura. Além disso, levam a se questionar o sistema 

educacional vigente, no qual surdos são alfabetizados junto com ouvintes, sendo que, na 

maioria das vezes, o método de alfabetização utilizado é o fonético. 

Com relação às inferências, sabe-se que a compreensão textual envolve muito 

mais do que o reconhecimento de palavras e a recodificação de sentenças em proposições. 
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Myers (1990) argumenta que a representação construída pelo leitor envolve não apenas as 

proposições explícitas no texto, mas também inferências baseadas nessas proposições e no 

conhecimento de mundo do leitor. De acordo com Graesse, Swamer, Baggett e Sell (1996), 

os leitores geram uma variedade de inferências baseadas no conhecimento quando estão 

compreendendo histórias. A análise das inferências realizadas pelos dois grupos nas duas 

histórias é extremamente interessante. Os universitários realizaram mais inferências no 

reconto da história escrita do que na história em LS. Este dado pode ser compreendido pelo 

fato de terem sido lembradas mais proposições originais do texto em LS. Sarachan-Deily 

(1985), em pesquisa sobre recordação de proposições e inferências, encontrou que, quanto 

melhores as habilidades de compreensão de texto, melhor é a recordação da informação 

proposicional e, conseqüentemente, menor o número de inferências.  

Enquanto universitários realizaram mais inferências na história escrita do que 

na história em LS, os alunos de 8ª série realizaram menos inferências na história escrita e 

mais inferências na história em LS. Isto ocorre em função das estratégias utilizadas para a 

evocação e da qualidade da compreensão. O fato de os alunos de 8ª série realizarem poucas 

inferências na história escrita explica-se por terem utilizando muitas reconstruções, ou seja, 

tiveram maiores dificuldades em compreender o texto, utilizando-se, então, de proposições 

não existentes nele para poder recontá-lo. Isso significa que, pela dificuldade de elaborar 

inferências, foi necessário inserir elementos que pudessem preencher as lacunas deixadas 

pela leitura, uma estratégia que corrobora o argumento de Long, Seely, Oppy e Golding 

(1996), os quais demonstraram que, caso o leitor não consiga fazer inferências que 

conectem a informação explícita no texto ao seu conhecimento do mundo, ele se sente 

como se não tivesse compreendido o texto e apresenta dificuldades para lembrá-lo. Neste 

caso, os alunos de 8ª série inventaram fatos para realizar o reconto da história uma vez que 

não a que não haviam compreendido bem. 

Em virtude do papel das inferências na compreensão textual, optou-se por não 

apenas computá-las por quantidade nas duas histórias, mas também por categorizá-las de 

acordo com Graesser, Swamer, Baggett e Sell (1996). A Anova realizada com as 

subcategorias mostrou uma diferença significativa para as inferências do tipo conseqüência 

causal na história escrita, para o grupo de alunos de 8ª série, e na história escrita e em LS, 

para o grupo de universitários. Isso revela que os participantes preocuparam-se mais em 
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explicar situações que aconteceram (conseqüência causal) do que em antecipar os 

acontecimentos (antecedente causal). A análise evidenciou também uma diferença 

significativa nos três tipos de inferência para o reconto da história escrita dos universitários, 

o que já havia ficado evidente na análise de variância realizada com as estratégias de 

evocação, mostrando que, na história escrita, os universitários realizaram mais inferências, 

ao passo que alunos de 8ª série realizaram mais reconstruções. Um dado interessante é que 

os universitários realizaram mais inferências do tipo emoção na história em LS do que do 

tipo antecedente causal, o que ocorreu inversamente na história escrita. Já, para os alunos 

de 8ª série, as inferências do tipo emoção não foram significativas em nenhuma das 

histórias. 

As reconstruções referem-se à introdução de proposições que relatam fatos não 

presentes na história original. Por exemplo: “o vovô aprendeu LS”; “o homem foi fazer 

compras”, etc. são fatos que não estão presentes na história “Velho Homem”, mas fazem 

parte dos recontos dos participantes. Tanto universitários como alunos de 8ª série 

realizaram mais reconstruções na história escrita. Porém, como já discutido, a diferença 

entre os dois grupos está no fato de que os universitários realizaram mais inferências na 

história escrita, ao passo que os alunos de 8ª série realizaram mais reconstruções. Percebe-

se que os alunos de 8ª série tiveram muitas dificuldades no reconto da história escrita. 

Faltam proposições importantes para compreender a história, como pode ser observado no 

agrupamento 2 do dendograma, que foi completada nos recontos por este alto número de 

reconstruções. Pode-se dizer que alguns dos alunos de 8ª série, na impossibilidade de 

compreender a história, reinventaram-na.  

Finalmente, com relação às interferências, elas ocorrem quando o sujeito 

modifica o significado das proposições da história por ter associado numa mesma 

proposição dois elementos presentes na história, mas independentes, por exemplo: “o velho 

fez uma casa na árvore”. A Anova realizada demonstrou que esta não foi uma categoria 

significativa de análise com relação ao tipo de história, nem com relação à escolaridade.  

Depreende-se da comparação dos dois grupos que os universitários e alunos de 

8ª série tiveram desempenho similar na compreensão da história em LS, porém os 

universitários tiveram um desempenho mais satisfatório do que os alunos de 8ª série na 

compreensão da história escrita. Sugere-se que a diferença de desempenhos possa estar 
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associada à diferença de escolaridade e, conseqüentemente, à relação que os dois grupos 

possuem com a leitura. Ou seja, pelos anos de escolaridade, pressupõe-se que os 

universitários possuem uma diversidade lexical mais ampla e melhor conhecimento de 

superestruturas de textos do que os alunos de 8ª série, além de que a demanda de leitura 

para os universitários é maior do que para os alunos de 8ª série. Independentemente da 

comparação de desempenhos, pode-se dizer que, pela análise das proposições e estratégias 

de evocação, ambos os grupos compreenderam a história em LS e que a maioria dos 

universitários e alguns alunos de 8ª série compreenderam a história escrita. 

Sugere-se, portanto, que a LS é determinante para a compreensão textual das 

pessoas surdas, e que esta deve ser sua primeira língua de comunicação e expressão. 

Salienta-se que não se percebe a LS enquanto panacéia para os problemas de leitura e 

escrita, mas que, o conhecimento prévio, o contato com diferentes textos, as possibilidades 

de narrativas em LS são extremamente importantes para a aquisição de leitura e escrita dos 

surdos. 

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALMEIDA, E.O.C. Leitura e surdez. Rio de Janeiro: Revinter, 2000. 

CADILHAC, C., VIRBEL, J. & NESPOULOUS, J-L. Compréhension et mémorisation 
de textes de differentes structures par des sujets sormaux et pathologiques: “Le vieil 
homme”. Isbergues: L’Ortho-Edition, 1995. 

CURRAN, C.E., KINTSCH, E. & HEDBERG, N. Learning-disabled adolescents’ 
comprehension of naturalistic narratives. Journal of Educational Psychology, 88 (3), 494-
507, 1996. 

FERNANDES, E. Problemas lingüísticos e cognitivos do surdo. Rio de Janeiro: Agir, 1990. 

FERNANDES, S. É possível ser surdo em português? Língua de sinais e escrita: em busca 
de uma aproximação. Em: C. Skliar (Org.), Atualidade da educação bilíngüe para 
surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999. 

FREIRE, A.M.F. Aquisição do português como segunda língua: uma proposta de currículo 
parta o Instituto nacional de Educação de Surdos. Em: C. Skliar (Org.), Atualidade da 
educação bilíngüe para surdos. Porto Alegre: Mediação, 1999. 

GEE, J.P. e KEGL, J.A. Narrative/story structure, pausing, and American Sign Language. 
Discourse Processes, 6, 243-258, 1983. 



 20

GRAESSER, A.C., GOLDING, J.M. E LONG, D.L. Narrative representation and 
comprehension, Em: R. Barr, M. Kamil, P. Mosenthal e D. Pearson (Orgs.), Handbook of 
reading research. New York: Longman, 1991. 

GRAESSER, A.C.; SWAMER, S.S.; BAGGETT, W.B. E SELL, M.A. New models of 
deep comprehension, Em: B.K. Britton e A.C. Graesse (Orgs.), Models of Understanding 
Text. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1996. 

HATFIELD, N., CACCAMISE, F., & SIPLE, P. Deaf student’s language competency: a 

bilingual perspective. American Annals of the Deaf, 123 (7), 845-851, 1978. 

LIVINGSTON, S. Comprehension strategies of two deaf readers. Sign Language Studies, 
71, 115-130, 1991. 

LONG, D.L.; SEELY,M.R.;OPPY, B.J. & GOLDING, J.M. The role of inferential 
processing in reading ability. In: Britton, B.K. & Graesse, A.C. (Eds.) Models of 
Understanding Text. Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1996. 

MAYBERRY, R. E FISCHER, S. Looking through phonological shape to lexical meaning: 
the bottleneck of non-native sign language processing. Memory & Cognition, 17(6), 740-
754, 1989. 

MENDES, B. C. A. Oficina de leitura com um grupo de adolescentes surdos: uma 
proposta fonoaudiológica. Dissertação de Mestrado não-publicada. Programa de Pós-
graduação em Distúrbios da Comunicação, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 
São Paulo, SP, 1994. 

MUSSELMAN, C. How do children who can't hear learn to read an alphabetic script? A 
review of the literature on reading and deafness. Journal of Deaf Studies and Deaf 
Education. 5(1) 9-31, 2000. 

MYERS, J.L. Causal relatedness and text comprehension. In: Balota, D.A., d’Arcais, 
G.B.F. & Rayner, K. (Eds.). Comprehension processes in reading. Hillsdale: Lawrence 
Erlbaum, 1990. 

NELSON, K. Toward a differentiated account of facilitators of literacy development and 
ASL in deaf children. Topics in Language Disorders. 18 (4), 73-82, 1998. 

OUELLETTE, S.E. & SENDELBAUGH, J.W. The effect of three communication modes 
on reading scores of deaf subjects. American Annals of the Deaf, 127(3), 361-396, 1982. 

PADDEN, C. E RAMSEY, C. Reading ability in signing deaf children. Topics in 
Language Disorders, 18 (4), 30-40, 1998. 

PARENTE, M.A.M.P, CAPUANO, A. & NESPOULOUS, J.L. Ativação de modelos 
mentais no recontar de histórias por idosos. Reflexão e Crítica, 12 (1), 157-172, 1999. 

PARENTE, M.A.M.P., SABOSKINSKI, A.P., FERREIRA, E. & NESPOULOUS, J.L. 
Memória e compreensão da linguagem no envelhecimento. Estudos Interdisciplinares do 
Envelhecimento, 1, 57-76, 1999. 

RAMPELOTTO, E.M. Processo e produto na educação de surdos. Dissertação de 
Mestrado não-publicada, Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal 
de Santa Maria. Santa Maria, RS, 1993. 



 21

RUIZ-VARGAS, J.M. Psicología de la memoria. Madri: Alianza, 1995. 

SÁNCHEZ, C.M. Los sordos deben aprender a leer? Bilingüismo, 27-31, 1994. 

SANTOS, L.H.M., Dias, M.G.B.B. Compreensão de textos em adolescentes surdos. 
Psicologia: Teoria e Pesquisa. 14 (3), 241-249, 1998. 

SANTOS, M.L.L. Interesse de leitura de jovens adultos e desescolarizados. Em: T.M.K. 
Rösing (Org.), Da violência ao conto de fadas. Passo Fundo: Edupf, 1999. 

SILVA, M.P.M.. A construção de sentidos na escrita do aluno surdo. São Paulo: Plexus, 
2001. 

SKLIAR, C. A localização política da educação bilíngüe para surdos. Em: C. Skliar (Org.), 
Atualidade da educação bilíngüe para surdos: Interfaces entre pedagogia e lingüística. 
Porto Alegre: Mediação, 1999. 

SARACHAN-DEILY, A. B. Written narratives of deaf and hearing students: story recall 

and inference. Journal of Speech and Hearing Research, 28, 151-159, 1985. 

STEWART, D.A. Effects of differing sign language and communication modes on the 

comprehension of stories by deaf students. Tese de Doutorado não-publicada. University 

of British Columbia, 1985.  

 

 

 

 


