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RESUMO 
 

Este trabalho visa investigar sobre o processo de adaptação, elaboração e 
acompanhamento de atividades didático pedagógicas em uma oficina de língua 
portuguesa escrita como segunda língua para surdos. No que se refere ao aporte 
teórico adotado nesta pesquisa, foram utilizados pensamentos de autores como, 
Soares (1998), (2003) e (2004), Kleiman (2007), Freire (1989), os quais refletem 
sobre Alfabetização, Letramento e Educação. Utilizamos autores como, Grosjean 
(1982), Marcelino (2009), Flory & Souza (2009), Skliar (1997) e Lacerda (1998) para 
abordarmos diferentes concepções de bilinguismo. Em relação ao Ensino de 
Gramática utilizamos como referência Neves (2002), (2003), (2004), a autora traz 
contribuições acerca da temática com base na Linguística Funcionalista.  

A presente pesquisa é um estudo de caso de caráter descritivo, com abordagem 
qualitativa, se baseia em uma perspectiva a qual projeta o conhecimento como um 
processo que é construído socialmente pelos sujeitos presentes nas interações. Os 
dados foram coletados em um curso de língua portuguesa como segunda língua (L2) 
para surdos, ofertado dentro de uma Universidade Federal, no interior do estado de 
São Paulo, no período de setembro/2017 até dezembro/2017. Foi realizado o 
acompanhamento do desenvolvimento de aprendizagem da língua portuguesa  de 6 
alunos surdos, o acompanhamento foi realizado através da parceria entre o Tradutor 
Intérprete de Libras e Língua Portuguesa (tilsp) e o professor coordenador das 
oficinas, por meio de 3 etapas diferentes; mapeamento do perfil dos alunos, 
elaboração de fichas de acompanhamento e verificação do processo de 
aprendizagem( observado através das fichas). Como ferramentas de análise foram 
utilizadas as fichas com histórico de cada aluno, fichas de acompanhamento e os 
diários de campo. 

São apresentados como resultados as aulas elaboradas e adaptadas pelo tilsp com 
o professor e também são apresentadas as atividades realizadas pelos alunos.  

O estudo apresentado mostra a importância da parceria entre tilsp e professor para a 
adaptação, elaboração e acompanhamento de atividades didático pedagógicas de 
língua portuguesa para surdos, bem como, evidencia a necessidade de ser realizado 
o acompanhamento individual de cada aluno para que sejam identificadas suas 
potencialidades e dificuldades em relação ao processo de aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Língua Portuguesa. Surdos. Ensino de línguas. Bilinguismo. 
Educação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ABSTRACT 

 

 

This research aims to investigate the process of adaptation, elaboration and 
monitoring of didactic pedagogical activities in a Portuguese language course written 
as a second language for the deaf. As for the theoretical contribution adopted in this 
research, we used the thoughts of authors such as Soares (1998), (2003) and 
(2004), Kleiman (2007), Freire (1989), which reflect on Literacy, Literacy and 
Education . We use authors like Grosjean (1982), Marcelino (2009), Flory & Souza 
(2009), Skliar (1997) and Lacerda (1998) to approach different conceptions of 
bilingualism. In relation to Grammar Teaching we use as reference Neves (2002), 
(2003), (2004), the author brings contributions about the theme based on 
Functionalist Linguistics. 
The present research is a descriptive case study, with a qualitative approach, based 
on a perspective that projects knowledge as a process that is socially constructed by 
the individuals present in the interactions. The data were collected in a Portuguese 
language course as a second language (L2) for the deaf, offered within a Federal 
University, in the interior of the state of. From December 2017 to December 2017. 
The development of learning of the Portuguese language of 6 deaf students was 
followed up, through the partnership between the Translator and Interpreter of 
Brazilian sign Language and Portuguesa (tilsp) and the teacher coordinator of the 
workshops, through 3 different stages; mapping of students' profiles, elaboration of 
monitoring sheets and verification of the learning process (observed through the 
forms). As analysis tools were used the records with each student's history, 
accompanying records and the field diaries. 
As results are presented the lessons elaborated and adapted by tilsp with the teacher 
and also the activities performed by the students are presented. 
The present study exhibit the importance about the partnership between tilsp and 
teacher for the adaptation, elaboration and follow-up of pedagogical didactic activities 
of Portuguese language for the deaf, as well as, evidences the need to be carried out 
the individual accompaniment of each student so that their potentialities are identified 
and difficulties in relation to the learning process. 

Keywords: Portuguese. Deaf. Language teaching. Bilingualism. Educacion 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

Segundo o censo do IBGE de 2010 o Brasil  tem  700 mil pessoas falantes da 

Língua Brasileira de Sinais. As pessoas falantes dessa língua comumente precisam 

de acessibilidade em diversos espaços, acessibilidade essa que é proporcionada 

através do profissional Tradutor e Intérprete de Libras e Língua Portuguesa (tilsp). 

Embora a profissão ter sido regularizada recentemente, com a  LEI Nº 12.319, DE 1º 

DE SETEMBRO DE 2010, profissionais tilsp já vinham atuando de modo informal há 

muitos anos,  visando atender as demandas das pessoas surdas. 

O profissional tradutor-intérprete de Libras/Língua Portuguesa é o profissional 

responsável por mediar a comunicação entre falantes de línguas diferentes, no caso, 

entre falantes da Língua Portuguesa e da LIbras, esse profissional pode atuar em 

diversas esferas, como por exemplo: Jurídica, Saúde, Religiosa, Conferência, 

Artístico-Cultural, Empresarial, Midiática e a mais comum a qual será objeto de 

estudo dessa pesquisa, a Educacional. 

O presente trabalho investiga sobre a participação e atuação do tilsp, dentro 

de um curso de língua portuguesa como segunda língua (L2) para surdos, 

observando sua participação nas aulas desde o ato de mediação linguística dos 

materiais e atividades como também na etapa de elaboração e adaptação 

desses  materiais didáticos em parceria com o professor, visando contemplar as 

necessidades linguísticas e pedagógicas de uma realidade  da Educação de Jovens 

e Adultos Surdos (EJAS). 

 

1.2. OBJETO DE ESTUDO E JUSTIFICATIVA  

 

A modalidade de ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA) se 

caracteriza por um sistema de ensino em que transpassa todos os níveis básicos da 

educação do país, passando desde o ensino fundamental e seus conteúdos, até o 

ensino médio. A EJA é destinada a todas as pessoas que em algum momento de 

suas trajetórias escolares foram impedidas de dar continuidade aos estudos na 

idade recomendada, e/ou que foram desprovidas do ingresso ao ensino fundamental 

e médio na faixa etária adequada. 
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Esta modalidade de ensino está assegurada pela Lei de Diretrizes e Bases 

número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que na seção V especifica quais as 

características de ensino na EJA, bem como a quais pessoas ela é destinada, 

afirmando que os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 

adultos oportunidades educacionais apropriadas, já que em idade regular própria as 

etapas escolares não puderam concluir os estudos. 

Por um longo período acreditava-se que a EJA estava associada a uma 

modalidade de ensino direcionada somente a adultos não alfabetizados que em sua 

maioria não teriam tido acesso ao ambiente escolar, mas atualmente diversas 

discussões têm mostrado que o não acesso a escola não é o principal motivo para 

as pessoas em fase adulta frequentarem a EJA, visto que além desses aspectos 

existem outras inúmeras causas que devem ser consideradas, como por exemplo, 

as diferentes histórias de vidas e os motivos que levaram cada uma dessas pessoas 

em um momento de suas vidas a evadirem da escola. 

Dentro da educação de jovens e adultos existe uma heterogeneidade 

gigantesca, caracterizada por faixas etárias, gênero, etnia, conhecimentos 

disciplinares e conhecimentos de mundo diversos, e o modo como os profissionais 

da educação irão lidar com essas pluralidades de sujeitos em um mesmo ambiente é 

que irá indicar e determinar o sucesso na permanência desses alunos, ou estimular 

e influenciar a evasão (novamente) desses educandos dentro do ambiente escolar. 

Uma parcela do público que evade do ensino regular ao transpassar de suas 

trajetórias escolares são as pessoas surdas, pois o sistema regular educacional não 

está apto a receber essas pessoas de maneira com que respeite suas 

particularidades e especificidades linguísticas, como o uso da língua desses sujeitos, 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), esses alunos passam boa parte de seu 

percurso escolar sem receber conhecimentos multidisciplinares em sua língua, pois 

a língua portuguesa falada e escrita é a língua majoritária e predominante tanto no 

contexto escolar como no social do país. 

Os processos de escolaridade para o público surdo presente na EJA comum 

não contemplam essa diversidade linguística das pessoas surdas, e como resultado 

disso a evasão ocorre de modo similar ao ensino fundamental e médio, por outro 

lado em outras hipóteses alguns alunos surdos concluem o ensino na EJA sem ao 

menos terem desenvolvido as competências básicas ensinadas na escola, pois 
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foram privados do ensino não pelo não ingresso, mas pela falta de oportunidade em 

receber os conteúdos em sua língua primeira. 

Pelas leis atuais do Brasil está previsto que os alunos surdos frequentem a 

escola regular de modo com que ela deva estar habilitada para recebê-los, e que as 

unidades educacionais façam-se aptas para capacitar o educando para que ele 

tenha as mesmas oportunidades e acesso aos conhecimentos que um aluno ouvinte 

pode ter, mas de modo geral, as instituições educacionais não obedecem as Leis, 

fazendo com que muitos alunos surdos cheguem à escola, mas não tenham 

acessibilidade, assim, por consequência, tornando o processo educacional 

comprometido pelas barreiras comunicativas. 

Considerando os aspectos acima, muitos alunos surdos optam por preencher 

a lacuna de seu aprendizado e processo educacional comprometido através de 

outros cursos destinados especificamente ao público surdo, muitas vezes em 

espaços de educação não formal, como exemplo espaços de educação de jovens e 

adultos adultos, nesses espaços os cursos podem ser focados em uma única 

disciplina ou em várias, no caso dessa pesquisa, o espaço de aprendizado é 

destinado ao público surdo, mas focado somente no ensino de português como L2.  

Chamamos esse processo educacional de “Educação de Jovens e Adultos 

Surdos”, pois trabalhamos com jovens e adultos de faixas etárias diferentes, 

históricos diferentes e que evadiram da escola ou ainda estão em processo de 

formação no ensino regular, mas que de modo geral, procuram espaços para 

aprenderem e receberem o conteúdo em sua própria língua, visto que o acesso ao 

conhecimento por meio da L1 desses alunos ainda é escasso em outros ambientes 

de educação formal regular. 

Dentro das oficinas de Língua Portuguesa da EJAS os alunos recebem todas 

as informações em sua L1 e os materiais são elaborados e adaptados pelo tilsp em 

parceria com o professor-coordenador do projeto, que fazem acompanhamento 

desses discentes durante a trajetória nas aulas, desde o momento de ingresso e 

egresso do curso. 

Desse modo, essa pesquisa visa investigar como se dá a participação do tilsp 

no processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa como segunda língua 

para surdos dentro da EJAS, a fim de verificar como se dá o processo de 

aprendizagem desses alunos surdos durante a permanência no curso, evidenciando 
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a presença do tilsp enquanto sujeito que assume algumas funções pedagógicas 

dentro do processo de ensino-aprendizagem. 

 

1.3. TILSP E FUNÇÕES PEDAGÓGICAS  

 

o ensino Segundo as politicas nacionais de educação especial é previsto que 

da Língua Portuguesa seja realizado como segunda língua na modalidade escrita 

para alunos surdos, e que, dentro dos espaços educacionais, haja os serviços de 

tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa. 

Fernandes (2018), afirma que na esfera politica educacional o profissional 

tilsp vêm ganhando um protagonismo grande, pois é ele o responsável pela 

acessibilidade linguística e inclusão educacional do aluno surdo, entretanto, ainda 

existem inúmeros desafios a serem enfrentados por esses profissionais, 

considerando que a profissão é relativamente nova. 

Na esfera educacional a diversidade é um dos fatores presentes enquanto 

desafio, e o modo com que se lida com ela é o que determina o sucesso ou 

insucesso do aluno, muitos alunos surdos chegam às salas de aula sem o 

conhecimento da L1 (Libras) e, devido a isso, o profissional tilsp não consegue 

exercer sua função primária como mediador entre as duas línguas. O tilsp precisa se 

sensibilizar com a situação do aluno e ir até o professor para que seja estabelecida 

uma parceria com ele, para que através dessa relação entre professor e tilsp se 

criem estratégias e caminhos adequados para a inclusão do aluno surdo em sala de 

aula, pois somente o professor com o conhecimento didático, ou somente o tilsp com 

o conhecimento  linguístico não conseguem sozinhos, em seus papéis, incluir o 

aluno. 

 

 

1.4. OBJETIVOS, PROBLEMAS E HIPÓTESES.  
 

Esta pesquisa tem como objetivo geral compreender como, de fato, ocorre a 

participação do tilsp dentro do contexto da Educação de Jovens e Adultos Surdos, 

considerando suas diversas funções enquanto profissional atuando na mediação 

linguística e na construção de ferramentas de apoio didático pedagógicos em 

parceria com o docente. 
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Tendo em vista o objetivo geral desta pesquisa, destacamos as seguintes 

etapas para atingir o objetivo geral do trabalho:  

 

I- Elaborar e adaptar materiais didáticos em parceria com o professor para 

contemplar as necessidades linguísticas e pedagógicas de uma realidade da 

educação de jovens e adultos surdos. 

 

II - Verificar o processo de aprendizagem desses alunos durante a 

permanência no curso. 

 

Para orientar o alcance desses objetivos, formulamos as seguintes questões 

norteadoras: 

 

I) Quais estratégias metodológicas para o ensino de Língua Portuguesa como 

segunda língua (L2) seriam adequadas para atender à essa realidade tão 

heterogênea, e como a parceria entre professor e tilsp é fundamental para a 

elaboração de ferramentas didático-pedagógicas?  

 

II) Como professor e tilsp juntos podem elaborar materiais didáticos que 

sejam ao mesmo tempo comum a todos os alunos, mas que ainda sim atenda às 

especificidades individuais de cada aluno fazendo que obtenham um bom 

desempenho de aprendizagem?  

 

Levando-se em conta os objetivos traçados, formulamos as seguintes 

hipóteses:  

 

I) no ensino de língua portuguesa as estratégias adequadas para atender a 

realidade heterogênea seriam o acompanhamento desses alunos através de grupos 

direcionados para que tilsp e docente possam estabelecer parceria na elaboração e 

adaptação de materiais que contemplem esse determinado grupo de alunos, 

considerando o conhecimento enciclopédico e o conhecimento linguístico do aluno . 

II) tilsp e professor podem elaborar materiais didáticos gerais para todos os 

alunos considerando o conhecimento comum a todos eles e em seguida adaptar os 

materiais ao grupo específico que o tilsp acompanha, de maneira com que as 
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especificidades individuais de cada aluno sejam atendidas pelo tilsp e assim eles 

obtenham um bom desempenho de aprendizagem que possa vir a ser identificado 

através das fichas de acompanhamento elaboradas e analisadas pelo tilsp e pelo 

professor. 

 

1.5. ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA  
 

Para melhor apresentação da pesquisa, organizamos o trabalho em 7 

capítulos: o capítulo 1 introduz o tema, apresentando seus objetivos, justificativas e 

hipóteses. 

O capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica a que se vincula a pesquisa, 

apresentando as razões da escolha do suporte teórico, tecendo considerações que 

estão diretamente ligadas ao estudo de caso dessa pesquisa. 

O capítulo 3 apresenta as contribuições da corrente funcionalista  para  o 

processo de aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua para surdos. 

O capítulo 4 expõe a metodologia utilizada na pesquisa para a coleta e 

análise dos dados. 

Os capítulos 5 e 6 foram dedicados à apresentação,  análise e discussão das 

propostas de atividades desenvolvidas  e a função do tilsp durante essa etapa. 

Neste capítulo são apresentados os critérios de análise da ficha de 

acompanhamento das atividades dos alunos durante a permanência nas aulas, além 

de uma breve explanação sobre a abordagem do gênero anúncio publicitário e o 

gênero relato, como também uma análise sobre o desenvolvimento de dois alunos 

ao decorrer das aulas, o que será apresentado através de gráficos comparativos. 

Por fim, no capítulo 7, são apresentadas as principais conclusões a que se 

chegaram por meio das discussões teóricas e das análises registradas pelo tilsp 

durante a trajetória e acompanhamento desses alunos surdos. 
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2. A VIVÊNCIA DA LINGUAGEM E O ESTUDO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

COMO SEGUNDA LÍNGUA PARA SURDOS NO ENSINO NÃO FORMAL 

 

2.1. LETRAMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES PARA O ENSINO DE LÍNGUAS 

 

Nas Oficinas de língua portuguesa trabalhamos com uma turma de 20 alunos 

e esses alunos são divididos por faixa etária e também por nível de fluência na L1 e 

na L2, formando assim, grupos específicos. Um dos critérios para formação desses 

grupos é a aplicação da atividade diagnóstica realizada durante o ingresso no curso. 

Dentro de cada grupo são trabalhados conteúdos respeitando o perfil de alunos, o 

grupo com o qual trabalhamos nessa pesquisa é o grupo 3, formado por múltiplas 

faixas etárias, mas ainda assim, próximas, nesse grupo os alunos tem um nível de 

conhecimento similar.  

O grupo com qual trabalhamos é composto por sujeitos surdos de faixa etária 

entre 14 a 34 anos. O objetivo principal é desenvolver com esses alunos as 

competências linguísticas e discursivas relacionadas ao uso da Libras e da Língua 

Portuguesa, trabalhando as duas línguas, respeitando as vivências, experiências e 

necessidades de cada aluno pertencente ao grupo, considerando os interesses e 

motivações dos alunos ao se matricularem nas Oficinas, como, por exemplo, 

aprender a escrever e a ler para: ingressar no mercado de trabalho e melhorar a 

comunicação escrita dentro do ambiente de trabalho, fazer vestibular e ingressar em 

universidade pública, desenvolver uma melhor comunicação escrita com os ouvintes 

e obter o certificado de conclusão do curso.   

Levando em consideração esse perfil de alunos, suas realidades, motivações 

e o fato da Língua Portuguesa na modalidade escrita ser a segunda língua do grupo, 

optamos pela escolha da teoria do Letramento, visto que através dela poderemos 

focar em aspectos de ensino da língua portuguesa escrita de maneira mais 

aprofundada enquanto objeto de interação e relação social. 

No Brasil, em meados da década de 80, vários pesquisadores que 

trabalhavam com as práticas de uso da língua escrita em diversas esferas de 

atividade sentiram falta de um conceito que se referisse a esses aspectos sócio-

históricos dos usos da escrita, sem as conotações sobre ensino e escola associadas 

à palavra alfabetização.  
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Emergiu, então, na literatura especializada, o termo letramento, para se referir 

a um conjunto de práticas de uso da escrita que vinham modificando profundamente 

a sociedade, mais amplo do que as práticas escolares de uso da escrita.  

Segundo Soares (2004), uma das primeiras pessoas falar sobre Letramento 

de maneira não tão direta, foi o pesquisador, teórico , educador e escritor Paulo 

Freire, em seu livro “A importância do ato de ler”, de 1989. O autor utilizou o termo 

alfabetização com um sentido próximo ao que hoje tem a palavra letramento, para 

designar uma prática sociocultural de uso da língua escrita que vai se transformando 

ao longo do tempo, segundo as épocas e as pessoas que a usam e que pode vir a 

ser libertadora, embora, à época a qual ele se referia, fosse mecanicista.  O autor 

preconiza o sentido amplo da alfabetização para além do domínio do código escrito, 

mas como uma ferramenta de democratização e cultura., pois a escrita passou do 

domínio de uns poucos para um saber universal, considerado direito de todos — e 

com isso a relação das pessoas com a língua escrita mudou radicalmente. 

Freire (1989) afirma que a leitura sobre o mundo antecede a leitura sobre a 

palavra, alega que o educando ao carregar consigo a sua própria leitura sobre o 

mundo conseguirá compor sua leitura sobre a palavra, pois partirá de suas 

experiências, vivências, conhecimento de mundo, para a leitura da palavra, 

procurará fazer de suas experiências e leituras sobre o mundo, um suporte e apoio 

para a leitura da palavra escrita. 

 

Para Freire (1989), a prática da leitura deve ser conciliada com os interesses 

dos educandos. Dessa maneira, os conteúdos a serem trabalhados devem ter 

relação direta com cada  sujeito e com a necessidade de cada um como leitor e 

sujeito social. A partir dessa relação entre o contexto de vida, a leitura se tornará 

mais significativa e fará com que o processo de aprendizado e letramento se tornem 

trocas de saberes, de reflexões críticas sobre o mundo e sobre o que se escreve ou 

lê,  e não seja apenas algo mecanizado e autoritário, mas sim, que todo processo 

seja de mobilização de conhecimentos e saberes, entre educandos e educadores, 

como uma via de mão dupla a partir do comando de temas significativos para os 

educandos e não só pelo educado. 

 
“O comando da leitura e da escrita se dá a partir de palavras e de temas 
significativos à experiência comum dos alfabetizandos e não de palavras e de 
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temas apenas ligados à experiência do educador. A sua leitura do real, 
contudo, não pode ser a repetição mecanicamente memorizada da nossa 
maneira de ler o real. Se assim fosse, estaríamos caindo no mesmo 
autoritarismo tão constantemente criticado neste texto.” (FREIRE, 

1989,  p.18) 
 

Soares (2003), em Letramento e alfabetização: as muitas facetas, afirma que, 

no Brasil, os conceitos de alfabetização e letramento se mesclam, se superpõem, 

frequentemente e se confundem. Segundo a autora um indivíduo alfabetizado não é 

necessariamente um indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler 

e escrever; já o indivíduo letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é 

não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que usa socialmente a leitura e a 

escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais 

de leitura e de escrita. 

Segundo Soares (1998) o letramento é o resultado da ação de ensinar ou 

aprender a ler e a escrever, é o estado social de um ser que já tem a modalidade 

escrita de uma língua apropriada, diretamente e/ou indiretamente, mas através das 

práticas sociais e de temas significativos.  

Para a autora diretamente é quando o próprio sujeito têm a prática de 

escrever e ou ler e faz uso dessas práticas em sua relações sociais e 

interacionais,  indiretamente é quando dentro das práticas sociais participa de 

atividades de leitura escrita mesmo que essas sejam realizadas por uma terceira 

pessoa, como por exemplo, a pessoa recebe uma carta mas não o lê, porque não é 

alfabetizada, entretanto está envolvida em práticas de letramento de outras pessoas 

que se dirigem a ela, a autora também nos cita exemplos de pessoas que lêem 

jornais através de uma terceira pessoa, por exemplo, ela não é alfabetizada, mas 

letrada, pois está inserida no mundo da leitura e escrita indiretamente, através de 

um terceiro sujeito, o mesmo acontece a um sujeito que possa vir a pedir a outra que 

o escreva uma carta enquanto ele a dita.  

Dessa forma, uma pessoa alfabetizada pode somente ter aprendido a ler e a 

escrever através de códigos linguísticos, mas não faz uso dessas práticas 

cotidianamente, pois não se apropriou inteiramente do estado de leitura e escrita 

incorporando-a às práticas sociais de sua vida, ao contrário de uma pessoa letrada, 

que o aprendeu a ler e a escrever e faz o uso dessas práticas nas suas relações 

sociais. 
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Outras contribuições acerca do Letramento são vindas de Kleiman (2007), a 

autora afirma “Os  estudos  do  letramento  têm  como  objeto  de  conhecimento  os  

aspectos  e  os impactos  sociais  do  uso  da  língua  escrita”  (apud KLEIMAN, 

1995), a autora mostra que de início quando o termo letramento foi cunhado a idéia 

era que as discussões acerca dele fossem trazidas para fora da área educacional 

somente, pois o letramento no âmbito educacional é somente uma das práticas de 

letramento presente na sociedade, embora seja a mais relevante por ser dentro de 

uma instituição formal de ensino.  

 
“Assumir  o  letramento  como  objetivo  do  ensino  no  contexto  dos  ciclos  
escolares implica  adotar  uma  concepção  social  da  escrita,  em contraste  
com  uma  concepção  de cunho  tradicional  que  considera  a  
aprendizagem  de  leitura  e  produção  textual  como  a aprendizagem  
de  competências  e  habilidades  individuais.” (KLEIMAN, 2007, p.4) 

 

Os pensamentos apresentados por Freire (1989), Soares (1998) e Kleiman 

(2007) se conectam diretamente com nossos objetivos de pesquisa, pois falam de 

um processo de Letramento considerando a realidade e o social dos educandos. 

Entende-se  letramento como o processo de inserção e participação na cultura 

escrita. Trata-se de um processo que tem início quando a criança começa a conviver 

com as diferentes manifestações da escrita na sociedade (placas, rótulos, 

embalagens comerciais, revistas, etc.) e se prolonga por toda a vida, com a 

crescente possibilidade de participação nas práticas sociais que envolvem a língua 

escrita (leitura e redação de contratos, de livros científicos, de obras literárias, por 

exemplo, práticas sociais essas, que os sujeitos surdos estão inseridos, pois apesar 

de sua L1 ser a Libras, a língua socialmente predominante é a Língua Portuguesa, 

L2 desses sujeitos e língua de maior circulação social. 

 

2.2. O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA EDUCAÇÃO BILÍNGUE PARA 
SURDOS. 
 

2.2.1. Bilinguismo e a Comunidade Surda 
 

Embora as pesquisas na área da surdez sobre bilinguismo sejam recentes e 

falem especificamente do bilinguismo enquanto proposta metodológica na esfera 

educacional, o conceito bilinguismo de maneira geral traz diversas referências de 

estudos, conceitos e definições clássicas,  embora no Brasil as pesquisas sobre 

bilinguismo ainda sejam bastante recentes. 
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Bloomfield (1933) traz uma definição clássica sobre o que é ser bilíngue, 

segundo o linguista ser bilíngue é ter o domínio idêntico ao de um nativo para as 

duas línguas com as quais se comunica. 

Grosjean (1982), afirma que um sujeito bilíngue é o falante que usa duas ou 

mais línguas (podendo também ser dialetos) cotidianamente em seu contexto social.  

Segundo Câmara Júnior (1974, p. 94), em “Dicionário de linguística e 

gramática.”, Bilinguismo é a capacidade de um indivíduo de usar duas línguas 

distintas, como se ambas fossem a sua língua materna, optando por uma ou 

por  outra,  conforme  a  situação  social  em  que  no  momento se ache apropriado, 

se remetendo assim, ao controle que um sujeito tem sobre duas línguas diante de 

um contexto linguístico, o que dependerá de fato, do modo com que o falante lide e 

controle a situação comunicativa através dessas línguas,  seja através de sua 

proficiência,  da  modalidade linguística,  do  gênero  discursivo utilizado no 

momento em  questão do ato de se comunicar. 

 Marcellino (2009) alega que existem diversas variedades de sujeitos 

bilíngues os quais são determinados e mostrados no quadro de Wei (2000: 6 – 

7),  apresentando 37 tipos diferentes de bilíngues, o que deixa claro a multiplicidade 

de tipos de sujeitos bilíngues.  

Segundo Flory e Souza (2009) em Bilinguismo: diferentes definições, diversas 

implicações Wei (2000/2006) deixa claro que, na verdade, um terço das pessoas do 

mundo utilizam mais de uma língua para se comunicar e que, se computarmos como 

bilíngues também as pessoas que aprendem uma língua estrangeira na escola e só 

a utilizam para propósitos específicos, então o número de monolíngües seria muito 

menor do que o de bilíngues.  

Dessa maneira, segundo as contribuições e diversas definições sobre sujeitos 

bilíngues, um sujeito bilíngue não necessariamente será proficiente nas duas línguas 

faladas, um sujeito pode ser considerado bilíngue a partir do momento em que ele 

seleciona situações, compreende e considera  as  funções que ambas as línguas de 

seu repertório verbal têm para si. De modo geral, um sujeito bilíngue não 

obrigatoriamente é fluente, ele adequa o uso das línguas de acordo com suas 

necessidades, e o nível de fluência da língua para esse sujeito irá depender da 

frequência de uso que ele fará da língua, pois as necessidades comunicativas e de 

repertório linguístico irão surgir ao desenvolver das situações comunicativas e 
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contextos. Segundo Marcelino (2009), tudo dependerá de como o sujeito estará 

exposto à língua: 

 

“Em outras palavras, independentemente da classificação tipológica do 
bilíngue, contexto social e utilização da língua, a aquisição (ao menos a 
Língua-I) é um fenômeno que ocorre, e os processos através dos quais ela 
ocorre apresentam hipóteses sobre as tipologias. O essencial é que o 
indivíduo esteja exposto à língua, a fim de que obtenha dados essenciais 
para o desenvolvimento linguístico, de acordo com o contexto em que está 
inserido.’’ (MARCELINO, 2009) 

 

Wei (2000) mostra que o Bilinguismo está intimamente entrelaçado as 

questões Multiculturais, que se referem às diferenças e individualidades de 

determinados sujeitos e/ou grupos, como por exemplo,  questões étnicas, 

linguísticas, religiosas, segundo o autor ser bilíngue traz vantagens nos campos 

comunicativos, cognitivos e culturais. Dessa maneira, um sujeito bilíngue se torna 

mais íntimo às questões culturais relacionadas às diferentes línguas que fala, já que 

língua e cultura não podem ser dissociadas. 

Em maior parte de situações quando culturas diferentes têm contato entre si, 

ambas tendem a se adaptarem, e isso não é diferente nos espaços escolares onde 

as pessoas surdas estão presentes, na maior parte das situações as pessoas surdas 

tendem a se adaptar ao modelo ouvinte de ensino, mas em poucas situações, os 

alunos ouvintes, se adaptam a realidade cultural e linguística das pessoas surdas, 

criando assim, um ambiente propício a situações de opressão e preconceito, 

fazendo falta um ambiente bilíngue para que as pessoas surdas possam se 

comunicar com seus pares linguísticos. 

Ao decorrer dos anos surgiram diversas práticas e abordagens educacionais 

para pessoas surdas, muitas como a Comunicação Total, Oralismo e Bilinguismo, a 

última, como uma proposta inclusiva e defendida pela comunidade surda como a 

ideal.  

A Comunicação Total foi uma abordagem educacional defendida e utilizada 

em meados dos anos 70, podendo utilizar falas, sinais próprios das línguas de 

sinais, desenhos e grafias. Segundo Lacerda (1998) a técnicas utilizadas na 

comunicação total foram desenvolvidas nos Estados Unidos e em outros países nos 

anos de 1970 e 1980, com o intuito de comprovar sua eficácia. 
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O oralismo tornou-se reconhecido através de um alemão chamado Heinicke, 

o qual é considerado o fundador do oralismo, para ele o pensamento só seria 

desenvolvido se fosse através da língua oral pois seria ele todo dependente dela. 

Lacerda (1998) nos mostra que para Heinicke a língua escrita teria uma importância 

secundária, devendo seguir a língua oral e não precedê-la. Durante muito anos o 

oralismo foi utilizado, visto que no famoso evento Congresso de Milão de 1880 o 

método oralista foi considerado o ideal para a educação de surdos, a decisão pelo 

uso do oralismo foi realizada por pessoas ouvintes, não podendo assim, os surdos 

se manifestarem sobre o melhor método de ensino para eles mesmos. A partir desse 

evento novas técnicas surgiram para que as escolas pudesse trabalhar de maneira 

oralista, como através da leitura labial e da língua oral. 

Lacerda (1998) mostra que proposta de educação Bilíngue para surdos surgiu 

quase ao mesmo tempo em que foram desenvolvidos métodos da Comunicação 

Total, essa proposta defende a língua de sinais como língua natural da comunidade 

surda, contrapondo-se a abordagem Oralista. 

Entretanto, este  contexto bilíngüe para surdos é totalmente atípico dos outros 

contextos bilíngues comumentes estudados por linguistas, pois o contexto bilíngue 

Libras - Língua Portuguesa envolve modalidades linguísticas completamente 

diversas, uma sendo espaço-visuo-gestual, e a outra oral-auditiva. 

Segundo Skliar (1997)  a  proposta de educação bilíngüe para surdos, - busca 

respeitar o direito do sujeito surdo, no que se refere ao acesso aos conhecimentos 

sociais e culturais em uma língua que tenha domínio. No caso, a Língua de Sinais, 

pois a partir da Língua de Sinais o sujeito surdo irá desenvolver suas habilidades em 

outra língua, no caso, em sua segunda língua. 

 

Ao sinalizar, a criança desenvolve sua capacidade e sua competência 
lingüística, numa língua que lhe servirá depois para aprender a língua falada, 
do grupo majoritário, como segunda língua, tornando-se bilíngüe, numa 
modalidade de bilingüismo sucessivo. Essa situação de bilingüismo não é 
como aquela de crianças que têm pais que falam duas línguas diferentes, 
porque nesse caso elas aprendem as duas línguas usando o canal auditivo-
vocal num bilingüismo contemporâneo, enquanto no caso das crianças 
surdas, trata-se da aprendizagem de duas línguas que envolvem canais de 
comunicação diversos. (LACERDA, 1998)  
 

É fato que no Brasil a  maioria das escolas têm o Português como a língua 

principal e majoritária do ambiente sala de aula, sendo a Libras deixada de lado e o 

Português, naturalmente como o já é, sendo a Língua de prestígio e a Libras e o 
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aluno surdo vistos com estigmas no ambiente sala de aula. Em ambientes como 

esse ainda coexistem abordagem como a da Comunicação Total e o Oralismo.  

Considerando a realidade brasileira e que os estudos acerca da educação 

bilíngue para surdos está em desenvolvimento e poucos são os espaços com 

propostas de ensino bilíngue, é que surgiram as propostas das Oficinas de Língua 

Portuguesa como L2 para surdos. 

As Oficinas de Língua Portuguesa para surdos da EJA’s a qual nos referimos 

nesta pesquisa possui uma proposta bilíngue, temos como foco o público surdo 

falante de Libras e que usam a Língua Portuguesa como segunda língua. Devemos 

considerar que pelo fato de trabalharmos num espaço de Educação Não Formal, e 

não ter um padrão curricular a ser seguido, tornando-se flexível, a Língua Majoritária 

no espaço é a Libras, pois os conhecimentos são estudados por ela, através dela, e 

com uma abordagem contrastiva entre ela e a Língua Portuguesa e seus conteúdos 

de sala de aula, assim,  tornando a Libras em evidência dentro do espaço de 

aprendizado, procurando aproximar os alunos através da sua L1 para depois 

chegarmos a L2 do aluno, mantendo o equilíbrio das relações entre a L1 e o 

conhecimento prévio do aluno sobre a L2, de maneira sucessiva. 

 

2.2.2. O Ensino de Língua Portuguesa num Contexto Bilíngue.  
 

No que se refere ao Ensino de Gramática utilizamos como referência Moura 

Neves (2002), (2003), (2004), a autora traz contribuições acerca da temática com 

base na Linguística Funcionalista, ou seja, focando em aspectos sobre as funções 

da linguagem relacionadas a produção textual e seus mais diversos gêneros e 

contextos de uso. Compartilhamos de pensamentos de Neves, pois segundo a 

Linguista deve-se trabalhar  com a língua a partir de uma reflexão sobre o uso da 

língua, pois caso se trabalhe com língua e linguagem sem procurar conhecer, saber 

e pensar como a língua funciona e quais os efeitos da linguagem, o processo se 

torna mecanicamente não significativo devido ao ensino pautado num conjunto de 

regras tediosas. 

Em uma perspectiva linguística funcional a língua é vista como um 

instrumento de interação social, que tem como objetivo principal proporcionar uma 

comunicação efetiva entre os falantes da língua. Em uma perspectiva de ensino de 

gramática funcionalista, o ensino e estudo deve ser pautado no uso da língua, desde 
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seus sistemas comunicativos de interação e discursivos, o ensino da Língua deve ter 

como objeto principal seu funcionamento de maneira efetiva e eficaz na vida dos 

seus falantes, partindo do ensino de gramática pautado em seu uso e em como ele 

ocorre, é que subsequentemente poderemos estudar profundamente outros 

aspectos linguísticos e sistemáticos da língua e suas regras.  

 
Privilegiar a reflexão é exatamente a razão de se preconizar um tratamento 
da gramática que vise ao uso lingüístico. Não apenas o estudioso da língua 
portuguesa mas também o falante comum, conduzido na reflexão sobre o 
uso da linguagem, vai poder orientar-se para a utilização eficiente dos 
recursos do processamento discursivo, e, a partir daí, chegar a uma 
sistematização dos fatos da língua legitimada pelo efetivo funcionamento da 
linguagem.(NEVES, 2002, p. 08)  

 

Neves (2002) alega que para estudar sistematização da língua precisa-se 

estudar primeiramente o modo efetivo de como a linguagem funciona, e não se 

iniciar o estudo como se a gramática fosse uma entidade postiça e que só se terá 

acesso a ela caso se ignorem os textos e abstraiam-se o seu uso.  

 
O ponto central que se oferece à reflexão, na observação do tratamento da 
gramática nas escolas, é que esse tratamento se tem feito como se 
gramática fosse alguma entidade postiça a que só teremos acesso se 
sairmos dos textos, isto é, se abstrairmos os usos, o que é exatamente o que 
não pode ocorrer. (NEVES, 2002, p.17) 
 

Segundo Neves (2003), nenhum familiar espera que a escola vá ensinar suas 

crianças a “falar”, pois elas já falam, o desempenho oral antecede o processo de 

educação formal, assim, espera-se que a escola ensine a forma padrão da língua 

materna dessas crianças, a autora nos mostra que todas as formas da língua 

portuguesa (LP) devem ser valorizadas na escola, e que a norma padrão deve ser 

ensinada como uma variante da língua, cabe a escola capacitar os alunos a 

produzirem enunciados aos seus contextos de uso .  

Levando em consideração o caso de pessoas surdas que chegam à escola e 

sua língua materna é a língua brasileira de sinais, o ensino de português também 

deve ser pautado no uso, mas, nesse caso, no uso da modalidade escrita da Língua 

Portuguesa (LP) e aos seus vários contextos de circulação, fazendo com que o 

ensino parta de vivências desses alunos, tendo em vista que a Língua Portuguesa é 

a língua majoritária do Brasil e que ela circula em diversos espaços nos quais as 

pessoas surdas estão presentes. 
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2.3. O CONTEXTO DE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL NO ENSINO DE LÍNGUAS E O 
TILSP 
 

Segundo Gohn (2014) a educação não-formal surge para complementar a 

educação formal, já que a educação formal não consegue responder à todas as 

demandas sociais.  

O processo de educação não formal e suas atividades passam a se organizar 

através de dinâmicas próprias focadas nas necessidades do público que estará 

imerso nesse contexto de aprendizagem, um exemplo de ambiente de educação não 

formal são as Oficinas de Língua Portuguesa para Surdos, atuando em espaço não 

comum e não regido pelo sistema e currículo tradicional de educação, mas de 

acordo com as necessidade e motivações que o público participante das Oficinas 

manifestam. 

Levando em consideração esses aspectos e características presentes nas 

Oficinas da EJA’s acredita-se que os pressupostos da educação não formal são 

relevantes para a pesquisa pois irão contribuir para melhor compreensão sobre a 

importância desse modelo de espaço na educação bilíngue para surdos, visto que 

educação é um processo constante, a qual resulta das instituições e das relações 

sociais entre educandos e educadores, podendo a educação não-formal contribuir 

para a educação formal e assim, o contrário. 

 

 

 

 

2.3.1. A Educação Formal e a Educação não Formal  
 

Maria da Glória Gohn é uma Socióloga e Pesquisadora que aborda questões 

e temas acerca da Educação não formal e movimentos sociais. Em sua obra 

“Educação não formal e o educador social” , 2010, Gohn diferencia Educação 

Formal da Educação Não formal. Para a autora  a educação formal, consiste e se 

ressalta em um espaço territorial da escola, desde a sua regulamentação e 

normatização com a presença de currículos padronizados. Em contrapartida, 

segundo Gohn (1998),  Educação Não Formal, é referenciada pela intencionalidade, 

aprendizado espontâneo e a instrumentalidade presente na figura do educador 

social, além de critérios de solidariedade e identificação de interesses comuns entre 

o educando e o seu aprendizado. 
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De acordo com a definição acima sobre educação não formal podemos 

afirmar que as Oficinas de Língua Portuguesa para Surdos se encaixam nesse 

contexto, pois procuramos através de uma abordagem bilíngue e por meio de uma 

perspectiva de letramento melhorar o processo de ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa como segunda língua para jovens e adultos surdos, procurando diminuir 

os espaços vazios na formação dos quais a escola formal não consegue suprir, nos 

organizando de acordo com as demandas que os educandos apresentam para nós 

ao ingressarem nas Oficinas, considerando todo seu histórico anterior ao ingresso e 

seu contexto de vida fora do ambiente escolar, que de maneira influência nos 

aspectos referentes ao ensino-aprendizagem, pois desse modo nós enquanto tilsp 

junto com os professores podemos nos mobilizar para gerir as práticas pedagógicas 

utilizadas no processo educacional. As Oficinas de Língua Portuguesa não tem 

como base um currículo padronizado, as aulas foram moldadas de acordo com a 

realidade dos alunos e conhecimentos de mundo, de acordo com o desenvolvimento 

e interação deles com os conteúdos através das aulas e das trocas e interações 

entre os sujeitos envolvidos nos processos de aprendizagem, dos próprios 

educandos entre si e deles com seus educadores; professor e tilsp. Segundo Gohn 

(2014), Educação não formal também é aquela que se aprende "no mundo da vida", 

via os processos de compartilhamento de experiências, principalmente em espaços 

e ações coletivos cotidianas, a autora apresenta que o processo de aprendizagem 

deve ser visto como um processo de formação humana, de troca. 

 

Em síntese, adota-se neste texto uma perspectiva de aprendizagem como 
sendo um processo de formação humana, criativo e de aquisição de saberes 
e certas habilidades que não se limitam ao adestramento de procedimentos 
contidos em normas instrucionais, como em algumas abordagens 
simplificadoras na atualidade. (GOHN, 2014, p.5) 

 

 

Considerando todos os aspectos apresentados acima, podemos dizer que o 

processo de Educação Não Formal, consiste-se em uma formação de educadores e 

educando  que ocorre no processo relacional entre esses pares, algo importante de 

ser evidenciado é que o processo de Educação Não Formal não anula, invalida e/ou 

substitui o processo de Educação Formal (educação escolar bilíngue e/ou não), 

além de, não ser responsável por preencher todas as lacunas deixadas pelo 

processo de Educação Formal. 
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2.3.2. O tilsp no contexto da Educação Não Formal 
 

No ano de 2010 foi regulamentada a LEI Nº 12.319, DE 1º DE SETEMBRO 

DE 2010,  essa Lei regulamenta o exercício da profissão de Tradutor e Intérprete da 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS. No Art. 6º da Lei 12.319 são elencadas 

algumas atribuições dadas ao profissional TILSP, no exercício de suas 

competências, sendo elas. 

I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e 

surdos-cegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-

versa;  

II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as 

atividades didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino 

nos níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos 

conteúdos curriculares;  

Sabe-se que profissional TILSP na esfera educacional não tem somente 

como responsabilidade somente transmitir informações de uma língua fonte para 

uma língua alvo, como mostrado no Art. 6º.  

Na esfera educacional o TILSP assume mais do que as atribuições citadas 

pelo Art. 6º, muitas vezes acaba assumindo o papel de educador, pois é o par 

linguístico do aluno surdo, na esfera educacional ele é responsável por mobilizar 

conhecimentos de ambas as línguas.  

No contexto Educacional Não Formal de Oficinas de Língua Portuguesa o 

tilsp  é responsável por mobilizar conhecimentos da Língua Portuguesa escrita para 

a LIBRAS, e ou vice-versa, mas suas responsabilidades vão além, seu trabalho 

consiste em uma parceria com professor, onde ambos são responsáveis pelo 

sucesso do aprendizado do aluno surdo, pois um tem o domínio do conteúdo e o 

outro da língua primeira (L1) do aluno surdo, os conhecimentos e conteúdos sobre a 

Língua Portuguesa, língua segunda (L2) dos alunos surdos devem ser passados 

através de sua L1, criando conexões entre ela e a L2, isso faz com que o tilsp 

assuma o papel de educador, pois é responsável pela compreensão do aluno 

conjuntamente com o professor, e da apropriação dos conteúdos transmitidos.  

Além desses fatores o tilsp será o sujeito mais próximo linguisticamente do 

aluno surdo como também, o mais próximo na relação de aprendizagem, ele que 

será o responsável por identificar elementos e conhecimentos de mundo do aluno e 
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intersecciona-los com os conteúdos transmitidos em sala de aula, ele mais do que 

transpor palavras de uma língua para outra será o responsável por criar as relações 

e paralelos entre as duas línguas, conteúdos, vivências e conhecimentos prévios 

dos alunos, terá como papel fazer com que todos os saberes se tornem significativos 

e próximos das realidades dos alunos através da interação entre todos. 

Em parceria, professor- tilsp - alunos surdos, formam uma pirâmide, a qual 

virá a ser sustentada pela relação entre esses sujeitos, e pelo como o conteúdo e os 

seus conhecimentos vêm a ser mobilizados, a depender da relação entre os sujeitos 

dessa tríade, o aprendizado poderá vir a ser significativo ou não.  

Em nossa pesquisa também partilhamos das propostas de Moita Lopes (et al., 

2005) e Freire (1998) no que diz respeito ao domínio de quatro tipos de 

conhecimento que podem auxiliar no processo de ensino de gramática, a saber: 

conhecimento de mundo, conhecimento de organização textual, conhecimento do 

sistema linguístico e o conhecimento de outros meios semióticos. 

Partindo de todas as referências citadas acima é que buscamos na relação 

entre professor-tilsp- alunos tornar o ensino de LP como L2 para surdos significativo, 

apresentando como os materiais didáticos foram adaptados no contexto de ensino 

do português como L2 de acordo com as necessidades linguísticas e pedagógicas 

de uma realidade da EJA’s, realidade essa, que é composta por sujeitos multiplurais, 

caracterizados pelas diferenças etárias, de gênero, étnicas, econômicas, culturais e 

linguísticas, tais quais vêm afetar diretamente o processo de ensino-aprendizagem, 

e influenciar na necessidade da adaptação de materiais didáticos e criação de 

ferramentas pedagógicas através da parceria professor-tilsp com a finalidade 

de  contemplar esse contexto e realidade de sala de aula. 
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3. A PERSPECTIVA FUNCIONAL DA LINGUAGEM EM CONTEXTO BILÍNGUE DE 

APRENDIZAGEM. 

 

Nesta pesquisa, adotamos a visão funcional da linguagem para refletir sobre o 

processo de aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua para surdos 

e a contribuição do tilsp nesse processo. Como ponto de partida, adotamos a base 

teórica da Gramática Sistêmico-Funcional no que diz respeito à indissociabilidade 

entre o texto e as implicações do contexto de uso. Assim, a partir dessa perspectiva 

teórica, defendemos que a linguagem constitui-se em um sistema de significações 

que medeia a existência humana, e considerando que os contextos de uso da 

linguagem exercem influência direta sobre o que é dito e como é dito. Desse modo, 

procuramos destacar a importância de se considerar tais aspectos em uma proposta 

metodológica que esteja voltada para a formação do sujeito surdo capaz de interagir 

nas mais diversas situações de uso da linguagem.  

 

3.1. PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DA LINGUÍSTICA FUNCIONAL 

 

As reflexões neste trabalho se direcionam para uma abordagem de língua 

baseada na perspectiva funcionalista, que procura investigar as funções para as 

quais servem os elementos linguísticos. Para demonstrar a aplicabilidade da 

abordagem funcionalista ao ensino de língua para surdos, optamos por demonstrar a 

importância de uma análise que aborde toda a situação comunicativa onde ocorre 

um processo linguístico, isto é, os interlocutores, às condições de produção e à 

dinâmica do ato comunicativo. 

 

A análise funcionalista ultrapassa as fronteiras de um estudo baseado 

estritamente na forma e observa como determinada estrutura se comporta no 

momento da interação comunicativa. A língua, nessa perspectiva funcional, é 

concebida, primordialmente, como atividade sociointerativa situada e não como um 

objeto autônomo, cuja análise da estrutura é desvinculada de seu uso em situações 

comunicativas.  

Embora essa teoria  não esteja intimamente relacionada ao contexto da surdez 

e a Língua de Sinais, ela é  totalmente aplicável aos contextos vivenciados pelas 
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pessoas surdas, contextos sociointerativos que circundam os sujeitos que têm a 

língua portuguesa como segunda língua e que de certa forma acompanham as 

mudanças que ocorrem dentro dela, considerando os interlocutores, o processo do 

ato comunicativo: para quem, onde, como, por quê e com qual objetivo, como 

também, os espaços de circulação da língua. 

O objetivo do ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos é 

a formação de usuários competentes. Segundo Travaglia (2004), um usuário 

competente de uma língua é aquele que utiliza cada vez um número maior de 

recursos da língua de forma adequada em cada situação de interação comunicativa. 

Contudo, o ensino de língua portuguesa para surdos, em nossas escolas, têm 

seguido primordialmente uma abordagem tradicional, visto que privilegia uma visão 

prescritiva, isto é, apegada às regras da gramática normativa, seguindo uma postura 

avessa à adequada para se desenvolver a competência comunicativa desses 

sujeitos em uma segunda língua. Essa abordagem prescritiva considera uma 

perspectiva de língua estática e desvinculada do uso e da realidade linguística 

desses sujeitos, desconsiderando a sua primeira língua nesse processo de 

aprendizagem da modalidade escrita da língua portuguesa. 

Uma teoria baseada apenas na descrição da estrutura linguística sem levar em 

consideração o seu contexto de produção não dar conta de uma análise produtiva 

dos fenômenos da língua; dessa forma, o paradigma funcionalista, por estudar a 

língua em uso e por utilizar como correlato psicológico a competência comunicativa, 

veio a contribuir para o estudo contextualizado da língua, ou seja, as estruturas 

linguísticas não são ignoradas, mas vistas como mediadoras das interações verbais. 

Os vários contextos de uso da língua irão influenciar e determinar as escolhas 

linguísticas elegidas pelos falantes de Língua Portuguesa como segunda língua na 

modalidade escrita, desde o momento de envio de uma mensagem no WhatsApp, 

uma postagem no facebook, instagram ou envio de um e-mail para um amigo ou 

chefe, o falante irá desenvolver sua habilidade de escrita a depender do contexto em 

torno da comunicação e dos sujeitos envolvidos na ação. 

O funcionalismo leva em conta regras de ordem estruturais e as de ordem 

pragmática, que governam os padrões de interação verbal em que as expressões 

são usadas. Em suma, a abordagem funcionalista defende que, para estudar a 

língua de uma forma produtiva, a análise das expressões linguísticas não deve ser 

limitada a uma análise categorial de um elemento ou a uma análise isolada de um 
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determinado componente, mas, sim, deve levar em conta a função de cada 

elemento em relação a todo o sistema linguístico e em relação ao seu contexto de 

uso (pragmática) (HALLIDAY, 1985). Desse modo, o funcionalismo se preocupa com 

o estudo da utilização da língua em situação comunicativa, priorizando o 

componente pragmático, ao qual estariam interligados os componentes sintático e 

semântico. 

O trabalho com a língua portuguesa como segunda língua que objetive 

desenvolver a competência comunicativa dos falantes não se limita a uma 

abordagem meramente estrutural da língua, mas lança mão das contribuições da 

corrente funcionalista para inserir o contexto comunicativo em sua abordagem.  

Um estudo que adota a visão da corrente funcionalista trata, por exemplo, das 

regularidades de uso da gramática ou a identificação e reconhecimento das 

unidades linguísticas; as regras de gramática não devem ser encaradas como um 

ensino de metalinguagem desvinculado do contexto de uso, mas, sim, entendidas 

como orientações sobre como empregar adequadamente as unidades da língua, 

como combiná-las, tendo em vista os efeitos pretendidos na interação comunicativa. 

A língua deve ser vista como um sistema de escolhas do qual o falante seleciona 

uma dessas opções para construir seu enunciado. Assim, seria tarefa do professor, 

em parceria com o tilsp, que segue essa abordagem funcionalista levar o aluno a 

refletir acerca de suas escolhas linguísticas  no processo de conhecimento dessas 

opções em L1 e na explicação do porquê das escolhas em L2. Como pode ser 

observado, no modelo funcionalista, o ensino de gramática pressupõe que o sujeito 

reflita sobre as escolhas que tem à sua disposição ao formular seus enunciados, e 

não que memorize nomenclaturas  ou que se detenha em análises de enunciados 

fora de seu contexto de uso, conforme já exemplificamos. 

Além de considerar a língua como um sistema de escolhas que o falante tem a 

sua disposição, outra contribuição da corrente funcionalista para o ensino de língua 

é a noção de gramática emergente.  

Para a linguística funcional, a gramática é vista como um conjunto de 

regularidades convencionalizadas via repetição, isto é, expressões e orações antes 

inovadoras, por serem muito usadas, acabam por rotinizar-se e, assim, passam a 

fazer parte do repertório linguístico dos seus usuários e, desse modo, acabam por 

serem incorporadas à gramática de uma língua. Nesse sentido, a gramática de uma 

língua nunca está completa; está sempre mudando em busca de sua constituição, 
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mas nunca chegando a se constituir de fato. Então uma proposta de trabalho que 

aborde a língua portuguesa em com contexto bilíngue de forma reflexiva, não 

estática e adaptativa é defendida nesta pesquisa.  

Dentro do processo de ensino-aprendizagem de língua portuguesa como L2 

para surdos há uma grande importância em se trabalhar temas que circundam a 

língua e a sociedade, como por exemplo,  trabalhar a variação linguística em libras e 

em português para mostrar aos alunos essa dinamicidade do sistema linguístico das 

duas línguas. Assim, aproveitando aspectos de variações diacrônicas e sincrônicas 

das línguas e trabalhando suas peculiaridades, diferenças e semelhanças em 

parceria, de modo com que se contraste as línguas entre si e as mudanças que 

ocorreram dentro delas, apresentando assim aos alunos, que apesar de serem 

línguas com modalidades diferentes, não se tornam totalmente distintas, pois 

enquanto língua compartilham de características linguísticas em comum.  

Assim para os funcionalistas, a língua não pode ser considerada totalmente 

independente de seus fatores externos, pois a gramática de uma língua é dinâmica e 

flexível. Sobre esse aspecto, lemos em Martelotta et al (1996): 

[...]tomada sincronicamente, a gramática de qualquer língua exibe, 
simultaneamente, padrões regulares, rígidos, e padrões que não são 
completamente fixos, mas fluidos. Por alguma razão, certos padrões novos 
se estabilizam, o que resulta numa reformulação da gramática. (p.11).  
 

Nesse contexto, a gramática é, como propõe Du Bois (1985), um “sistema 

adaptativo”, ou seja, parcialmente autônomo – por ser um sistema – e, ao mesmo 

tempo, parcialmente suscetível a pressões externas – portanto, adaptativa. Nessa 

mesma linha, a gramática é caracterizada como “estrutura maleável” (BOLINGER, 

1977), e “gramática emergente”, (HOPPER, 1987). Para este linguista, a expressão 

“gramática emergente” deve-se ao fato de que ou não existe gramática, ou esta é 

sempre emergente, porém nunca presente. Vemos, pois, que a gramática é assim 

compreendida como o sistema constituído por regularidades decorrentes de 

pressões de uso, pressões essas que se relacionam aos propósitos comunicativos 

do sujeito considerando as suas necessidades cognitivas e/ou interacionais. 

 

A gramática está em renovação constante e as mudanças que ocorrem na 

língua são decorrentes das pressões de uso. Sem essas informações, como bem 

afirmam Cezário e Oliveira (2006, p. 19), o professor pode ficar com a falsa ideia de 
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que o padrão de língua a ser apresentada ao surdo é acrescida somente de novas 

formações lexicais, de que a gramática do português é única  e que todos os 

gêneros textuais apresentam as mesmas estruturas gramaticais, se estiverem 

escritos em língua padrão.  

Assim, o professor, em parceria com o tilsp, ao embasar sua prática na 

perspectiva funcionalista, pode contribuir para a eliminação da falsa ideia de que, 

para escrever, o surdo deve dominar as regras da gramática normativa, esta 

normalmente compreendida como o conjunto de regras a serem seguidas para 

aqueles que querem ser bem-sucedidos na sua vida social e profissional; e qualquer 

forma que fuja à sua classificação é considerada um erro ou “atentado” contra o 

idioma, ou seja, essa gramática descreve uma língua engessada distante da 

utilizada pelos seus falantes no contexto de comunicação real.  

Esse modelo de gramática normativa concebe a língua como objeto autônomo 

e homogêneo. Tais concepções estão de tal forma arraigadas no ensino escolar de 

Língua Portuguesa para surdos que é comum observamos alunos surdos afirmando 

que “não sabem português” ou que “seu português é muito ruim”. E é tarefa do 

docente, em parceria com o tilsp, utilizar das teorias linguísticas para contribuir para 

um ensino bilíngue mais produtivo e menos contraditório. 

Teorias linguísticas como o funcionalismo estão se tornando mais próximas da 

prática em sala de aula e contribuindo, principalmente por meio de cursos de 

atualização e de livros, para a formação dos profissionais que trabalham com a 

Língua Portuguesa, estes, através do conhecimento dessas teorias, passaram a ter 

contato com essa visão crítica em relação a trabalho reflexivo em relação à 

aprendizagem. 

Contudo, no que diz respeito aos conteúdos abordados pelos livros didáticos, 

estes não trouxeram grandes avanços; apenas passaram a ensinar a mesma 

gramática, mas com roupagens diferentes. Em vez dos textos considerados 

clássicos, de autores consagrados, tirinhas de jornais, crônicas, pequenos contos, 

etc. A maioria das gramáticas passou a ser contextualizada, mas não na perspectiva 

funcionalista, apenas passou-se a usar o texto como pretexto para a análise de 

elementos gramaticais. Em vez de frases soltas, os exemplos e exercícios são 

retirados de textos. E aí reside o problema, retiram-se os exemplos e os exercícios 

de textos e as frases voltam a estar isoladas, além do fato de a gramática estudada 

ser a mesma gramática normativa de sempre, com suas classificações 
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desvinculadas do uso efetivo da língua na sociedade.  

 Em suma, não defendemos uma proposta de ensino bilíngue pautado em uma 

gramática  descontextualizada, como nos moldes tradicionais, desvinculada da 

situação comunicativa como um todo: o propósito do ato de fala, seus participantes e 

seu contexto discursivo. A simples memorização das nomenclaturas gramaticais não 

leva o aluno a desenvolver sua capacidade comunicativa em uma segunda língua, o 

aluno deve ser levado a refletir sobre as duas línguas (L1 e L2) e as escolhas que 

faz dentro do contexto de uso.  

Temos, essencialmente, uma escola voltada ao ensino da variedade padrão da 

língua. Dessa forma, o ensino de Língua Portuguesa está vinculado a uma 

perspectiva gramatical que não envolve a realidade social do aluno surdo em sua 

prática.  

 

3.2. A GRAMÁTICA SISTÊMICO- FUNCIONAL E O TRABALHO COM A LÍNGUA 

PORTUGUESA EM UM CONTEXTO BILÍNGUE 

 

 A gramática proposta por Halliday (1994) é chamada de gramática sistêmico-

funcional devido ao fato de levar em consideração questões relacionadas ao 

significado (base semântica) e ao uso (funcional) de uma determinada língua e por 

considerar a existência de uma rede de sistemas que constituem uma língua. Seus 

objetivos são descrever o sistema da língua e as formas pelas quais esse sistema se 

relaciona com os textos, sendo estes entendidos como instâncias reais da língua.  

A proposta dessa pesquisa é o enfoque sistêmico-funcional recontextualizado 

para o ensino de Língua Portuguesa (LP) em uma perspectiva bilíngue e a 

preocupação em mostrar a professores e formadores de diferentes níveis de ensino 

uma possibilidade de trabalhar com/sobre a língua a partir dos significados 

contextuais para se chegar à compreensão do texto por meio da gramática. 

Nas bases da teoria funcionalista de Halliday, a língua é concebida como um 

sistema semiótico em que as escolhas são condicionadas por três fatores: a relação 

do sujeito com o mundo, a relação do sujeito com o outro e a relação do sujeito com 

a língua, ou seja, com as estruturas linguísticas. Esta última relação condicionada 

pelas pressões provenientes das outras duas relações, ou seja, da situação 

comunicativa.  



40 
 

 A respeito da relação entre texto e contexto, de acordo com Eggins (2004), a 

teoria sistêmico-funcional explorar justamente como o contexto adentra o texto. 

Dessa forma, é a maneira como o contexto, de situação e cultura, se materializa nos 

textos o que mais interessa a essa forma de abordagem da linguagem. 

 Halliday aponta para as relações existentes entre texto e contexto. Segundo o 

autor (1978), “um texto é um produto do ambiente e mantém com este uma relação 

de interdependência”. Assim, pode-se dizer que os sentidos de um texto estão sob a 

influência de dois contextos básicos: o contexto de situação e o contexto de cultura.  

O contexto de situação determina as condições imediatas de produção de um 

texto, pois é a partir dele que o sujeito define seu papel e o do outro no momento da 

produção de seu enunciado. Além disso, o sujeito aponta sua intenção comunicativa, 

considerando os aspectos do momento da enunciação. 

O contexto de cultura, grosso modo, engloba o contexto de situação em um 

contexto mais amplo, que prevê os condicionamentos ideológicos e os valores 

balizadores das produções textuais dos indivíduos e aponta para os aspectos 

previsíveis do texto. Os significados são, então, produzidos numa atividade 

complexa que prevê que a linguagem confere sentido às coisas. É ela que permite 

negociações, construções e modificações na natureza da experiência social.  

A noção de contexto engloba o verbal e o não-verbal e o ambiente como um 

todo; serve para fazer uma ponte entre o texto e a real situação na qual ele ocorre. 

Quanto ao conceito de contexto de situação, este inclui o ambiente verbal e, 

também, a situação na qual o texto se insere. Nesse tipo de abordagem de 

língua(gem), admite-se uma postura amplamente pragmática, uma vez que toma-se 

a língua(gem) em ação, sendo impossível interpretar a mensagem sem se ter 

acesso aos elementos do contexto que estão representados na produção verbal. 

Entretanto, segundo Halliday & Hasan (1989), é preciso mais do que o 

ambiente imediato; é preciso incluir na análise um aprofundado conhecimento 

cultural, o que leva a que se pense que somente o contexto imediato não é capaz de 

fornecer todas as bases para a compreensão e análise da linguagem. Daí lançar-se 

mão de toda a história cultural dos participantes, que está por trás desses sujeitos, 

durante o processo da interação verbal. A isso, dá-se o nome de contexto cultural. 

Incorporado ao processo de ensino-aprendizagem da L2 é  importante se 
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contemplar os aspectos culturais, levando em consideração a história de cada surdo 

tanto no momento de interpretação quanto no mediação, pois o contexto histórico de 

cada indivíduo, o conhecimento da língua e sobre a língua que o aluno tem, tanto na 

sua L1 quanto na sua L2, o histórico educacional e o histórico familiar são 

importantes para o alunos compreender o contexto e o que está sendo apresentado 

no contexto da sala de aula. 

Considerando a linguagem como um dispositivo de significações e sua relação 

com os contextos extralinguísticos, admite-se o aspecto sistêmico da linguagem, que 

envolve tanto o sistema linguístico quanto o sistema de dados social dela. Os 

contextos de situação e de cultura assim sendo, agem sobre o sistema linguístico, 

gerando significados, em uma via de mão dupla, já que o texto cria e o contexto do 

mesmo modo que o contexto cria o texto.  

Admitindo a influência desses contextos sobre a produção de um texto, a 

relação do sujeito com a linguagem se estabelece numa prática de escolhas 

consideradas adequadas para cada evento comunicativo. Essas escolhas podem 

ser feitas, porque cada indivíduo, no momento da enunciação, tem conhecimento 

dos aspectos contextuais envolvidos naquela situação comunicativa.  

Dentre as diversas possibilidades ofertadas pela linguagem, o sujeito escolhe 

aquelas que considera pertinentes para que atinja o propósito comunicativo. Neste 

sentido, fica claro que a linguagem é uma rede sistêmica que dá ao sujeito diversas 

possibilidades de uso do sistema linguístico e que, a cada escolha feita, surge uma 

nova possibilidade de escolha em um outro estrato da língua. Pode-se fazer 

escolhas, dentro de um determinado contexto, do objetivo comunicativo do falante, 

do envolvimento ou não do falante de maneira direta com seu texto, das estruturas 

frasais, do léxico, etc.  
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4. METODOLOGIA  
 

4.1 MÉTODO E ABORDAGEM 
 

A presente pesquisa é um estudo de caso de caráter descritivo, pois investiga 

acontecimentos partindo do seu contexto real, havendo contato direto e prolongado 

do pesquisador com os eventos e situações investigadas. Segundo Gil (1995), as 

pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis, que possibilita a realização da  descrição de ações, 

comportamentos, interações, e evolução de fenômenos em um período de tempo 

vinculado a esse contexto, de forma que  não pode ser estudado fora desse contexto 

onde ocorreram naturalmente essas situações. 

 A abordagem utilizada é qualitativa, visto que, se baseia em uma  perspectiva 

a qual projeta  o conhecimento como um processo que é construído socialmente 

pelos sujeitos presentes nas interações, se procurando apenas com o nível de 

realidade em particular, segundo Minayo:  

 
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 
mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO,2001) 

 

 

Assim, ressalta-se que essa pesquisa trabalha com um universo de 

significados, atitudes em que os sujeitos envolvidos na pesquisa estão atuando  para 

transformar/mudar determinada realidade, mas que dê certo modo, também estão 

sendo transformados e tendo suas práticas mudadas e influenciadas por essa 

realidade, portanto havendo assim, uma aproximação maior do pesquisador com o 

campo de pesquisa e também às situações e aos sujeitos envolvidos nela. 

  

4.2 LOCAL DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada na modalidade da Educação de Jovens e Adultos 

Surdos, em um curso de língua portuguesa como segunda língua (L2), situado 

dentro de uma Universidade Federal, no interior do estado de São Paulo. A coleta de 
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dados foi realizada num período de quatro meses, iniciando-se em setembro de 

2017 e finalizando-se em dezembro de 2017.  

 

4.3 SUJEITOS 

 

Nessa pesquisa estiveram envolvidos 8 sujeitos, sendo o  tilsp, o qual atuou 

como mediador de conteúdos de Língua Portuguesa para a Libras, o professor 

orientador das oficinas, e um grupo de 6 alunos. 

 

Discentes Faixa 

Etária 

Escolaridade Contato inicial com a 

LIBRAS (Idade) 

Cidade 

A 14 Fundamental em 

Andamento 

8 São Carlos/SP 

B 14 Fundamental em 

Andamento 

10 Ibaté/SP 

C 26 Médio completo 6 Ibitinga/SP 

D 20 Superior em 

andamento 

5 Santa Cruz das 

Palmeiras/SP 

E 34 Médio Completo 24 Taquaritinga/SP 

F 21 Superior em 

andamento 

6 Santa Cruz das 

Palmeiras/SP 

Tabela 1 – Relação de alunos, faixa etária, escolaridade, contato inicial com a Libras e cidade. 

 

Tilsp Discente do último ano do Bacharelado em Tradução e Interpretação em 

LIBRAS/Língua Portuguesa. 

Professor-

orientador 

Docente do Bacharelado TILSP, coordenador, docente e orientador das 

Oficinas de Língua Portuguesa para Surdos. 

Tabela 2 – Equipe Pedagógica 
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4.4. PROCEDIMENTOS (ETAPAS DA PESQUISA) 

 

Considerando os objetivos do presente estudo, a pesquisa foi realizada em três 

etapas, a saber: 

 

4.4.1. Etapa 1: Elaboração de questionário de matrícula 

 

De antemão foram elaboradas fichas de matrícula para esses alunos, com 

aspectos contendo histórico escolar, idade, local de nascimento e início do contato 

desses alunos com a Libras, as fichas foram distribuídas, preenchidas e coletadas 

para que a partir desses dados conseguíssemos fazer o mapeamento sobre o perfil 

desse grupo de alunos da EJAS, podendo contrastar entre si as diferentes 

realidades da qual esses discentes surdos provinham. 

 

4.4.2. Etapa 2:  Elaboração e adaptação de materiais  

 

Os materiais utilizados durante o período letivo das aulas foram elaborados 

de acordo com as propostas das Oficinas, utilizando como base os gêneros textuais 

Relato e Anúncio Publicitário, respeitando o cronograma e os conteúdos que foram 

propostos para o semestre desde o ínicio das aulas e adaptando esses materiais à 

realidade dos alunos, considerando:  

 

1) nível de conhecimento dos alunos na L1 e na L2 

2) temas que estavam relacionados com a realidade vivenciada por esses alunos. 

3) conhecimento adquirido ao decorrer das aulas. 

 

4.4.3 Etapa 3: Processo de aprendizagem observado através das fichas de 

acompanhamento 

 

Através das fichas de acompanhamento foi possível observar e monitorar o 

desempenho dos alunos ao decorrer das aulas, pudemos observar o progresso 

deles em cinco níveis linguísticos diferentes, sendo eles:nível lexical, gramatical, 

semântico, textual e pragmático.  
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Dentro de cada um desses níveis haviam outros aspectos de língua 

portuguesa para serem avaliados nas produções dos alunos, critérios eram 

avaliados e registrados em frequência de ocorrência, não ocorrência e também de 

acordo com o número de ocorrências dentro do texto. 

Nos capítulos 5 e 6 será possível conferir o modelo das fichas de análise e 

também exemplos de análises realizadas por meio delas e explanadas em forma de 

gráficos. 

 

4.5. MATERIAIS PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE  

 

De antemão foram elaboradas fichas de matrícula para esses alunos, com 

questões sobre o histórico escolar, idade, local de nascimento e início do contato 

desses alunos com a Libras, as fichas foram distribuídas, respondidas e coletadas 

para que a partir desses dados conseguíssemos fazer o mapeamento sobre o perfil 

desse grupo de alunos da EJA, podendo contrastar entre si as diferentes realidades 

da qual esses discentes surdos provinham. 

Foram coletadas atividades dos alunos do período de setembro/2017 até 

dezembro/2017, em que semanalmente, após a realização de cada atividade foram 

preenchidas fichas de acompanhamento individualizadas dos discentes surdos, de 

modo com que respeitasse os conteúdos de língua portuguesa estudados em sala 

de aula,  bem como os critérios pré estabelecidos e elencados nestas fichas de 

acompanhamento, como: Nível gramatical, nível lexical, nível semântico, nível 

textual, nível pragmático.  

 

4.6. FERRAMENTAS DE PESQUISA 

 

4.6.1 Questionário  

 

O questionário escolhido foi o semi-estruturado, pois o objetivo requerido com 

sua aplicação era de mapear o perfil dos alunos ingressantes nas Oficinas de Língua 

Portuguesa. O material foi composto por cinco questões, nas quais solicitamos o 

nome, idade, cidade do discente, nível de escolaridade e idade em que o aluno teve 

o primeiro contato com a LIBRAS, a última questão, trazendo mais liberdade para 
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que caso o aluno julgasse pertinente, nos contasse sobre sua trajetória com a 

Libras. 

Utilizamos esse formato de questionário para podermos conhecer melhor o 

perfil de cada aluno surdo com que viriamos a realizar um trabalho semanal de 

ensino-aprendizagem de L2, o questionário proporcionou o conhecimento prévio 

sobre cada aluno ao ingressar nas Oficinas de Língua Portuguesa, possibilitando 

saber sob quais circunstâncias esses alunos estavam inseridos, além de,nos dar um 

breve direcionamento sobre como a atuação em sala de aula decorreria, de modo 

com que fossem respeitados os históricos de cada aluno. 

 

4.6.2. Ficha de acompanhamento  

 

A pesquisa foi realizada dentro de um curso de língua portuguesa como 

segunda língua para surdos, que por finalidade o curso tinha o objetivo de elaborar 

práticas de letramento que possibilitasse aos alunos um entendimento maior de 

textos que circulam socialmente, utilizamos materiais que estabelecessem relações 

com o dia dos alunos para que aos poucos eles se apropriassem da escrita da 

Língua Portuguesa.   

Assim, elaboramos fichas de acompanhamento para que fosse possível 

avaliar o desempenho dos estudantes ao decorrer das aulas, verificando o processo 

de aprendizagem deles durante a permanência no curso. 

Os critérios utilizados para a ficha de acompanhamento foram elaborados em 

parceria com a professora-orientadora, a qual foi responsável por gerenciar e 

elencar os conteúdos a serem trabalhados nas aulas e os relacionar com os critérios 

da ficha de acompanhamento.  

As fichas foram preenchidas conforme os critérios abaixo contidos em cada 

nível de avaliação, e após cada aula, as atividades eram corrigidas e o número de 

ocorrência em cada aspecto dos cinco níveis linguísticos era discriminado na ficha 

de acompanhamento organizada por meio do  Microsoft Excel.  

 

4.6.3 Diários de campo  

 

O gênero diário de campo foi escolhido como ferramenta para compor a 

pesquisa, pois através dos registros feitos nele haveria a possibilidade de observar 
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um processo de desenvolvimento dos alunos de maneira constante em relação às 

aulas, relação com tilsp e com o contexto geral da sala de aula, como por exemplo, 

o envolvimento dos alunos com as atividades, com os outros colegas de classe, com 

o professor-orientador e tilsp. Por meio dessa ferramenta pudemos avaliar nossas 

ações, implicações e também planejarmos os passos seguintes a serem seguidos 

ao decorrer das aulas.  

Essa ferramenta proporcionou um retorno às aulas anteriores, um retorno às 

experiências reais do campo citadas pelo pesquisador com uma perspectiva de 

quem se está dentro da prática e não externo a ela, uma reflexão sobre as cenas 

registradas por ele, como também um recurso para expor suas inquietações, 

impressões sobre a própria relação com os alunos. 
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5.  UMA PROPOSTA DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA BASEADA NO 
USO 

 

O presente estudo se constituiu em uma tentativa de compreender como o 

tilsp atuava dentro da esfera educacional de Oficinas de Língua Portuguesa para 

Surdos, tendo a função mediadora entre Língua Portuguesa e Libras e educadora 

enquanto dentro de um grupo de alunos caracterizado por diferenças etárias, de 

gênero, de formação educacional, além de, mostrar como através da parceria entre 

tilsp e professor os materiais didáticos pedagógicos foram adaptados para 

contemplar esse grupo de alunos, respeitando suas necessidades linguísticas e 

verificando o seu processo de aprendizagem durante a permanência no curso. 

Para que essa relação entre tilsp, professor, alunos, materiais e adaptação de 

materiais fossem compreendidas de maneira clara, primeiramente seria necessário 

apresentar segundo quais abordagens e perspectivas as Oficinas ocorriam. 

A proposta das Oficinas de LP seguem uma abordagem bilíngue para que o 

letramento de fato ocorra, trabalhando através da L1 dos alunos o conhecimento da 

L2, com materiais que tenham relação com a vida e experiências de mundo dos 

alunos, ou seja, partindo de um processo de ensino-aprendizagem da LP de maneira 

contextualizada, voltado para uma perspectiva discursiva e reflexiva de gêneros 

textuais, para em seguida serem abordadas as complexidades e conteúdos do 

sistema gramatical dentro do gênero, de maneira com que os alunos se vinculassem 

e relacionassem por si mesmos as características do gênero e da gramática 

presente nele aos  propósitos comunicativos e sociais para o que o servem, não 

trabalhando a gramática pela gramática somente, mas a gramática enquanto 

dependente de um gênero para ser compreendida e subsequente ao gênero dentro 

do seu contexto de uso.  

Com relação às atividades realizadas com o grupo de alunos, foram 

escolhidos dois gêneros textuais para serem base no processo de aprendizagem, 

sendo eles: Relato e Anúncio Publicitário. Ressalta-se que ambas as escolhas foram 

feitas de modo com que os gêneros fossem valorizados como instrumento 

de  interação humana e de atividade sociocultural dos alunos, considerando os usos 

dos gêneros textuais na interação verbal em sala de aula, como também, fora dela, 

em outros espaços e contextos da sociedade. 

As atividades foram adaptadas e elaboradas por meio de uma proposta 

bilíngue, ou seja, através do uso de duas línguas, permitindo a comunicação, a 
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interação e o conhecimento do novo por meio delas, fazendo com que fossem 

trabalhados os gêneros textuais na L1 (Libras), compreendendo a proposta do 

gênero e sua relevância social, considerando o conhecimento de mundo prévio 

trazido pelos alunos no que se refere sobre o gênero e temas internos ao gênero, 

para que em seguida, houvesse a reflexão sobre os gêneros dentro da LP e por 

meio do aprendizado das atividades de LP.  Em suma, refletindo sobre a L1 por 

meio da L1, para conseguinte a isso, refletir sobre a L2 com base na L1, focando o 

aprendizado nos aspectos e características do gênero, e com base nisso, na 

gramática presente no texto.  

Algumas das propostas de atividade, à feitio de exemplificação, poderão ser 

conferidas no capítulo seguinte. 

 

5.1. PROPOSTAS DE TRABALHO COM OS GÊNEROS: RELATO E ANÚNCIO 

PUBLICITÁRIO 

 

Como mencionado anteriormente foram trabalhadas a abordagem de dois 

gêneros textuais, sendo eles: Relato e Anúncio Publicitário, dentro da etapa de 

Relato foram trabalhados aspectos da língua portuguesa como o uso de conectivos 

e dentro da etapa de Anúncio foram trabalhados aspectos de Variação Linguística, 

além de, na produção dos alunos em ambos os gêneros serem analisados cinco 

níveis da língua portuguesa, como por exemplo: nível gramatical, nível lexical, nível 

semântico, nível textual e nível pragmático. Dentro de cada um desses níveis 

também foram analisadas elementos linguísticos presentes dentro de gêneros 

textuais. 

 

Gêneros  Conteúdos gramaticais abordados dentro do gênero 

Relato Conectivos 

Anúncio 

Publicitário 

Variação Linguística (variações diacrônicas, sincrônicas, diafásicas, diatópicas e 

diastráticas) 

Tabela 3 – Conteúdos de aprendizagem 
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1. Nível gramatical 

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

2. Concordância nominal e verbal; 

3. Regência nominal e verbal; 

4. Uso de pontuação adequada 

5. Flexão de nomes e verbos; 

6. Estrutura da língua portuguesa 

Tabela 4 – Aspectos de nível gramatical 

2. Nível lexical 

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de recursos como derivação, composição. 

Tabela 5 – Aspectos de nível lexical 

 

3. Nível semântico 

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de um termo: polissemia, sinonímia, 

antonímia, etc 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados (Interdiscursividade) 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca na internet) 

Tabela 6– Aspectos de nível semântico 

 

4. Nível textual 

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser expresso por conjunções, por determinadas 

palavras, ou pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. Preposições, conjunções, 

advérbios e locuções adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem uma 

inter-relação entre orações, frases e parágrafos. 

2. Progressão referencial, sequencial. 

3. Coerência textual 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) 

Tabela 7– Aspectos de nível textual 
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5. Nível pragmático 

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação de interação 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo 

Tabela 8 – Aspectos de nível pragmático 

 

 

5.1.1.  Análise: a escolha dos níveis 

 

Os cinco níveis foram escolhidos pois contemplam diversos aspectos 

presentes dentro da língua portuguesa escrita que se encontram em qualquer 

gênero textual. 

Cada nível de análise foi formado por elementos linguísticos presentes dentro 

dos gêneros textuais, cada elemento foi analisado através de um registro do número 

de ocorrências dentro do texto. Vale ressaltar que as ocorrências foram analisadas 

de acordo com a atividade e  produção de cada aluno, dentro dessas produções 

também foram registrados o número de linhas, número de palavras e número de 

parágrafos, visto que assim teríamos uma melhor visão do número de ocorrências 

de cada elemento dos níveis dentro de um determinado tamanho de texto. 

A ideia que nos norteia pela escolha dos eixos/níveis de análise vem da 

Linguística Funcional, segundo a qual há uma  forte  vinculação entre  discurso  e  

gramática,  de  modo  que  algumas estratégias  de  organização  da  informação  

operadas  pelo  falante  no  momento da  interação  discursiva  se  regularizam,  

sendo  a  gramática  uma  consequência desse   processo.   Nesse   sentido,   não   

organizamos   aleatoriamente   nosso discurso e, dessa maneira, a ordenação de 

elementos gramaticais na sentença é  motivada  por  outros fatores  de  ordens  

lexical, semântica, textual e discursivo-pragmática. 

Dessa forma, o ensino  da LP foi  baseado  no  funcionamento  da  língua  em 

efetiva    comunicação, como  uma    estrutura    maleável, considerando outros 

níveis além do gramatical,     para    que    sua complexidade  fosse  entendida  a  

partir  de  uma  reflexão  coerente da relação entre os cinco níveis  e  não somente 

de  um conjunto de  gramaticais isoladas por um único nível. 

O processo de aprendizagem da linguagem escrita decorrerá do significado 

que a língua assume nas práticas sociais, e esse valor só poderá ser conhecido por 
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meio da L1 (língua de sinais) que o fará de base para o aprendizado da L2 escrita 

(LP), na ilustração a seguir é possível observar como funciona a pirâmide de 

aprendizado da L2 segundo as práticas das Oficinas de Língua Portuguesa. 

 

Figura 1 – Pirâmide do desenvolvimento da linguagem escrita 

 

Fonte: Autor da pesquisa 

 

a) o nível gramatical se refere ao  domínio  do  código linguístico,  isto  é, à 

habilidade do sujeito usar os diversos recursos gramáticas fornecidos pela língua 

escrita dentro daquele determinado contexto de produção de um gênero e de seu 

uso. 

 

b) o nível lexical está relacionado com a utilização do uso de novas palavras dentro 

do texto e também ao uso de vocabulário adequado e específico àquele gênero 

textual. 

 

c) o nível semântico relaciona-se a capacidade de dentro de um gênero o discente 

compreender os diversos significados de um termo, como também fazer uso deles 

respeitando as relações de sentidos entre os enunciados. 
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d) o nível textual tem relação com o gênero e a capacidade de compreensão e de 

produção dele, desde aspectos como sua função, uso, conteúdo, estilo, suporte de 

veiculação. 

 

e) o de nível pragmático tem relação com o gênero e seus contextos de interação, 

como os propósitos comunicativos do gênero levando em consideração um 

interlocutor, esse nível refere-se as funções do texto em relação ao social; seu 

sentido só pode ser apreendido se articulado à prática social que lhe deu origem, ao 

veículo no qual ele se apresenta (jornal, revista,  outdoor,  embalagem  de  um  

produto,  etc.)  e  às intenções  que  revela (vender algo, informar sobre, questionar, 

fazer refletir, etc.). 

 

f) base linguística – língua de sinais (L1): língua de instrução utilizada para mediar o 

aprendizado da segunda língua (L2) na modalidade escrita, está atrelada 

diretamente ao nível pragmático. 

 

5.2  A ESCOLHA DO GÊNERO: RELATO  
 

5.2.1 Contexto vivenciado 

 

A utilização do gênero Relato partiu da experiência de uma aula de campo a 

qual os alunos participaram dentro da universidade em que as aulas de LP eram 

oferecidas. No primeiro dia de aula esses alunos conheceram a universidade e 

durante todo o trajeto da aula os tilsp realizaram a interpretação simultânea para 

esses alunos.  

Muitos alunos ao ingressarem nas Oficinas de Língua Portuguesa tem como 

objetivo melhorar a escrita para obterem uma boa pontuação em vestibulares para 

assim ingressar em uma universidade pública, considerando esse interesse dos 

alunos , foi organizada uma aula de campo dentro da universidade em que as 

Oficinas eram oferecidas, durante a aula de campo os alunos conheceram a história 

do espaço que antes era uma fazenda de café mas que agora é a universidade, 

foram apresentados os prédios antigos que atualmente sediam atividades 

administrativas, foram apresentados os cursos das áreas norte e sul, seus 

departamentos, prédios de aulas teóricas e as diferenças entre essas áreas e os 
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respectivos cursos que a compõe, também foram apresentados os espaços de lazer 

(quadras, ginásio de esportes, piscina) e moradia estudantil, além de, a realização 

de uma visita guiada no cerrado e na biblioteca comunitária. 

O objetivo da aula de campo era fazer com que os alunos surdos 

vivenciassem seu aprendizado de forma mais prática, fora do ambiente normativo 

escolar, ultrapassando as paredes e as barreiras de uma sala de aula, para através 

dessa experiência aprenderem mais sobre uma língua nos mais variados contextos 

de interação social e nas suas mais diversas esferas de comunicação, fazendo com 

que aprendessem a língua, vivenciando-a , usando-a.  

Nessa aula de campo os alunos foram instruídos a fazerem anotações sobre 

pontos que acharam cruciais no seu roteiro de aprendizagem, registrando 

curiosidades, fatos e até mesmo dúvidas.  

Após esse período de aula de campo foram iniciadas as aulas em sala, para 

que em seguida o gênero Relato fosse trabalhado e os textos produzidos. 

De antemão houve a realização de uma apresentação geral sobre gênero 

contemplando suas características próprias, como tempo de narração, espaço de 

narração, narrador, sequência entre os fatos e o uso de conectivos e da gramática 

presente dentro do texto, tudo sendo apresentado de acordo com a experiência 

vivenciada por eles para que posteriormente  fosse realizada a produção dos textos 

a partir do conhecimento de mundo adquirido pelos alunos durante a aula de campo.  

Subsequente à apresentação geral e discussão sobre a experiência vivida, os 

alunos iniciaram o processo de produção textual, com base nas experiências 

trazidas por eles, nas anotações, no estudo e aprendizado sobre gênero Relato. Os 

alunos construíram narrativas de maneira com que fossem contando sua 

experiências e vivências na aula de campo, criando seus textos de acordo com suas 

próprias perspectivas, observações e visões. 

Imediato a produção dos textos e às correções individuais e coletivas, 

houveram discussões e debates sobre a importância e relevância do uso e 

circulação do gênero Relato dentro das interações sociais. 

 

5.2.2  Trabalho com o gênero 
 

A abordagem do gênero foi voltada para o seu uso, considerando os 

seguintes questionamentos na elaboração de seus textos: Porque? Para quem? 

Como?. Apresentamos a estrutura do gênero, além de nós tilsp apresentarmos para 
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eles nossos próprios Relatos para que assim os alunos tivessem como base e 

parâmetro a produção de alguém que esteve presente durante a aula de campo. 

Conseguinte ao aprofundarmos aspectos do gênero textual, adentramos aos 

aspectos referentes a gramática da língua portuguesa, trabalhando o uso de 

conectivos, mostrando sua relevância e importância dentro do texto e o qual fluida e 

clara a escrita pode se tornar após a utilização dos conectivos dentro de um texto, 

interseccionando fatos, experiências e ideias fazendo com que discentes 

vivenciarem os gêneros partindo da sua vivência 

 

5.3 A ESCOLHA DO GÊNERO: ANÚNCIO PUBLICITÁRIO 
 

5.3.1 Contexto vivenciado 

 

A escolha da abordagem do gênero anúncio nas Oficinas de língua 

portuguesa foi feita devida a sua grande circulação dentro da sociedade, sem 

divisão, se para o público ouvinte ou surdo, pois todos sujeitos sociais são afetados 

pela publicidade diariamente em suas mais diversas esferas de veiculação, seja na 

televisão, em jornais, outdoors, redes sociais, revistas.  

Assim, devido a grande circulação de anúncios publicitários nos mais diversos 

meios de comunicação os alunos ao adentrarem à sala de aula tinham um 

conhecimento prévio indireto sobre o gênero, baseado em suas vivências enquanto 

cidadãos e também público alvo desses anúncios (compradores de serviço e/ou 

produtos).  

 

5.3.2 Trabalho com o gênero 
 

O gênero Anúncio Publicitário foi trabalhado em seus contextos de uso  e 

situações sociocomunicativas entre as pessoas, dentro dele foram abordados 

aspectos de Variação Linguística (ex: Formal e Informal) entrelaçados a outras 

características próprias do gênero, destacando os elementos que compõe um 

anúncio para sua promoção nos mais diversos meios de comunicação, 

características como a significação das cores, a estrutura do gênero (título, texto, 

imagem e assinatura), público alvo, local de veiculação, linguagem utilizada e 

objetivo, tudo de acordo com uma abordagem contrastiva entre as propagandas 

antiga e  atual da marca de maquiagem Avon, ressaltando a importância de cada 

elemento para a composição do gênero.  



56 
 

Dentro do gênero Anúncio Publicitário também foram trabalhadas as vivências 

de situações de interlocução, em que os alunos pudessem se identificar e ter um 

processo de ensino aprendizagem mais significativo. Desse modo, em parceria com 

a professora, foi selecionado um Anúncio Publicitário em vídeo, também da marca 

Avon, nele havia uma pessoa surda que sinalizava fazendo a propaganda da 

maquiagem, atuando como consumidor do produto.  

A partir da apresentação dessa propaganda para os alunos as aulas 

moldaram-se com base o ensino focado no uso, partindo das vivências dos 

discentes como público daquele anúncio e observando a identificação deles com o 

anúncio devido a presença de um par linguístico, para em seguida, serem 

trabalhadas a leitura, escrita e gramática das legendas presentes no vídeo do 

Anúncio, não trabalhando assim o gênero de forma isolada, mas em seus mais 

diversos aspectos linguísticos, gramaticais e sociais. Partiu-se novamente do 

conhecimento de mundo dos alunos e sua identificação com o tema estudado, 

fazendo com que todo o processo se tornasse significativo, não trabalhando o 

gênero de maneira isolada e fora de contexto de vida dos alunos, mas de modo 

dependente da constituição de seu sentido na língua de sinais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



57 
 

6. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE AS AULAS 

 

6.1 ETAPA DO GÊNERO RELATO 
 

6.1.1. Momento de introdução ao gênero 

 

De antemão ao início das atividades serem iniciadas com os alunos, eram 

realizadas apresentações gerais sobre o tema a ser estudado, contemplando as 

características do gênero a ser introduzido, como a estrutura, público, contexto de 

uso, objetivos, coesão e coerência.  

 

6.1.2 Momento das atividades de Relato 

 

Durante a etapa de atividades com o gênero Relato, houveram dois temas de 

produção, alguns alunos produziram Relatos sobre a aula de campo na universidade 

e outros alunos fizeram um Relato sobre suas Férias. Os alunos escreveram suas 

observações referente a aula de campo e ao período de recesso do curso e após a 

elaboração dos textos, realizaram a leitura individual e compartilhada com os outros 

colegas, para que assim, através dos textos variados e por meio de sua leitura 

aprendessem em conjunto e conhecessem diferentes exemplos de produção textual. 

Ao final da aula, os alunos entregaram seus relatos para que 

pudéssemos  tilsp e professora corrigir em parceria, com a finalidade de fazermos as 

análises das produções considerando os níveis de análise (gramatical, lexical, 

semântico, textual e pragmático) e  melhorarmos os conteúdos que futuramente 

seriam aplicados em sala de aula de acordo com a necessidade específica que cada 

aluno surdo, como também, para registramos as mudanças dos alunos ao passar 

das Oficinas, conhecendo melhor suas dificuldades referente a cada nível e suas 

competências. 

 

6.1.3 Momento posterior às atividades 

Após a correção e registro de análise das atividades eram feitas 

correções  coletivas com os alunos de acordo com o pontuado pela professora, a 

mediação era feita pela tilsp do grupo.  

Os relatos eram entregues aos alunos com as devidas observações e 

sugestões de melhorias da produção textual, após a entrega do material, o relato 
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desses alunos era interpretado em Libras para que depois as adequações em 

português fossem refletidas em conjunto, sendo explicado para eles o porquê das 

correções e auxiliando na refacção dessas produções para que assim melhorassem 

seus textos de acordo com a correção realizada pela parceria da docente com a 

tilsp. 

Ao decorrer da etapa de Relato eles se sentiram livres para expor suas 

perspectivas/visões sobre a aula de campo, opinando sobre ela. Através das 

correções e feedbacks coletivos e individuais os alunos foram sanando suas 

dúvidas, melhorando suas produções e construindo o aprendizado coletivamente 

através dos seus textos compartilhados. 

Durante a etapa de estudo do gênero Relato pode-se perceber que as aulas 

foram muito produtivas, visto que elas partiram de um interesse comum entre os 

alunos, vivências com a aula de campo e férias, em que num primeiro momento eles 

fizeram um relato em Libras, puderam dialogar e relatar suas experiências para os 

colegas por meio da L1 e em seguida através da produção textual por meio da L2 

contar aos colegas suas experiências, compartilhando conhecimentos comuns entre 

si e aprendendo em conjunto durante o processo de criação do texto e do processo 

de correção coletiva, momento em que eles sanaram suas dúvidas sobre como usar 

de maneira adequada os conectivos, como criar um texto interdiscursivo, coerente, 

com início, meio e fim.  

 

6.2 ETAPA DO GÊNERO ANÚNCIO PUBLICITÁRIO  
 

6.2.1 Momento de introdução ao gênero 

  

Como de costume foi realizada uma apresentação geral sobre o tema 

abordado, o gênero anúncio publicitário e dentro dessa apresentação foram 

introduzidas duas propagandas que dariam início às atividades em torno do gênero, 

a primeira propaganda foi da marca Avon e a segunda da marca Natura.   

Dentro dessa apresentação foram trabalhados os aspectos discursivos de 

cada anúncio, em consonância com a cenografia deles e a todo momento os alunos 

eram questionados sobre qual era relação estabelecida entre discurso e cenografia. 

O primeiro vídeo apresentado foi o da marca Avon, da campanha 

“#Donadessabeleza”, anunciando novos produtos de maquiagem.  Todos os alunos 

presentes na aula assimilaram o texto presente no anúncio “Você não tem o direito 
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de falar como eu devo me vestir como eu devo me portar” com questões e discursos 

de representatividade, quebra de padrões de beleza e inclusão, pois as pessoas que 

estavam usando a maquiagem eram pessoas pertencentes a grupos minoritarizados 

socialmente. De fato a compreensão dos alunos foi coerente, pois a proposta da 

marca, segundo declarações da própria empresa, era a de que esses sujeitos 

fossem contemplados por ela na mídia e na publicidade em geral. 

Em declaração no post de divulgação do anúncio pelas redes sociais a marca 

postou o seguinte texto : “Ninguém, além de você mesma, pode ser a dona das suas 

escolhas. Dê um chega pra lá no preconceito, nos rótulos e em qualquer tipo de 

censura à sua beleza. Toda mulher já nasce linda, e é única. A sua beleza só tem 

em vocês. Seja dona dessa beleza“ 

 

Figura 2 – Foto da campanha #Donadessabeleza 

 

Fonte: Youtube – Canal Avon 

 

Na imagem acima, da esquerda para direita estão presentes a funkeira MC 

Linn da quebrada, definida por ela própria como “bicha, trans, preta e periférica”, em 

seguida a atleta deficiente visual e medalhista paraolímpica Terezinha Guilhermina, 

a modelo com síndrome de down Samanta Quadrado, a blogueira surda Priscila, 

mais conhecida por Camomila Pri,  a empresária  Bee Reis definida por ela mesma 

como gorda e feminista e a  rapper negra e feminista Kessidy Keys. 

Os alunos explanaram reflexões como “maquiagem é para todo mundo e para 

quebrar esse preconceito trouxeram essas pessoas, para representar”, pelo fato do 
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anúncio ter uma pessoa surda enquanto representante de um grupo houve uma auto 

identificação dos alunos com o anúncio. 

 

Figura 3 – Blogueira surda Camomila Pri sinalizando para a campanha da Avon. 

 
Fonte: Youtube – Canal Avon 
 

O segundo anúncio trabalhado foi da marca de cosméticos Natura, intitulado 

“Mulheres”, na propaganda a filha do cantor Martinho da Vila faz uma paródia da 

música do pai, também intitulada Mulheres, na versão da paródia Maíra Freitas 

reinterpreta a letra original e fala sobre os tipos de mulheres que ela havia tentado 

ser, o anúncio não era acessível, então apresentamos o vídeo da maneira em que 

foi disponibilizado na mídia, somente com legenda em português, assim foi possível 

observar a compreensão dos alunos da maneira como o anúncio naturalmente foi 

divulgado pela marca, devido a não acessibilidade em Libras, para que 

posteriormente o anúncio fosse apresentado de maneira acessível. Num primeiro 

momento os alunos se focaram diretamente na cenografia, nos movimentos de foco 

e desfoco das câmeras e nas cores das maquiagens utilizadas pelas mulheres do 

vídeo. 
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Figura 4 – Modelo participante da campanha Natura utilizando produto da marca 

              

            Fonte: Youtube - Canal Natura 

 

Vale ressaltar que o anúncio estava fazendo divulgação de produtos como 

batom, coloração para cabelo e maquiagem, estabelecendo ligação direta entre a 

letra e o verso reinterpretado por Maíra “eu já fui mulher de todas as cores”  com as 

imagens cenográficas de mulheres com cabelos coloridos e bem maquiadas. 

Segundo declarações da marca na divulgação do vídeo através das redes sociais, a 

propaganda é “Uma homenagem a todas as diversas e possíveis belezas, cores, 

estilos e muitos amores.” 

 

Figura 5 - Maíra Freitas durante o anúncio 

 
Fonte: Youtube - Canal Natura 
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Posteriormente às apresentações dos dois anúncios de maquiagem, foram 

abordadas algumas características de composição do gênero, como por exemplo, a 

estrutura, que é composta principalmente por: Título, Imagem, Texto e Assinatura. 

Essas características foram estudadas através de uma comparação entre anúncios 

de catálogos da Avon, um de 1970 e o outro de 2016, interseccionando também com 

os dois anúncios em vídeo apresentados anteriormente. 

  

 Figura 6 – Imagem utilizada durante a aprendizagem sobre a estrutura dos anúncios 

 
Fonte: Material didático 
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Figura 7 – Anúncio de 1970 utilizado durante a comparação entre anúncios e variação Linguística. 

 
Fonte: Material didático 

 

Figura 8 – Anúncio de 2016 utilizado  durante a comparação entre anúncios e variação Linguística 

 
Fonte: Material didático 

 

Nesse momento os alunos compararam os anúncios e relacionaram  com a 

questão da variação diacrônica, alegando que o tempo tem papel influenciador nas 

mudanças sociais e linguísticas, se referindo a linguagem verbal e não verbal dos 

anúncios e  também da formalidade do velho - 1970 (imagem acima à esquerda) e a 

informalidade do novo - 2016 (imagem acima à direita).  
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Foram trabalhados outros aspectos das propagandas, como o público alvo, 

quais eram os objetivos dos anúncios (vender e gerar 

emoção/intimidação/provocação/humor), significação das cores e sua relação com 

produto vendido.  

 

6.2.2  Momento das atividades de Anúncio Publicitário 

 

Num dado primeiro momento foram trabalhados os aspectos linguísticos da 

letra da música de Martinho da Vila e da paródia de Maíra Freitas, foram entregues 

aos alunos as letras em sua versão original e na versão reinterpretada, de maneira 

com que houvesse uma primeira adaptação do material para os alunos. Durante 

essa etapa trabalhamos a gramática do texto do anúncio, focando na presença da 

conjunção adversativa mas, nos tempos passado e presente, e o porquê do seu uso 

dentro da música, também foram abordados os adjetivos e características citadas 

por Maíra Freitas em sua letra, os alunos compararam a letra do pai com a da filha. 

Nessa etapa os alunos tiveram dúvidas em algumas palavras como donzela e 

meretriz, foi trabalhada a pesquisa desses termos com eles e a interpretação do 

texto como um todo, do uso da palavra dentro do contexto, relacionando letra e 

vídeo, focando na composição geral do anúncio e não só em fragmentos individuais 

que o compunha.  

Em seguida os alunos participaram de uma atividade a qual tinham que 

relacionar todo conteúdo envolvendo o gênero e suas características com os 

aspectos de variação diacrônica, considerando que os anúncios publicitários 

socialmente acompanham as épocas, pessoas e gerações, havendo assim uma 

mudança histórica ao passar das publicações dos anúncios publicitários. Nesse 

momento os alunos trouxeram questões de variação diacrônica, refletindo sobre a 

mudança entre as letras do pai e da filha, do modo com que elas foram escritas 

considerando a época, mudança social e o machismo presente na primeira letra e o 

discurso de resistência presente no anúncio e na letra dele reinterpretada por Maíra 

de Freitas. 

Após serem trabalhados os aspectos de variação, gramática e características 

do anúncio da Natura, foi apresentada uma versão dele traduzida para Libras, com a 

presença da janela de Libras. O anúncio foi adaptado, editado e traduzido através da 

parceria entre dois tilsp e a professora, com o objetivo de tornar o anúncio inclusivo 

e acessível, respeitando a língua de partida e língua de chegada do anúncio, de 
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modo com que o sentido transmitido através do anúncio em LP também fosse 

contemplado através da tradução em Libras.  

Conseguinte aos alunos assistirem o material adaptado e traduzido para 

Libras foi possível perceber a mudança na compreensão do sentido do anúncio, já 

que no momento em que o anúncio foi apresentado somente com a legenda eles se 

prenderam as palavras e a cenografia e com a presença da janela de Libras eles se 

preocuparam em compreender o sentido do anúncio conectado aos outros aspectos 

anteriormente já vistos; legenda, discurso e cenografia, características gerais do 

gênero anúncio.  

 
Figura 9 – Anúncio “Mulheres” sem acessibilidade 

 
Fonte: Youtube - Canal Natura 

Figura 10 – Anúncio “Mulheres”  com acessibilidade (janela de Libras) 

 
 Fonte: Material didático traduzido 
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Figura 11 – Anúncio Mulheres sem acessibilidade 

 
Fonte: Youtube, canal Natura 

 
Figura 12- Anúncio “Mulheres” com acessibilidade (janela de Libras) 

 
Fonte: Material didático traduzido 

 
 
Encerrando o trabalho com as propagandas em vídeo, da marca Avon e 

Natura, foi dada continuidade às atividades de variação diacrônica dentro dos 

anúncios publicitários, os alunos trouxeram contribuições, conhecimentos prévios e 

de mundo para dentro da aula, relembrando as aulas de história da escola e 

interseccionando com variação linguística dentro dos anúncios antigos e 

identificando as formas de escrita própria do século XX. Abaixo é possível observar 

a imagem de um dos anúncios utilizado nas atividades, uma propaganda da 

Farmácia São João em Piracicaba, 1914. 
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Figura 13 – Anúncio utilizado na atividade de variação linguística 

 
    Fonte: Material didático 

 
 
No período da etapa de trabalho com o gênero Anúncio Publicitário foi 

perceptível que os alunos (principalmente as mulheres surdas) mostraram 

posicionamentos mais fortes, pois se identificarem com a mulher surda no anúncio e 

com as demais mulheres presentes neles, criando discussões e debatendo em aula 

sobre a relação do anúncio, a presença das mulheres e a sociedade machista e 

patriarcal, tanto dos períodos atuais, quanto dos anos de 1914 e 1970.  

Os alunos trouxeram reflexões e relacionaram os anúncios estudados com as 

relações de poder e machismo na sociedade, de maneira com que se aproveitasse 

todo o conhecimento de mundo e as reflexões que os alunos trouxeram para 

compartilhar nas aulas, foram aprofundadas as discussões acerca do tema “O 

machismo nos anúncios publicitários”, para introduzir o tema foi utilizado um vídeo 

produzido pelo Instituto Nacional de Educação para Surdos - INES, da série “A vida 

em Libras”, o qual explicava em Libras sobre a diferença entre machismo e 

feminismo. 
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Figura 14 – Vídeo utilizado como base para as discussões de gênero e sociedade  

 
Fonte: INES – A vida em Libras 

 

Durante a exibição do vídeo os alunos se atentaram aos conceitos e as 

palavras que eles liam na legenda, mas que não conheciam, anotando-as para em 

seguida discutir junto sobre os significados delas e sobre elas dentro do contexto de 

uso no vídeo, assim, fazendo eles mesmos vivenciarem suas próprias situações de 

interlocução.  

Após a exibição do vídeo surgiram dúvidas sobre palavras como: Feminismo, 

Machismo, Feminicídio e Suicídio. Muitos alunos, especialmente os homens, 

acreditavam que feminismo era o oposto de machismo, ou seja, superioridade 

feminina. Quando questionados sobre o porquê surgiram respostas como “Ah, 

porque o final da palavra é igual, M A C H (datilologia)  acho que significado homem, 

Machismo significa que os homens se sentem superior, pensava que era a mesma 

coisa com a palavra Feminismo”. A partir dessas dúvidas e questionamentos 

trazidos pelos alunos foram trabalhadas as origens das palavras e suas partículas 

sufixais e o conceito geral.  

O mesmo ocorreu com a palavra suicídio e feminicídio, os alunos sabiam o 

conceito de suicídio, mas não sabiam que feminicídio era especificamente sobre o 

assassinato de mulheres, somente sabiam que se referia a assassinato/morte por 

causa do sufixo - CÍDIO. 

Abaixo é possível observar um esquema dos exemplos trabalhados: 
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Figura 15 – Modelo ilustrando conteúdo da aula em que foi discutido sufixo 

 

 Fonte: Autor da pesquisa 

 

Além de trabalhados os aspectos do gênero anúncio e a gramática dentro do 

gênero, foram abordados os conceitos e a interpretação textual dos alunos, sobre o 

tema.  

Vale salientar que a todo o momento durante as aulas, desde o momento em 

que foram trabalhados os conceitos de machismo nos anúncios, os alunos traziam 

conhecimentos de mundo adquiridos em outros espaços e experiências próprias de 

vida, trouxeram contribuições relembrando momentos históricos que foram o marco 

para mulheres, como por exemplo: 

 

   - O incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist em Nova York, 1911:  Nesse 

acontecimento morreram 129 mulheres grevistas que lutavam por melhores 

condições de trabalho. As mulheres foram vítimas de seus patrões que as teriam 

trancado na fábrica, bloqueado as saídas e ateado fogo por não quererem atender 

as reivindicações das trabalhadoras. 

 

●  Direito ao voto feminino em 1932, no Brasil, durante o governo de Getúlio 

Vargas. 
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● Diferença salarial entre homens e mulheres que ganham cerca de 30 a 53 por 

cento em diversos cargos.    

 

Os alunos trouxeram exemplos de anúncios de cerveja, os relacionando com 

a objetificação da mulher feita pelas marcas com o objetivo de agradar o público 

masculino, como no anúncio abaixo trabalhado com os alunos. 

 
Figura 16 – Anúncio utilizado para abordar “Machismo nos anúncios publicitários” 

 
Fonte: Material didático 
 
 

Durante essas atividades foram trabalhadas os seguintes tipos de 

conhecimento:  

 

1) Conhecimento interacional: produção de um texto levando em consideração um 

interlocutor.  

 

2) Conhecimento linguístico - compreensão da estrutura do português em suas 

várias modalidades (formal e informal) e da Libras levando em consideração 

aspectos lexicais e semânticos.  
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3) Conhecimento textual- capacidade de compreender e produzir o gênero, sua 

função, uso, conteúdo, estilo, suporte de veiculação. (Estrutura: apresentação, 

descrição, opinião)   

 

4) Conhecimento enciclopédico ou de mundo: construção de conhecimentos a partir 

de uma vivência e experiências, conhecimentos esses que serão “armazenados” em 

suas memórias e “acionadas” a partir da relação com outros textos.  

 

6.2.3 Momento posterior às atividades 

  

Após as atividades e discussões realizadas com base no gênero anúncio 

publicitário foram feitas as correções coletivas, as análises das produções dos 

alunos e o registro das ocorrências segundo os níveis linguísticos dos critérios de 

análise, para que de modo geral, fosse possível ter um panorama do 

desenvolvimento dos alunos durante essa etapa de aprendizado e ciência sobre o 

conhecimento que de fato eles apropriaram para si durante as aulas em que o 

gênero foi abordado. 

 

6.3 DESENVOLVIMENTO DOS ALUNOS APÓS A ABORDAGEM DOS GÊNEROS 

E ATIVIDADES 

 

Após a abordagem dos gêneros Relato e Anúncio Publicitário os alunos se 

sentiram mais à vontade para se expressar, visto que as aulas partiram da 

construção de conhecimentos a partir de vivências e experiências deles, os 

conhecimentos “armazenados” em suas mentes foram “acionados” a partir da 

relação que partiu da L1 para a relação da L2 com outros textos.  

Com essas atividades foi possível perceber o quão importante é a parceria 

entre tilsp em conjunto com o professor, o tilsp teve um papel muito relevante, pois 

atuou como ponte facilitadora para a compreensão do conteúdo, gerando mais 

conforto aos alunos (por ser um par linguístico) e segurança para opinarem na sua 

L1 sobre os gêneros trabalhados na L2, fazendo com que houvesse proximidade no 

ato de interação e trocas de conhecimentos, caracterizando um processo de ensino 

bidirecional, em que ambos aprendem um com os outros, através de línguas, 
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culturas, experiências e visões de mundo diferentes mesmo que dentro de um 

espaço de aprendizagem comum a todos. 

Ressalta-se a importância da parceria tilsp-professor extra sala de aula para a 

elaboração de atividades de acordo com cada especificidade dos alunos e de acordo 

com os níveis linguísticos (gramatical, lexical, semântico, textual e pragmático) e 

suas competências contempladas nas análises, pois a observação conjunta através 

das atividades analisadas e seus respectivos níveis é que determina a melhor 

adaptação de material para aquele determinado grupo de alunos da EJA’s. 
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7. RELAÇÃO ENTRE OS NÍVEIS DE ANÁLISE 

 

Os níveis de análise e suas respectivas competências não foram 

selecionados de maneira isolada, mas de maneira conjunta, pois ambos se inter-

relacionam e dependem um do outro para um gênero textual ser produzido. 

Segundo   Marcuschi   (2008),   um   texto   deve   obedecer   a   um conjunto 

de critérios de textualização, já que ele não é um conjunto aleatório de frases,   nem   

uma   sequência   e   qualquer   ordem.   Esses   critérios   são considerados   pelo   

autor   como   acesso   à   construção   de   sentido   do  que princípios    de    boa    

formação    textual,    a    saber:    coesão, coerência, intencionalidade, 

aceitabilidade, situacionalidade,       intertextualidade, informatividade.   

O linguista ressalta   que   esses  critérios   não   podem  ser transformados 

em regras para uma boa formação textual, mas para mostrar o quão  rico  é  um  

texto  em  seu  potencial  para  conectar  atividades  sociais, conhecimentos 

linguísticos e conhecimentos de mundo. 

O texto, nesta perspectiva de níveis e competência é trabalhado além da 

gramática, mas por  meio  da  articulação  entre conteúdo, expressão e relações  de 

sentido entre os demais elementos que constroem um texto, seja em momentos pré, 

durante ou pós produção textual, sendo  a  gramática de um texto  uma  

consequência desse   processo, a gramática é um nível presente em uma produção 

e não a base do processo, pois o processo é conjunto de todos os níveis articulados. 

A partir das ocorrências registradas pelo tilsp após a correção das atividades 

dos alunos, foram elaborados gráficos comparativos do desempenho inicial e final do 

aluno durante a etapa de estudo dos gêneros.  

Os gráficos abaixo foram selecionados considerando a escolaridade dos 

alunos analisados, discente B - ensino fundamental II em andamento, discente C- 

ensino médio completo. Um dos aspectos que fizeram com que fossem 

selecionadas as produções desses alunos, B e C, para  serem analisadas, foram as 

diferenças da idade atual e da idade do primeiro contato de ambos com a Libras, 

todos esses aspectos influenciam diretamente na produção escrita do texto na L2. 
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Gráfico 1 – Perfil etário do primeiro contato com a Libras e idade atual dos alunos 

 

 
Fonte: Autor da pesquisa 

 
É possível observar nos gráficos abaixo as mudanças ocorridas nos textos 

dos discentes durante a etapa de estudo do gênero relato. Essas mudanças foram 

registradas pelo tilsp de acordo com os níveis de análise durante as aulas de 

produção do relato e de refacção do relato.  
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Gráfico 2 – Desenvolvimento do discente B segundo critérios de análise 

 

 

Fonte: Autor da pesquisa 

 
Percebe-se que mesmo de maneira sútil houveram mudanças no texto de 

refacção do discente B se comparado ao primeiro relato. Na refacção o discente 

aumentou o uso adequado da grafia das palavras, de pontuação, flexão nominal e 

verbal. Houve um desenvolvimento do aluno após receber sua atividade corrigida. 
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Gráfico 3 – Desenvolvimento do discente C segundo critérios de análise. 

 
Fonte: Autor da pesquisa 

 

É perceptível que para o discente C houveram mudanças extremamente 

perceptíveis no texto de refacção se comparado ao primeiro relato. O aluno diminuiu 

as palavras em seu texto, reorganizou melhor os parágrafos, teve aumento 

significativo na grafia das palavras, em concordância, regência nominal e verbal, 

flexão de nomes e verbos, estrutura da língua portuguesa e progressão referencial.  

 

Consideram-se os seguintes aspectos: 

 

a) o texto de relato do discente C mesmo com um grande número de palavras, não 

estava com uma qualidade nos outros níveis, após reavaliar sua escrita 

conjuntamente com a correção e refazer seu texto a qualidade da produção 

alavancou em todos os níveis (gramatical, lexical, semântico, textual, pragmático) 

mesmo com um número de palavras mais reduzido do que o primeiro. 

 

b) o discente C fala Libras há 20 anos, enquanto o B fala há apenas 5, o discente C 

também tem mais contato com a Língua Portuguesa há mais tempo que o B, visto 

que a idade dele é maior, 26 anos, enquanto a do C é 15, ou seja, eles está há mais 

tempo tendo contato com a LP, considerando que ambos vivem em uma sociedade 
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majoritariamente ouvinte e que tem a LP como primeira língua e principal língua de 

circulação do Brasil. 

 

c) ambos discentes tinham marcas linguísticas e influências da Libras em suas 

produções, naturalmente isso ocorre, visto que a L1 sempre irá influenciar a L2, pois 

são línguas em contato dentro de um mesmo sujeito. 

 

 A partir dos dados cruzados nos gráficos acima é possível considerar que 

dentro do contexto de ensino da EJA’s o ensino de LP se torna muito mais produtivo 

quando estabelecida a parceria tilsp-professor-aluno, considerando que a base para 

essa pirâmide seja a comunicação e transmissão de conhecimentos por meio da L1 

do aluno, fazendo com que o processo e desenvolvimento de aprendizagem de sua 

L2 seja mais produtivo e significativo contemplando também os cinco níveis e suas 

competências de produção escrita na LP, ambas as línguas devem trabalhar em 

conjunto, estarem conectadas para não serem abordadas de maneira isolada. O 

contato linguístico entre línguas existe a muitos anos, como mostram muitos 

sociolinguístas e também histórias como da Torre de Babel, caberá a nós tilsp 

usufruirmos desse contato de maneira inteligente para assim criar um alicerce de 

ensino produtivo em parceria com o professor de LP e o aluno surdo. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise sobre o papel 

do tilsp enquanto facilitador no processo de aprendizagem de língua portuguesa 

como segunda língua para surdos, mostrando como dentro e fora de sala de aula a 

parceria entre tilsp e professor podem contribuir para um melhor acompanhamento 

de desenvolvimento dos alunos ingressantes nas Oficinas, construindo em parceria 

as aulas, adotando estratégias metodológicas que contemplassem a realidade 

heterogênea de um grupo de alunos e que, de maneira, houvesse relação entre 

conhecimento de mundo e conhecimento adquirido em sala de aula. 

Através do acompanhamento foi possível mapear o desenvolvimento de cada 

discente durante as atividades desenvolvidas em sala de aula, para que, desse 

modo, as aulas futuras e os materiais a serem utilizados fossem melhorados, 

adaptados e elaborados segundo as habilidades desenvolvidas pelos alunos nas 

aulas anteriores.  

Acredita-se que esse trabalho desenvolvido possa vir a contribuir para a 

reflexão dos métodos utilizados em outros contextos de ensino de LP para surdos, 

mostrando como uma abordagem bilíngue em consonância com a perspectiva 

teórica funcionalista atrelada aos estudos da surdez podem de fato serem grandes 

aliadas no processo de ensino de português como segunda língua para surdos, 

obviamente, se aplicadas e desenvolvidas por meio da parceria entre tilsp e 

professor de LP, todavia, considerando as diferenças entre cada aluno. 
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APÊNDICE A - DIÁRIOS DE CAMPO SEGUNDO OBSERVAÇÕES DO TILSP 
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1º encontro - 02/09/2017 

Nesse primeiro encontro, de volta às aulas dando início ao módulo 3, nós 

trabalhamos com os alunos sobre o relato de férias, nessa produção os alunos 

escreveram suas observações referente ao período de recesso do curso e após a 

elaboração dos textos, realizamos a leitura individual e compartilhamos os textos 

para que os outros colegas pudessem ler. Ao final da aula, os alunos entregaram 

seus relatos de férias para que eu pudesse entregar à professora e assim 

corrigirmos juntas com a finalidade de avaliar a escrita desses alunos e assim, 

melhorarmos os conteúdos aplicados em sala de aula de acordo com a 

necessidade específica que cada aluno surdo. 

 

2º encontro - 09/09/2017 

Nesse segundo encontro, os relatos foram entregues aos alunos com as 

devidas observações e sugestões de melhorias da produção textual, após a 

entrega do material, interpretamos para libras o relato desses alunos para depois 

refletirmos as adequações em português, explicando para eles o porquê das 

correções e auxiliando na refacção dessas produções.  

Após essa primeira parte da aula, foi realizada uma apresentação geral 

sobre gêneros virtuais e como produzir e-mail em linguagens formal e informal, 

interagimos com os alunos os levando para frente da lousa fazendo com que 

assim eles expusessem seus pensamentos sobre o conteúdo para os demais 

colegas e também tirassem dúvidas sobre o tema. 

Por fim, foi solicitado para os alunos que escrevessem um e-mail formal, 

utilizando dos termos utilizados no e-mail (prezado,prezada, cara, caro, 

atenciosamente, cordialmente) acrescentando o relato de férias e enviassem para 

o e-mail do curso, pois assim, conseguimos observar se houve compreensão ou 

dificuldade em demasia dos alunos, essa leitura das atividades e sua correção nos 

auxiliaria para planejar a atividade da semana seguinte bem como, retornaremos 

na próxima aula com um feedback das atividades para eles. 
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3º encontro - 16/09/2017 

Na aula de hoje iniciamos o tema “Gêneros virtuais”, focado no uso de 

conectivos, posteriormente os alunos fizeram atividades relacionadas ao uso de 

preposições e conjunções dentro do texto.  

Iniciamos a aula com uma exposição geral sobre os conectivos através da 

metáfora da ponte, mostramos (eu e o outro tilsp) a imagem de uma ponte e 

perguntamos aos alunos sobre qual era o papel da ponte naquele contexto da 

imagem, os alunos responderam que a ponte estava unindo um lugar à outro, e 

então explicamos a eles que os conectivos são semelhantes a pontes dentro do 

texto, pois eles unem ideias dentro do texto, estabelecem uma relação entre as 

frases de um texto.  

Após isso trabalhamos sobre o uso dos por quês da língua portuguesa - por 

que e porque -, e sobre o uso de conjunções adversativas - mas e porém -.  

Em seguida os alunos iniciaram as atividades da apostila, exercícios 1,2 e 

3, nessas atividades os alunos completaram as lacunas de uma sentença, mas de 

maneira que adequassem cada uma delas aos respectivos conectivos do quadro 

da apostila. 

Nessa aula estiveram presentes os seguintes alunos: C, E, B e A. Com o 

aluno C e com o aluno E expusemos a atividade de maneira geral, interpretando-a 

e tiramos as dúvidas individualmente, trazendo exemplos da língua de sinais para 

comparar com a língua portuguesa, logo depois eles realizaram a atividade da 

apostila no arquivo em word, salvaram e enviaram para o e-mail do Projeto. Com 

as alunas B e A o processo foi similar, elas sentaram juntas e tiramos as dúvidas 

delas, mas elas ao contrário dos alunos C e do E, realizaram a atividade no 

caderno individual e depois digitaram no arquivo em word, a aluna A enviou para o 

e-mail do Projeto, ou seja, elas realizaram a atividade no caderno e no 

computador.  

Um aspecto interessante é que uma mesma explicação da atividade serviu 

para o entendimento e compreensão de alguns surdos, mas para o de outros não, 

usei três estratégias diferentes para explicar para o aluno B, e na terceira tentativa 

houve a compreensão, o discente nos deu exemplos questionando se estava certo 
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o jeito como foi compreendido, o processo com esse aluno foi ao contrário dos 

outros alunos, que na primeira tentativa compreenderam e realizaram as 

atividades de maneira adequada; esse ponto é muito importante e marcante, pois 

a heterogeneidade dentro da educação de jovens e adultos surdos não se 

encontra somente nos nos níveis etários e de escolaridade, mas sim no 

conhecimento de mundo desses alunos, o tilsp/monitor precisa trazer para perto 

do aluno exemplos que estejam próximos do contexto e realidade desse 

estudante, pois assim, a compreensão torna-se mais significativa. 

 

 

 

4º encontro - 30/09/2017 

No encontro de hoje, estiveram presentes os seguintes alunos, E, F, D, A, B 

e C. Corrigimos a atividade de prática de escrita I, e eles começaram a a atividade 

prática de escrita II, somente o discente F terminou porque já havia iniciado na 

aula passada, os outros alunos não terminaram porque ainda não haviam 

começado. A correção foi muito produtiva, todos participaram e acertaram as 

respostas, foi muito satisfatório, recapitulei sobre Formal e Informal, e surgiu a 

dúvida deles sobre “porque” e “pois”, sobre em alguns exercícios de completar 

lacunas poder ser tanto um quanto outro que estava correto, eu expliquei que 

eram sinônimos, e que isso significa que existem palavras que se escrevem 

diferente mas que tem significado idêntico, o aluno B perguntou “e o contrário de 

sinônimos, por exemplo chato e legal, é o que?” foi explicado para o aluno que o 

nome é antônimo, é o contrário de uma coisa, tem significado diferente, igual frio e 

calor. 

 Ademais, recapitulamos sobre o “por que” e o “porque”, sobre quando 

devemos usar cada um deles, e chamei eles para darem exemplos, o aluno  D 

tinha dúvidas e então ela foi pra lousa junto comigo e com o aluno B, escrevi 

exemplos de frases interrogativas e afirmativas e pedi para ela explicar sobre o 

uso do “por que” e “porque” nas frases, enquanto isso o discente B foi dando 

exemplos em libras, falando que em libras existe um tipo de porque mas em 
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português não, o aluno D disse que ficou mais claro e que se tivesse mais dúvidas 

perguntaria, o discente A queria saber se mas e porém eram sinônimos e eu disse 

que sim e expliquei pra ela também, o aluno F estava próximo e também fez 

perguntas sobre, o aluno C ficou com outro tilsp, o qual esteve próxima somente 

dele na aula, o auxiliando na atividade do dia que faltou. 

 

OBS: Os alunos tem se mostrado muito dedicados, tiram dúvidas e também tem 

estudado em casa através das tarefas e refacções. 

 

 

5º encontro -  07/10/2017 

 

Tema: Variação linguística 

Na aula de hoje estiveram presentes os alunos: B, C, D, A, F e E. Iniciamos 

a apresentação geral sobre Variação linguística, logo no ínicio da aula os alunos 

disseram que nunca tinha visto sobre Variação Linguística, e era novo pra eles.  

Começamos a aula com os slides como guia, mas a aula foi tão rica que 

durou o dia todo, a todo momento eles traziam exemplos de variação linguística, 

eu também mostrei exemplos para eles e assim fomos interagindo seguindo o 

material que foi previamente elaborado para a aula.  

Em diversos momentos eles vieram até a frente dar exemplos de variações 

linguísticas, trabalhamos com as seguintes variações: diacrônica, geográfica, 

etária e também recapitulamos a questão da formalidade e informalidade, a aula 

toda foi através da comparação do português com a libras, mostrando que são 

línguas diferentes mas que têm fatores em comum, como as variações. 

Os alunos trouxeram dúvidas sobre a palavra “Caramba” perguntando qual 

o significado, e eu expliquei que era similar ao nossa e Libras, o aluno Jordi 

perguntou sobre como ocorre a intensidade dessas expressões no português, 

porque na Libras é através da expressão fácil, e eu junto com os discentes B e D 

explicamos que é através da entonação, do jeito da voz, escrevemos como se fala 

na lousa para ele compreender e ele ficou surpreso porque não sabia que em 
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português tinha intensidade nas expressões faladas. 

Em um momento da aula quando falávamos sobre a variação linguística 

geográfica, dentro do Brasil e também fora, os alunos deram exemplos de outras 

línguas de sinais, como a ASL, e a língua de sinais da Turquia, inclusive, tivemos 

um momento de interpretação simultânea da ASL para a LIBRAS, foi um momento 

riquíssimo em que os alunos puderam ver as diferenças entre as línguas de sinais. 

Os alunos não sabiam que dentro do Brasil existia uma diversidade de línguas, 

incluindo uma outra língua de sinais ( urubu ka’apor), ficaram totalmente 

surpresos. 

Falamos também sobre a variação diacrônica no Português Brasileiro e em 

como todas as mudanças estão intimamente relacionadas com o povo e a cultura 

da época, eles deram exemplos de vestimentas de antigamente, dos carros, dos 

cabelos, e de hoje em dia, disseram que antigamente as pessoas pareciam ser 

mais formais, e hoje em dia parecem mais informais, falamos também sobre as 

mudanças do pronome pessoal “Você” ao decorrer da história, e juntos 

analisamos um anúncio de venda de um escravo na época do período 

escravagista.  

Eles conheceram sobre as diferentes regiões do mundo em que falam 

português, e perguntaram porque só algumas falam, então, entrei no assunto 

histórico, explicando sobre a colonização, utilizei o mapa para explicar como os 

outros lugares foram colonizados, que além da colonização das terras, ocorreu a 

colonização linguística; nesse momento o discente D também se envolveu 

bastante e também explicou aos colegas dando o exemplo de que nos EUA eles 

não falam português porque a inglaterra que os colonizou.  

Ao fim, da aula, partimos para as marcas da oralidade no português 

brasileiro, usando a tirinha do cascão, a todo o momento escrevia no quadro como 

se fala/escreve e como seria o padrão, trouxe um exemplo pessoal sobre parte da 

minha família que vive em região rural, que ao falar, eles falam de um jeito e que 

na escrita escrevem do jeito que falam porque eles não tiveram oportunidade de 

estudar, escutam e escreve do jeito que acham adequado, estabelecendo uma 

relação entre oralidade e gráfia, eles ficaram muito curiosos, usei a metáfora de 

comer letra e foi um jeito deles compreenderam, os alunos brincaram dizendo que 

a pessoa vai ficando gorda de tantas letras que come quando fala oralmente; 
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nesse momento os alunos deram exemplos pessoais de acordo com percepção 

deles sobre a oralidade, de que ouvinte escreve “pra” “né” “tamém”  e mesmo a 

pessoa surda não escutando percebe essas manifestações da fala na escrita.  

Em relação a Libras, eles explicaram sobre porque dos sinais serem  de 

determinadas maneiras no passado, que isso tem relação aos ouvintes não 

entenderem os surdos (com a barreira de comunicação) e eles terem que fazer 

diversos gestos para eles os entenderem, mas que aos poucos com mais pessoas 

aprendendo Libras, os sinais foram mudando, o discente F me perguntou porque 

existem ouvintes que não entendem mímicas/gestos ou sinais (icônicos), que 

claramente se entenderia, disse que para o surdo tudo é muito visual, e eu disse 

que provavelmente deve ser a questão da memória, que o surdo tem memória 

visual e o ouvinte memória auditiva, o jeito de perceber o mundo é diferente, o 

aluno então disse que agora ficou mais claro para ele e ele conseguiu entender 

porque alguns ouvintes não assemelham com facilidade os gestos com o que se 

quer dizer, eles brincaram dizendo que o surdo pede água e o ouvinte dá cerveja, 

o aluno disse que isso é um problema de comunicação, por isso no passado para 

se dizer uma coisa, os surdos usavam vários sinais compostos, os ouvintes não 

compreendiam de maneira nenhuma, então tinham que fazer vários gestos até o 

momento do ouvinte entender o que os surdos diziam.  

Ao final da aula eu perguntei se eles gostaram na aula, e disseram que sim, 

que a aula deveria começar mais cedo pra dar tempo deles fazerem as atividades, 

ou ser só um dia de explicação, apresentação, porque foi muito legal, eles 

aplaudiram em língua de sinais e disseram “na escola regular nós nunca 

aprendemos isso, foi muito legal, muita informação que a gente não recebe na 

escola porque não tem comunicação, conseguimos aprender hoje”. Eu disse para 

eles que esse tema é muito importante para nós conhecermos as línguas que 

falamos/comunicamos, que muitos dos ouvintes não têm acesso e os surdos 

também não tem, que a língua é viva, ela muda através do tempo e tem relação 

com cultura e história. 

Em resumo: A aula de hoje foi muito especial, de aprendizado para ambos, 

tilsp e alunos. 

 



89 
 

6º encontro -  21/10/2017 

Nesse encontro retomamos conteúdos sobre o tema “Variação Linguística” 

e em seguida realizamos atividades da apostila envolvendo o tema, como por 

exemplo, as atividades de variação relacionadas aos anúncios divulgados em 

jornais no século XIX.  

Após a realização dessa atividade a corrigimos junto aos alunos e em 

seguida na segunda parte da aula eles iniciaram uma pesquisa envolvendo a 

pesquisa sobre a variação linguística específica da região norte e nordeste do 

país. 

Os alunos tinham como objetivo pesquisar imagens, e expressões próprias 

dessa região e em seguida montarem uma apresentação de slides para 

mostrarem aos demais alunos. Nesse momento eles realizaram a pesquisa e 

salvaram os arquivos e tiraram dúvidas sobre as expressões para na aula 

seguinte darem continuidade a atividade. 

 

 

7º encontro - 28/10/2017 

Nessa aula os alunos (B, D, A, E, F)  deram continuidade a criação dos 

slides para em seguida apresentarem para a turma, os alunos fizeram a 

apresentação em conjunto e apresentaram para o restante da sala as pesquisas 

relativas à região norte e nordeste, trouxeram sobre danças típicas, comidas e 

expressões locais, relacionando um aspecto ao outro.  

No segundo momento da aula fiz uma apresentação geral sobre a Fazenda 

Santa Maria do Monjolinho, a qual seria visitava no fim de semana seguinte, 

relacionando a história da fazenda com o período escravagista e variação 

diacrônica, apresentando vocabulários como: gramafone, capitão do mato, etc. 

 

 

8º encontro - 11/11/2017  
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Aula de campo - Fazenda Santa Maria do Monjolinho 

Nessa aula de campo realizamos um passeio na fazenda Santa Maria do 

Monjolinho, lá conhecemos sobre a produção de café no período escravagista, 

sobre a história local de são carlos, sobre a própria fazenda e seus criadores e 

donos, conhecemos também artefatos próprios da época, bem como, exemplares 

de livro do período, como por exemplo “Os Lusíadas” e “Memórias Póstumas de 

Brás Cubas”, criamos um paralelo da aula de campo com as aulas anteriores 

sobre variação linguística e história. A aula ocorreu com todos os grupos em 

conjunto, entretanto os tilsp com seus respectivos grupos tirando dúvidas quando 

não estavam em interpretação simultânea. 

 

9º encontro - 18/11/2017  

Introdução ao gênero anúncio publicitário 

Nessa primeira aula eu e outra tilsp fizemos a introdução ao gênero anúncio 

publicitário, instigando a curiosidade dos alunos presentes, C e E,  para termos 

um retorno da percepção deles sobre o tema.  

Num primeiro momento perguntamos aos alunos quais os meios de 

comunicação que eles conheciam, e conforme a resposta deles fomos guiando a 

aula para o vídeo do anúncio da avon veiculado no youtube em que há uma 

pessoa surda no anúncio, trabalhamos a questão do discurso do anúncio em 

consonância com a cenografia dele, e a todo momento nós monitores e tilsp 

perguntávamos aos alunos qual a relação entre os dois, todos os alunos 

presentes no dia, assimilaram o discurso do vídeo com as pessoas que estavam 

usando a maquiagem, pois eram de classes oprimidas, pessoas com deficiência 

(down e surdez), pessoas trans, travestis, transexuais, drag queen, mulher gorda 

e etc. Vimos dos alunos frases como “maquiagem é para todo mundo e para 

quebrar esse preconceito trouxeram essas pessoas, para representar”, pelo fato 

do anúncio ter uma pessoa surda e ter libras percebemos uma auto identificação 

dos alunos com o anúncio. 

Em seguida trabalhamos outras características do gênero, como por 

exemplo, estrutura (Título, Imagem, Texto e Assinatura) e comparamos anúncios 
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de revistas da avon, dos anos de 1970 e de 2016, e eles relacionaram com a 

questão da variação diacrônica, aprendido em aulas anteriores, em que o tempo 

influência nas mudanças sociais e linguísticas, e também falaram da formalidade 

do velho e a informalidade do novo. Trabalhos aspectos sobre o público alvo do 

anúncio,  quais os objetivos do anúncio e a significação das cores dentro dos 

anúncios publicitários, em seguida realizamos uma atividade com esses alunos 

relacionando com todo conteúdo envolvendo o gênero e seus aspectos. 

 

 

10º encontro - 25/11/2017  

Introdução ao gênero anúncio publicitário - Continuação  

Nessa aula os alunos presentes foram B, D e F e pelo motivo deles terem 

faltado na aula anterior, tivemos que recapitular todo o conteúdo. A percepção 

desse grupo de alunos sobre o anúncio foi diferente, logo de início eles se 

atentaram aos aspectos das cores e assimilaram o anúncio a venda de 

maquiagem e depois foram para a questão dos sujeitos do anúncio e o porquê 

deles terem sido colocados no anúncio. Foi uma percepção diferente dos alunos 

da aula anterior, pois se atentaram ao produto e não aos sujeitos que estavam na 

propaganda. 

Em seguida trabalhamos outras características do gênero, como por 

exemplo, estrutura (Título, Imagem, Texto e Assinatura) e comparamos anúncios 

de revistas da avon, dos anos de 1970 e de 2016, e eles relacionaram com a 

questão da variação diacrônica, aprendido em aulas anteriores, em que o tempo 

influencia nas mudanças sociais e linguísticas, e também falaram da formalidade 

do velho e a informalidade do novo. Trabalhos aspectos sobre o público alvo do 

anúncio,  quais os objetivos do anúncio e a significação das cores dentro dos 

anúncios publicitários, em seguida realizamos uma atividade com esses alunos 

relacionando com todo conteúdo envolvendo o gênero e seus aspectos.  

Também demos início a exposição do segundo anúncio trabalhado, 

“Mulheres” da Natura, em que a filha do cantor Martinho da Vila fez uma paródia 

da sua música falando sobre os tipos de mulheres que ela havia tentado ser, 



92 
 

trabalhamos a compreensão do gênero com os alunos e os aspectos linguísticos 

da letra da música, focando na conjunção adversativa mas, nos tempos passado e 

presente, e o porquê do seu uso dentro da música, como também os adjetivos e 

características próprias citadas pela cantora, comparamos a letra do pai com a da 

filha também. Quando trabalhamos o anúncio II, os alunos se focaram diretamente 

na cenografia, nos movimentos de foco e desfoco e nas cores dos batons e 

sombras das mulheres do vídeo. 

 

 

11º encontro - 02/12/2017  

Continuação sobre o gênero anúncio publicitário 

Nesse encontro iriamos continuar o anúncio Mulheres com o grupo, mas os 

alunos F, e D Faltaram, e estiveram somente os alunos A, C, E e B. Essa foi a 

primeira aula do discente A sobre anúncios, então pedimos para os outros três 

alunos presentes resumirem as aulas anteriores e explicarem ao colega, com 

nosso auxílio, claramente. Em seguida, iniciamos o anúncio da Natura com eles e 

o discente B nos ajudou enquanto instrutor surdo, diferentemente do outro grupo, 

esses alunos foram diretamente para parte textual do anúncio, então invertemos o 

processo, trabalhamos o textual e depois o gênero no sentido discursivo e 

cenográfico. 

Os alunos, como no grupo anterior, tiveram dúvidas em algumas palavras 

como donzela e meretriz e trabalhamos a pesquisa com eles e a interpretação do 

texto como um todo interseccionando com o vídeo, sempre ressaltando que um 

anúncio não é composto por um elemento, mas por vários, como já havíamos 

explicado em outras aulas. 

 

12º encontro - 09/12/2017   

Encerramento sobre o gênero anúncio publicitário 

Nesse último encontro trabalhamos com o encerramento do gênero, 
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estiveram presentes, B, D e F, fizemos uma recapitulação das aulas anteriores e 

trabalhamos interpretação textual para depois eles elaborarem individualmente 

uma tradução da música, nesse momento percebemos a grande dificuldade deles 

em se expressarem, por acreditarem que a interpretação textual deles estava 

errada, não queriam opinar, mas mesmo assim fizerem a I e II etapa da atividade, 

compreensão e tradução.  

Em seguida voltamos para a sala de aula e apresentamos a música 

traduzida em libras sem a legenda e percebemos mudança na compreensão 

deles, eles nos disseram que a tradução em libras os ajudou a compreenderem 

melhor o sentido na música, e nós e percebemos isso, pois antes eles estavam 

presos às palavras do texto e não ao sentido.  

Num segundo momento eles realizaram outra tradução, a parte III da 

atividade, percebemos que os alunos fluíram nas ideias e se sentiram mais livres 

ao sinalizar, diferentemente do primeiro momento. 

Com essas atividades podemos concluir que o tradutor/intérprete teve um papel 

muito relevante, pois atuou como mediador e facilitador para a compreensão do 

conteúdo, gerando mais conforto nos alunos e segurança para opinarem na sua 

L1 sobre a sua L2. 

 

Obs: Antes das gravações alertamos o aluno sobre o uso do português sinalizado, 

fizemos uma análise comparativa entre as estruturas presentes na Libras (OSV, 

SOV, SVO) e a estrutura da língua portuguesa (SVO). 
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APÊNDICE B - FICHAS DE ACOMPANHAMENTO DOS ALUNOS 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA – Relato  

DATA: 02/09/2017  

ALUNO: A  

IDADE: 15  

NÚMERO DE PALAVRAS: 117 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 2 

NÚMERO DE LINHAS: 17 

PRODUÇÃO: Relato de férias  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas 

4 

2 Concordância nominal e verbal; 1 frase 

3. Regência nominal e verbal; 11 frases 

4. Uso de pontuação adequada 5 de 6 pontuações 

5. Flexão de nomes e verbos; 11 vezes 

6. Estrutura da língua portuguesa 16 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

Não ocorre 

3. Nível semântico  

1. Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de 

um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Não ocorre 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Ocorre 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Ocorre 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais 

 

30 vezes 
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são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem 

uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre entre todos os parágrafos 

 

3. Coerência textual 

O discente estabelece uma 

sequência entre os fatos, 

relacionando-os de maneira 

coerente. 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade)  

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Não ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

NOTA: 

● Vício de linguagem em usar o "fui" e "fiquei" 

● Muitas marcas da informalidade 

● Uso demasiado de E 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Conectivos  

DATA: 16/09/2017  

ALUNO: A  

IDADE: 15  

NÚMERO DE PALAVRAS: 176 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 9 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 47 linhas 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre conectivos  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas 

45 

2. Concordância nominal e verbal; 9 frases 
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3. Regência nominal e verbal; 9 frases 

4. Uso de pontuação adequada 15 de 27 

5. Flexão de nomes e verbos; 8 vezes 

6. Estrutura da língua portuguesa 22 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de 

um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Sim, discente escreveu utilizando 

MAS/PORÉM/POIS/PORQUE 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não ocorre, sempre 

buscava na internet 

e consultava os tilsp para 

eventuais dúvidas sobre 

vocabulário. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais 

são responsáveis pela coesão do texto, porque estabelecem 

uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. 

 

47 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

3. Coerência textual Ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

NOTA: O discente demonstrou ótima compreensão sobre o uso adequado dos conectivos e na 

correção coletiva acertou todas as questões. 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Variação linguística  

DATA: 21/10/2017  

ALUNO: A  

IDADE: 15  

NÚMERO DE PALAVRAS: 11 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: Não houve, eram questões de 

identificação de termos 

NÚMERO DE LINHAS: 11 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre variação  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

  11 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 0 

3. Regência nominal e verbal; 0 

4. Uso de pontuação adequada 0 

5. Flexão de nomes e verbos; 0 

6. Estrutura da língua portuguesa 0 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de 

um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

11 de 11 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim, criou paralelos entre os textos 

de variação linguística. 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não, consultou a internet para 

pesquisar sobre os termos que não 

conhecia. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 
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pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e 

parágrafos. 

0 

2. Progressão referencial, sequencial. 0 

3. Coerência textual 0 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Sim, relacionou os textos e discutiu 

sobre antes de responder às 

questões. 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. 0 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

  Sim 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Sim 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Relato de Férias  

DATA: 02/09/2017  

ALUNO: B  

IDADE: 15  

NÚMERO DE PALAVRAS: 62 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 1 

NÚMERO DE LINHAS: 14 

PRODUÇÃO: Relato de férias  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas 

13 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 7 frases 

3. Regência nominal e verbal; 4 frases 

4. Uso de pontuação adequada 4 de 7 pontuações 

5. Flexão de nomes e verbos; 2 vezes 

6. Estrutura da língua portuguesa 12 linhas 
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2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

 

1. Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

1 vez - palavra exame (referindo-

se ao exame de taeekondo 

e não ao exame médico.) 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

                  Ocorre 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Ocorre - 0 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais 

são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e 

parágrafos. 

 

13 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre entre todos os parágrafos 

 

3. Coerência textual 

O discente estabelece uma 

sequência entre os fatos, 

relacionando-os de maneira coerente. 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Não ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Refacção de Relato focado na apresentação geral sobre conectivos e gêneros 

virtuais 

DATA: 09/09/2017  
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ALUNO: B  

IDADE: 15  

NÚMERO DE PALAVRAS: 63 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 1 

NÚMERO DE LINHAS: 14 

PRODUÇÃO: Refacção de relato de férias escrito e envio 

por e-mail 

 

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

11 

2. Concordância nominal e verbal; 7 frases 

3. Regência nominal e verbal; 4 frases 

4. Uso de pontuação adequada 5 de 8 pontuações 

5. Flexão de nomes e verbos; 3 vezes 

6. Estrutura da língua portuguesa 12 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

 

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

1x - palavra exame (referindo-se 

ao exame e taeekondo e não ao 

médico.) 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Ocorre 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Ocorre  

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem 

uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. 

 

15 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre entre todos os parágrafos 
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3. Coerência textual 

Discente estabelece uma 

sequência entre os fatos, 

relacionando-os de maneira coerente. 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade)  

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Não ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Conectivos  

DATA: 16/09/2017  

ALUNO: B  

IDADE: 15  

NÚMERO DE PALAVRAS: 176 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 9 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 47 linhas 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre conectivos  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

45 

2. Concordância nominal e verbal; 9 frases 

3. Regência nominal e verbal; 9 frases 

4. Uso de pontuação adequada 15 de 27 

5. Flexão de nomes e verbos; 8 vezes 

6. Estrutura da língua portuguesa 22 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de Sim, utilizou 
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um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc MAS/PORÉM/POIS/PORQUE 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim 

 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não ocorre, sempre buscava na   

internet e consultava os tilsp  para 

eventuais dúvidas sobre 

vocabulário. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

frases e parágrafos. 

 

47 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

3. Coerência textual Ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

NOTA: O aluno demonstrou ótima compreensão sobre o uso adequado dos conectivos e na correção 

coletiva acertou todas as questões 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Anúncio publicitário  

DATA: 21/10/2017  

ALUNO: B  

IDADE: 15  

NÚMERO DE PALAVRAS: 79 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 6 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 19 linhas 
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PRODUÇÃO: Atividades sobre anúncio publicitário  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

7 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 2 frases 

3. Regência nominal e verbal; 2 frases 

4. Uso de pontuação adequada 21 de 25 pontuações 

5. Flexão de nomes e verbos; 3 frases 

6. Estrutura da língua portuguesa 9 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de 

um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Sim (uso da palavra sonho enquanto 

desejo de se conquistar algo e não 

como estado psíquico da mente) 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim 

 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não, pesquisou na internet o anúncio 

e também palavras em inglês que 

estavam presentes nele. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais 

são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e 

parágrafos. 

                        11 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Sim 

3. Coerência textual  Sim 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade)   Sim 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa.                             Sim 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação                          Ocorre 
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de interação 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo                          Ocorre 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Variação linguística  

DATA: 21/10/2017  

ALUNO: B  

IDADE: 15  

NÚMERO DE PALAVRAS: 11 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: Não houve, eram questões de 

identificação de termos. 

NÚMERO DE LINHAS:  11 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre variação  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

11 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 0 

3. Regência nominal e verbal; 0 

4. Uso de pontuação adequada 0 

5. Flexão de nomes e verbos; 0 

6. Estrutura da língua portuguesa 0 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de 

um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

 

  11 de 11 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim, criou paralelos entre os textos de 

variação linguística. 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não, consultou a internet para 

pesquisar sobre os termos que não 

conhecia. 
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4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais 

são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e 

parágrafos. 

 

0 

2. Progressão referencial, sequencial. 0 

3. Coerência textual 0 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Sim, relacionou os textos e discutiu 

sobre antes de responder às 

questões. 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

 

 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Relato  

DATA: 02/09/2017  

ALUNO: C  

IDADE: 26  

NÚMERO DE PALAVRAS: 105 

NÚMERO DE PARAGRAFOS: 1 

NÚMERO DE LINHAS: 17 

PRODUÇÃO: Relato de férias  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 7 
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emprego de letras maiúsculas e minúsculas 

2. Concordância nominal e verbal; 3 frases 

3. Regência nominal e verbal; 3 frases 

4. Uso de pontuação adequada 1 de 3 

5. Flexão de nomes e verbos; 9 

6. Estrutura da língua portuguesa 9 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de 

um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

1 vez, palavra vício (viciado em 

férias) 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Ocorre 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Ocorre 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais 

são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e 

parágrafos. 

 

20 vezes (uso de E de maneira 

excessiva) 

 

2. Progressão referencial, sequencial. 

Ocorre entre todos os parágrafos, o 

aluno cria uma sequência entre os 

acontecimentos das férias 

 

3. Coerência textual 

O aluno estabelece uma sequência 

entre os fatos, 

relacionando-os de maneira coerente. 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade)  

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Não ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Refacção de Relato focado na apresentação geral sobre conectivos e gêneros 

virtuais 

DATA: 09/09/2017  

ALUNO: C  

IDADE: 26  

NÚMERO DE PALAVRAS: 90 

NÚMERO DE PARAGRAFOS: 3 

NÚMERO DE LINHAS: 14 

PRODUÇÃO: Refacção de relato de férias escrito e envio 

por e-mail 

 

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

10 

2. Concordância nominal e verbal; 12 frases 

3. Regência nominal e verbal; 12 frases 

4. Uso de pontuação adequada 6 de 10 

5. Flexão de nomes e verbos; 15 

6. Estrutura da língua portuguesa 13 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de 

um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

 1 vez palavra vicio (viciado em férias) 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Ocorre 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Ocorre 

4. Nível textual  
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1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

frases e parágrafos. 

21 vezes (usou menos o E, 

acrescentando EM, NO, NAS, PARA) 

 

2. Progressão referencial, sequencial. 

Ocorre entre todos os parágrafos, o 

aluno cria uma sequência entre os 

acontecimentos das férias. 

 

3. Coerência textual 

O aluno estabelece uma sequência 

entre os fatos, 

relacionando-os de maneira coerente. 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade)  

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Não ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Conectivos  

DATA: 16/09/2017  

ALUNO: C  

IDADE: 26  

NÚMERO DE PALAVRAS:     60 

NÚMERO DE PARAGRAFOS: 2 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 9 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre conectivos  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

6 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 9 frases 
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3. Regência nominal e verbal; 9 frases 

4. Uso de pontuação adequada 0  

5. Flexão de nomes e verbos; 9 frases 

6. Estrutura da língua portuguesa 9 frases 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de 

um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Sim, utilizou 

MAS/PORÉM/POIS//PORQUE 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim 

 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca na 

internet) 

Não, pesquisou na internet e 

também tirou dúvidas com outros 

colegas e tilsp. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e 

parágrafos. 

 

9 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

3. Coerência textual Ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

 

 

 

 

 



111 
 
 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Anúncio publicitário  

DATA: 18/11/2017  

ALUNO: C  

IDADE: 26  

NÚMERO DE PALAVRAS: 30 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 6 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 8 

PRODUÇÃO: Atividade sobre anúncio  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

7 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 1 frase 

3. Regência nominal e verbal; 1 frase 

4. Uso de pontuação adequada 1 frase 

5. Flexão de nomes e verbos; 1 frase 

6. Estrutura da língua portuguesa 5 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Sim (O aerosol que cabe no seu 

bolso), o aluno refletiu sobre o caber 

no bolso, atribuindo o significado 

caber no bolso por ter tamanho 

pequeno e em caber no bolso por 

ser um produto barato e acessível. 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Ocorre 

 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca na 

internet) 

Não, o aluno pesquisou o anúncio na 

internet e também pesquisou sobre os 

aspectos do anúncio 
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4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais 

são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e 

parágrafos. 

 

3 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

3. Coerência textual Ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação de 

interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Variação linguística  

DATA: 21/10/2017  

ALUNO: C  

IDADE: 26  

NÚMERO DE PALAVRAS: 11 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: Não houve, eram questões de 

identificação de termos. 

NÚMERO DE LINHAS: 11 

PRODUÇÃO: Atividade de variação linguística  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e                         11 vezes 
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emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

2. Concordância nominal e verbal; 0 

3. Regência nominal e verbal; 0 

4. Uso de pontuação adequada 0 

5. Flexão de nomes e verbos; 0 

6. Estrutura da língua portuguesa 0 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

11 de 11 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim, criou paralelos entre os textos de 

variação linguística. 

 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não, consultou a internet para pesquisar 

sobre os termos que não conhecia. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, 

ou pode ser inferido a partir da articulação dessas 

ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

frases e parágrafos. 

 

0 

2. Progressão referencial, sequencial. 0 

3. Coerência textual 0 

 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) 

 Sim, relacionou os textos e discutiu 

sobre antes de responder as questões 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Conectivos  

DATA: 30/09/2017  

ALUNO: C  

IDADE: 26  

NÚMERO DE PALAVRAS: 53 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 6 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 8  linhas 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre conectivos  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

6 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 4 frases 

3. Regência nominal e verbal; 4 frases 

4. Uso de pontuação adequada 1 de 2 pontuações 

5. Flexão de nomes e verbos; 4 frases 

6. Estrutura da língua portuguesa 4 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

 Sim, utilizou POR QUE/PORQUE/POIS 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Parcialmente 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, 

ou pode ser inferido a partir da articulação dessas 

 

6 vezes 
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ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

frases e parágrafos. 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

3. Coerência textual Ocorre em algumas questões 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre em algumas questões (como na 

questão da tirinha da da Mafalda) 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Conectivos  

DATA: 16/09/2017  

ALUNO: D  

IDADE: 20  

NÚMERO DE PALAVRAS: 47 

NÚMERO DE PARAGRAFOS: 1 questão 

NÚMERO DE LINHAS: 6 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre conectivos  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

10 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 6 frases 

3. Regência nominal e verbal; 6 frases 

4. Uso de pontuação adequada 8 de 8 

5. Flexão de nomes e verbos; 6 frases 

6. Estrutura da língua portuguesa 6 linhas 

2. Nível lexical  
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1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Sim, MAS/PORÉM/POIS//PORQUE 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não, pesquisou na internet e 

também tirou dúvidas com outros 

colegas e tilsp. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

frases e parágrafos. 

 

 

6 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

3. Coerência textual Ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Variação linguística  

DATA: 21/10/2017  

ALUNO: D  

IDADE: 20  

NÚMERO DE PALAVRAS: 11 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: Não houve, eram questões de 

identificação de termos 
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NÚMERO DE LINHAS: 11 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre variação  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

11 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 0 

3. Regência nominal e verbal; 0 

4. Uso de pontuação adequada 0 

5. Flexão de nomes e verbos; 0 

6. Estrutura da língua portuguesa 0 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, 

antonímia, etc 

 

11 de 11 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim, criou paralelos entre 

os textos de variação linguística. 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não, consultou a internet para pesquisar 

sobre os termos que não conhecia 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem 

uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. 

 

 

0 

2. Progressão referencial, sequencial. 0 

3. Coerência textual 0 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade)  Sim, o aluno relacionou os textos e 

discutiu sobre antes de responder às 

questões. 

5. Nível pragmático  
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1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa.  Ocorre parcialmente 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Relato  

DATA: 02/09/2017  

ALUNO: D  

IDADE: 20  

NÚMERO DE PALAVRAS: 33 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 2 

NÚMERO DE LINHAS: 6 

PRODUÇÃO: Relato de férias  

  

1. Nível gramatical  

Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

5 

Concordância nominal e verbal; 0 

Regência nominal e verbal; 1 frase 

Uso de pontuação adequada 1 de 4 

Flexão de nomes e verbos; 1 vez 

Estrutura da língua portuguesa 0 linhas 

2. Nível lexical  

Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

Capacidade de produzir e compreender vários sentidos de 

um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

0 

Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Não ocorre 

Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca na 

internet) 

Ocorre 

4. Nível textual  
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1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais 

são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e 

parágrafos. 

4 vezes (nenhum adequado) 

2. Progressão referencial, sequencial. Não ocorre 

3. Coerência textual Não ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Não ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Não ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

NOTA: Mesmo com dificuldades foi perceptível a preocupação do discente em tentar adequar a sua 

escrita e gramática ao gênero em questão. 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Refacção de Relato focado na apresentação 

geral sobre conectivos e gêneros virtuais 

 

DATA: 09/09/2017  

ALUNO: E  

IDADE: 34  

NÚMERO DE PALAVRAS: 57 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 5 

NÚMERO DE LINHAS: 12 

PRODUÇÃO: Refacção de relato de férias escrito e 

envio por e-mail 

 

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

6 

2. Concordância nominal e verbal; 8 frases 
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3. Regência nominal e verbal; 8 frases 

4. Uso de pontuação adequada 9 de 9 pontuações 

5. Flexão de nomes e verbos; 8 vezes 

6. Estrutura da língua portuguesa 10 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1. Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

0 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Ocorre 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não ocorre, o aluno pesquisou na 

internet. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, 

ou pode ser inferido a partir da articulação dessas 

ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

frases e parágrafos. 

 

8 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre entre todos os parágrafos 

 

3. Coerência textual 

Estabelece uma sequência entre os 

fatos dos primeiros parágrafos, mas se 

perde nos últimos fazendo com que o 

texto fique confuso. 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

● Aluno flexionou todos os verbos do texto de acordo com o sujeito, utilizou de pesquisas na 

internet como ferramenta de busca. 

● Aluno pesquisou sobre a estrutura 
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● Aluno tinha dúvidas sobre conectivos mas tirou dúvidas na aula e posteriormente fez uso de 

forma adequada 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA – Conectivos  

DATA: 16/09/2017  

ALUNO: E  

IDADE: 34  

NÚMERO DE PALAVRAS: 82 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 4 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 13 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre conectivos  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

17 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 11 frases 

3. Regência nominal e verbal; 11 frases 

4. Uso de pontuação adequada 2 de pontuações 

5. Flexão de nomes e verbos; 11 vezes 

6. Estrutura da língua portuguesa 11 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1. Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Sim, usou 

MAS/PORÉM/POIS/PORQUE 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

 Não, pesquisou na internet e também 

tirou dúvidas com outros colegas, 

professor e tilsp sobre alguns termos. 

4. Nível textual  
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1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem uma inter-relação entre orações, frases e 

parágrafos. 

 

11 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

 

3. Coerência textual 

 

 

Ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

NOTA: O aluno demonstrou ótima compreensão sobre o uso adequado dos conectivos e na correção 

coletiva respondeu todas as questões corretamente. 

 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Anúncio publicitário  

DATA: 18/11/2017  

ALUNO: E  

IDADE: 34  

NÚMERO DE PALAVRAS: 29 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 6 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 8 

PRODUÇÃO: Atividade sobre anúncio  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

8 
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2. Concordância nominal e verbal; 0 

3. Regência nominal e verbal; 0 

4. Uso de pontuação adequada 3 de 3 

5. Flexão de nomes e verbos; 0 

6. Estrutura da língua portuguesa 0 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

 

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Sim, em "O aerosol que cabe no 

seu bolso", compreendendo os 

diferentes significados para o verbo 

caber no contexto do anúncio. 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Ocorre 

 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não, buscou na internet o 

anúncio e também sobre quando 

foi produzido e para quem. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

frases e parágrafos. 

 

7 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

3. Coerência textual Ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA – Conectivos  

DATA: 30/09/2017  

ALUNO: E  

IDADE: 34  

NÚMERO DE PALAVRAS: 88 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 10 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 13 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre conectivos  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

32 vezes 

2. Concordância nominal e verbal; 3 frases 

3. Regência nominal e verbal; 3 frases 

4. Uso de pontuação adequada 14 de 15 pontuações 

5. Flexão de nomes e verbos; 2 frases 

6. Estrutura da língua portuguesa 4 frases 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Sim, utilizou MAS/PORÉM/POIS/POR 

QUE/PORQUE 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Ocorre 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

 Não, sempre busca e pesquisa na 

internet palavras desconhecidas. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

 

13 vezes 
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frases e parágrafos. 

2. Progressão referencial, sequencial. Sim 

3. Coerência textual Sim 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Sim 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

- Respondeu uma questão falando sobre a importância do curso de português para a vida 

cotidiana e outra falando sobre a importância de estudar português para obter boa 

pontuação no vestibular, ou seja, estabeleceu uma relação entre o discurso de que caso 

se estude terá sucesso e ingressará na universidade. 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA – Relato  

DATA: 02/09/2017  

ALUNO: F  

IDADE: 21  

NÚMERO DE PALAVRAS: 153 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 6 

NÚMERO DE LINHAS: 35 linhas 

PRODUÇÃO: Relato de férias  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

30 

2. Concordância nominal e verbal; 0 

3. Regência nominal e verbal; 0 

4. Uso de pontuação adequada 2 

5. Flexão de nomes e verbos; 0 

6. Estrutura da língua portuguesa 2 linhas 

2. Nível lexical  
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1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1. Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, 

antonímia, etc 

0 

 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Ocorre parcialmente entre alguns 

parágrafos 

 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não ocorre, a aluna sempre faz 

pesquisa para procurar palavras 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções adverbiais 

são responsáveis pela coesão do texto, porque 

estabelecem 

uma inter-relação entre orações, frases e parágrafos. 

 

7 

 

2. Progressão referencial, sequencial. 

Ocorre, o aluno se inicia falando sobre 

as férias em junho, sobre o aniversário 

dela no fim deste mês, sobre as férias 

em julho e agosto 

até o dia de inicio às aulas de 

português. 

3. Coerência textual Ocorre, há relação entre os fatos 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Não ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Não ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

NOTA: O aluno usou letra maiúscula no início de quase todas as palavras 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Refacção de Relato focado na apresentação 

geral sobre conectivos e gêneros virtuais 

 

DATA: 09/09/2017  

ALUNO: F  

IDADE: 21  

NÚMERO DE PALAVRAS: 148 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 9 

NÚMERO DE LINHAS: 26 

PRODUÇÃO: Refacção de relato de férias escrito e 

envio por e-mail 

 

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

15 

2. Concordância nominal e verbal; 0 

3. Regência nominal e verbal; 0 

4. Uso de pontuação adequada 11 

5. Flexão de nomes e verbos; 12 vezes 

6. Estrutura da língua portuguesa 20 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

  

1. Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, 

antonímia, etc 

0 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Ocorre em todos 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não ocorre, o discente utilizou da 

ferramenta de 

pesquisa para procurar verbos 

conjugados e exemplo de frases na 

estrutura da LP. 
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4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, 

ou pode ser inferido a partir da articulação dessas 

ideias. Preposições, conjunções, 

advérbios e locuções adverbiais são responsáveis 

pela coesão do texto, porque estabelecem uma inter-

relação entre orações, frases e parágrafos. 

 

22 vezes 

 

2. Progressão referencial, sequencial. 

Ocorre, o discente se inicia falando sobre 

as férias em junho, sobre o aniversário 

dela no fim deste mês, sobre as férias em 

julho e agosto 

até o dia de início às aulas de português. 

3. Coerência textual Ocorre, há relação entre os fatos 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Não ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Não ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Conectivos  

DATA: 16/09/2017  

ALUNO: F  

IDADE: 21  

NÚMERO DE PALAVRAS: 88 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 3 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 16 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre conectivos  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

19 

2. Concordância nominal e verbal; 6 frases 
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3. Regência nominal e verbal; 6 frases 

4. Uso de pontuação adequada 3 de 8 

5. Flexão de nomes e verbos; 7 vezes 

6. Estrutura da língua portuguesa 12 linhas 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1. Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Sim, utilizou POIS/PORQUE 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não ocorre, sempre buscava na internet 

e consultava os intérpretes para 

eventuais dúvidas sobre palavras em 

português. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, 

ou pode ser inferido a partir da articulação dessas 

ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

frases e parágrafos. 

 

15 x 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

3. Coerência textual Ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

NOTA: O discente demonstrou compreensão sobre o uso adequado dos conectivos e na 

correção coletiva acertou todas as questões. 
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FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Variação linguística  

DATA: 21/10/2017  

ALUNO: F  

IDADE: 21  

NÚMERO DE PALAVRAS:  

NÚMERO DE PARÁGRAFOS:  

NÚMERO DE LINHAS:  

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre variação  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

11 

2. Concordância nominal e verbal;  Não houve, eram questões de 

identificação de termos 

3. Regência nominal e verbal; 11 

4. Uso de pontuação adequada 11 vezes 

5. Flexão de nomes e verbos; 11 

6. Estrutura da língua portuguesa 11 

2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários 

sentidos de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, 

etc 

            11 de 11 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

 Sim, criou paralelos entre os textos de 

variação linguística. 

 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não ocorre, sempre buscava na internet 

e consultava os intérpretes para 

eventuais dúvidas sobre palavras em 

português. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser Parcialmente 
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expresso por conjunções, por determinadas palavras, ou 

pode ser inferido a partir da articulação dessas ideias. 

Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

frases e parágrafos. 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

3. Coerência textual Ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Sim, relacionou os textos e discutiu 

sobre antes de responder às questões 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

FICHA DE ACOMPANHAMENTO Nº DE OCORRÊNCIAS 

  

ETAPA - Conectivos  

DATA: 30/09/2017  

ALUNO: F  

IDADE: 21  

NÚMERO DE PALAVRAS: 88 

NÚMERO DE PARÁGRAFOS: 3 questões 

NÚMERO DE LINHAS: 16 

PRODUÇÃO: Atividades da apostila sobre conectivos  

  

1. Nível gramatical  

1. Grafia das palavras (inclusive acentuação gráfica e 

emprego de letras maiúsculas e minúsculas) 

19 

2. Concordância nominal e verbal; 6 frases 

3. Regência nominal e verbal; 6 frases 

4. Uso de pontuação adequada          3 de 8 

5. Flexão de nomes e verbos; 7 vezes 

6. Estrutura da língua portuguesa  12 linhas 
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2. Nível lexical  

1. Capacidade de fazer uso de novas palavras, através de 

recursos como derivação, composição. 

0 

3. Nível semântico  

1.Capacidade de produzir e compreender vários sentidos 

de um termo: polissemia, sinonímia, antonímia, etc 

Sim, utilizou POIS/PORQUE 

2. Estabelecer relações de sentido entre enunciados 

(Interdiscursividade) 

Sim 

3. Compreensão sem auxílio de outras ferramentas (busca 

na internet) 

Não ocorre, sempre buscava na internet 

e consultava os intérpretes para 

eventuais dúvidas sobre palavras em 

português. 

4. Nível textual  

1. Uso de conectores: esse encadeamento pode ser 

expresso por conjunções, por determinadas palavras, 

ou pode ser inferido a partir da articulação dessas 

ideias. Preposições, conjunções, advérbios e locuções 

adverbiais são responsáveis pela coesão do texto, 

porque estabelecem uma inter-relação entre orações, 

frases e parágrafos. 

 

15 vezes 

2. Progressão referencial, sequencial. Ocorre 

3. Coerência textual Ocorre 

4. Estabelecer relação entre textos (Intertextualidade) Ocorre 

5. Nível pragmático  

1. Adequação do gênero textual à situação comunicativa. Ocorre 

2. Seleção das variantes linguísticas adequadas à situação 

de interação 

Ocorre 

3. Adequação do texto ao propósito comunicativo Ocorre 

 

NOTA: O discente demonstrou ótima compreensão sobre o uso adequado dos conectivos e na 

correção coletiva acertou todas as questões. 
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