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Introdução: Uma vez que o processo de inclusão tenha tomado proporções
consideráveis, faz-se necessário compreender de que forma essa inclusão vendo sendo
praticada e quais recursos e metodologias tem sido empregados para que os
conhecimentos cheguem de maneira significativa para os alunos inclusos. Em se
tratando de alunos Surdos é preciso considerar se as estratégias de ensino empregadas
estejam focando apenas numa interação social ou concomitantemente para aquisição
de conhecimentos linguísticos que propiciem um desenvolvimento acadêmico pautado
em autonomia e capacidade de expressar-se com clareza dentro de uma proposta de
ensino bilingue que contemple tanto a Libras quanto a Língua Portuguesa. Objetivo:
Identificar através de um estudo observacional o nível de domínio da Língua
Portuguesa escrita por estes alunos, testar e registrar estratégias diferenciadas de
transferência de conteúdos com base em recursos visuais, avaliar se o processo
resultou de fato na aquisição dos recursos linguísticos escritos com clareza e
autonomia. Metodologia: A principio foi realizada pesquisa em campo pelo período de
dois meses, por meio do qual inicialmente apenas houve observação da metodologia
empregada em proporção ao desenvolvido dos alunos, em um segundo momento
houve experimentação de outras estratégias de ensino e fixação de conteúdos ainda não
dominados pelos alunos. Verificou-se o nível de leitura e também propostas de escritas
e produções textuais simples em Língua Portuguesa com base no vocabulário já
assimilado. Finalmente, foram feitas avaliações escritas sem nenhum intervenção de
um intérprete afim de assegurar que o conteúdo foi compreendido e está pronto para
ser usado com autonomia. Resultados: Uma vez reunidas as informações, é preciso
discutir, com base numa análise comparativa sobre os métodos comuns para ensino de
Língua Portuguesa como segunda língua ao longo da educação básica, e também de
que modo a relação de aquisição entre as duas línguas de modalidades diferentes com
o domínio ou falta de domínio exerce influência na aprendizagem dos alunos Surdos.
Através das avaliações é possível observar com certo desgosto que o nível de domínio
da Libras ainda não é suficiente e o caso ainda se agrava em se tratando da Língua
Portuguesa de modo que radicalmente pode-se dizer que impere entre os Surdos um
analfabetismo funcional da Língua Portuguesa Escrita. Conclusão: Com base nos
dados pode-se concluir que o domínio da Língua Portuguesa escrita por alunos Surdos
do ensino fundamental não somente é precário como também gera um distanciamento
entre o conhecimento e autonomia do aluno para com os colegas e demais pessoas
envolvidas na educação;
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