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“Quando eu aceito a língua de outra pessoa, 
eu aceito a pessoa. Quando eu rejeito a 
língua, eu rejeitei a pessoa porque a língua 
é parte de nós mesmos. Quando eu aceito a 
língua de sinais, eu aceito o surdo, e é 
importante ter sempre em mente que o 
surdo tem o direito de ser surdo. Nós não 
devemos mudá-los, devemos ensiná-los, 
ajudá-los, mas temos que permitir-lhes ser 
surdo” 
 

(Terje Basilier) 
 



 

 

RESUMO 
 

CARDOSO, Marcelli Claudinni Teixeira. Língua inglesa como língua adicional para 
alunos surdos: desenvolvendo a habilidade de leitura. 2016. 48 f. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Inglês) – Colégio Pedro II, 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 
O presente trabalho propõe uma sequência didática que estimula o desenvolvimento da 
compreensão leitora, contribui com o letramento crítico e incentiva o uso das estratégias de 
leitura em língua inglesa. O público alvo do projeto é composto por alunos surdos do 8º e 9º 
anos da Escola Municipal de Educação de Surdos, em Angra dos Reis. A proposta se utiliza 
de gêneros textuais diversificados, que contemplam o eixo temático Cinema. Tal tema foi 
selecionado visto que os alunos demonstraram grande interesse por filmes. Entre os 
gêneros textuais contemplados, temos: ficha técnica de um filme, pôster, um ingresso para 
assistir a um filme, perfil de uma personagem, gráficos sobre o valor arrecadado na 
bilheteria, entre outros. O trabalho está teoricamente embasado nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) e nas reflexões de Almeida (2012), Tílio (2012), 
Gesser (2009), Leffa (2007), Marcuschi (2008), Pereira (2014), Saliés (2010) e Salles et al 
(2004). As atividades contribuiram para a ampliação do conhecimento de mundo dos alunos 
em língua portuguesa e em inglês, incentivaram a participação ativa nas aulas e o 
desenvolvimento da leitura crítica.   
 
Palavras-chave: Gêneros textuais. Cinema. Compreensão leitora. Ensino de língua inglesa. 
Educação de Surdos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

CARDOSO, Marcelli Claudinni Teixeira. Língua inglesa como língua adicional para 
alunos surdos: desenvolvendo a habilidade de leitura. 2016. 48 f. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Inglês) – Colégio Pedro II, 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2017. 
 
 
This paper suggests a sequence of activities that promotes the development of reading skills 
in English. It also foments critical literacy and encourages the use of reading strategies. The 
project is aimed at deaf students from 8th and 9th grade classes at Escola Municipal de 
Educação de Surdos located in Angra dos Reis. The activities are based on a wide range of 
texts related to cinema. This theme was selected as students have shown a great interest in 
films. The genres selected were movie review, technical datasheet, movie poster, movie 
ticket, character profile, box office graphics, among other text genres. This paper’s theoretical 
basis includes Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) and writings by Almeida 
(2012), Tilio (2012), Gesser (2009), Leffa (2007), Marcuschi (2008), Pereira (2014), Saliés 
(2010) and Salles et al (2004). The sequence of activities has broadened students’ world 
knowledge in Portuguese and in English languages. The project has stimulated their active 
participation in class and the development of critical literacy.    
 
 
Keywords: Genre. Cinema. Reading skills. English language teaching. Deaf education. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Minha experiência como professora de Língua Inglesa na rede pública me fez 

perceber mais uma vez como sempre precisamos nos atualizar e buscar orientações para 

renovar nossa prática docente. Nesse processo, o Programa de Residência Docente (PRD) 

possibilitou que tivesse novas vivências em sala, que auxiliaram em minha formação 

continuada e na percepção daquilo que considero hoje como sendo os reais objetivos do 

ensino de língua estrangeira na escola e do papel do professor de Inglês como educador.  

Almeida (2012) nos recorda que desde a década de 1980, com o crescimento da 

abordagem comunicativa e também do ESP (Ensino de Inglês para Fins Específicos), os 

professores e estudiosos reconheceram a habilidade de leitura como a mais relevante a ser 

desenvolvida pelos alunos no contexto das escolas regulares. Para tal, levaram em 

consideração as oportunidades de uso real da língua fora da sala de aula e também os 

benefícios para a leitura em Língua Portuguesa.  

Considerando o ensino de uma língua estrangeira, os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCN) (BRASIL, 1998) para o Ensino Fundamental nos sensibilizam que: 

  

considerar o desenvolvimento de habilidades orais como central no ensino de 
Língua Estrangeira no Brasil não leva em conta o critério de relevância social 
para a sua aprendizagem. Com exceção da situação específica de algumas 
regiões turísticas ou de algumas comunidades plurilíngues, o uso de uma 
língua estrangeira parece estar, em geral, mais vinculado à leitura de 
literatura técnica ou de lazer. Note-se também que os únicos exames formais 
em Língua Estrangeira (vestibular e admissão a cursos de pós-graduação) 
requerem o domínio da habilidade de leitura. Portanto, a leitura atende, por 
um lado, às necessidades da educação formal, e, por outro, é a habilidade 
que o aluno pode usar em seu contexto social imediato. Além disso, a 
aprendizagem de leitura em Língua Estrangeira pode ajudar o 
desenvolvimento integral do letramento do aluno. A leitura tem função 
primordial na escola e aprender a ler em outra língua pode colaborar no 
desempenho do aluno como leitor em sua língua materna [...] Isso não quer 
dizer, contudo, que dependendo dessas condições, os objetivos não possam 
incluir outras habilidades, tais como compreensão oral e produção oral e 
escrita. (BRASIL, 1998, p.20-21) 

 
Sendo assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) recomendam o 

foco no ensino da leitura, sem no entanto desestimular o trabalho com as outras habilidades, 

caso o contexto seja favorável. Portanto, o documento estimula a autonomia dos 

profissionais.    

Após tais reflexões, convém também apresentar minhas observações sobre as 

necessidades específicas dos alunos que levaram ao desenvolvimento do presente trabalho. 

Desde o início de 2016, atuo como docente de Língua Inglesa na Escola Municipal de 

Educação de Surdos, no município de Angra dos Reis. Trata-se de uma escola da rede 

pública que trabalha exclusivamente com alunos surdos.  
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É importante salientar que o termo “surdo” é usado aqui visto que é a forma como a 

comunidade surda se identifica. Gesser (2009) nos esclarece que “é facilmente observável 

que, para muitos ouvintes alheios à discussão sobre a surdez, o uso da palavra surdo 

pareça imprimir mais preconceito, enquanto o termo deficiente auditivo parece-lhes ser mais 

politicamente correto” (GESSER, 2009, p.45, grifo do autor). No entanto, os surdos se 

identificam como tal, pois não se consideram “deficientes” 1, termo que exprime uma visão 

patológica e focada na perspectiva da medicalização.  

A Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, e o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 

2005, reconhecem a Língua Brasileira de Sinais (Libras), como língua da comunidade surda 

e dão outras orientações quanto aos direitos da pessoa surda. Entre eles, temos que a 

Língua Portuguesa na modalidade escrita deve ser ensinada como segunda língua para este 

grupo. Sendo assim, durante minha atuação como professora dos alunos surdos, a principal 

língua de instrução é a Libras, pois as interações com os alunos ocorrem através da língua 

de sinais.  

Visto que os alunos surdos se comunicam e vivenciam a realidade através do eixo 

espaço-visual, acredito que recursos que privilegiem a visão e o uso de materiais que se 

utilizem de gêneros textuais associados às imagens possam contribuir muito para o 

aprendizado da Língua Inglesa.  

A partir das orientações trazidas pelos PCN (BRASIL,1998) e da necessidade 

percebida, proponho uma sequência didática que estimula o desenvolvimento da 

compreensão leitora em língua inglesa por alunos do 8º e 9º anos. A proposta se utiliza de 

gêneros textuais diversificados, que contemplam o eixo temático Cinema. Tal tema foi 

selecionado visto que os alunos demonstram grande interesse por filmes, em especial por 

filmes de ação e ficção. Entre os gêneros textuais contemplados e que serão trabalhados 

com maior ênfase temos: ficha técnica de um filme, pôster, ingresso para assistir a um filme, 

perfil de uma personagem, gráficos sobre o valor arrecadado na bilheteria, entre outros. 

É importante mencionar que as perguntas acerca dos gêneros trabalhados serão 

disponibilizadas para os alunos em Português na modalidade escrita, que por sua vez 

constitui a segunda língua do aluno surdo. Sendo assim, o Inglês na modalidade escrita, 

presente nos gêneros estudados, se caracteriza como língua adicional. Desta forma, a 

interação com os alunos será realizada principalmente através da língua materna deles, a 

Libras, com o auxílio do profissional intérprete presente a todas as aulas. 

O presente trabalho divide-se em cinco partes. A primeira parte, “Introdução”, na qual 

se apresentam a motivação e a justificativa da pesquisa. Na segunda parte, estão os 

objetivos  geral e específicos. A terceira parte, “Metodologia”, se subdivide em duas 

                                                 
1
 Grifo nosso. 
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partes: na primeira, trata da fundamentação teórica da pesquisa apontando seus quatro 

temas principais: Parâmetros Curriculares Nacionais, gêneros textuais, a produção de 

materiais e a educação de surdos; na segunda parte, por sua vez, descrevem-se os 

procedimentos do trabalho.  Na quarta parte, são apresentados os “Resultados” obtidos em 

cada aula, dando título à sessão; e na última parte, apresento minhas “Observações 

Reflexivas” do Programa de Residência Docente e da aplicação do Produto Acadêmico 

Final. Além das Referências Bibliográficas e Apêndice, que dão apoio à pesquisa realizada. 
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2 OBJETIVOS 
 
 
2.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo principal deste trabalho é apresentar atividades que promovam o 

letramento crítico de um grupo de alunos surdos, desenvolvendo a habilidade de 

compreensão leitora em língua inglesa por meio de uma sequência de atividades que 

explora o trabalho com gêneros textuais diversos voltados para a temática Cinema.   

 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
 As atividades tiveram como objetivos específicos: 
 

 Construir, desenvolver e ativar o conhecimento de mundo dos alunos para que atuem 

como sujeitos ativos no processo de aprendizagem. 

 Promover uma reflexão sobre os diversos gêneros textuais trabalhados na proposta, 

seus objetivos, características e diferenças linguísticas. 

 Aperfeiçoar a proficiência leitora dos alunos a fim de que passem a utilizar 

estratégias de leitura aprendidas anteriormente e praticadas ao longo das aulas de 

inglês para a compreensão dos textos. 

 Trabalhar a temática Cinema, que será desenvolvida por meio dos gêneros textuais 

ficha técnica de um filme, perfil do personagem, anúncio de um evento, anúncio de 

um produto, pôster de um filme, ingresso de cinema, verbete do dicionário, gráficos 

sobre o valor arrecadado na bilheteria. 

 Contribuir com o letramento crítico dos alunos, levando-os a refletir sobre os 

aspectos discursivos do texto e dos temas abordados pelos diferentes gêneros 

discursivos. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Fundamentação Teórica 

 

3.1.1 Parâmetros Curriculares Nacionais 

 

 Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998), professores e acadêmicos 

consultados para a sua criação concordam que o foco na habilidade da leitura é o mais 

relevante e realista no contexto das escolas públicas, já que os alunos têm maior chance de 

utilizá-lo em sua vida fora da escola. Após quase vinte anos desde a publicação dos PCN 

(BRASIL, 1998), verificamos que o foco na compreensão leitora ainda é pertinente e atual. 

Tílio (2012) e Almeida (2012) estão de acordo que o ensino da leitura é ainda mais relevante 

que o trabalho com a habilidade oral na maioria das escolas públicas regulares do país, uma 

vez que se levarmos “...em conta a realidade da escola pública brasileira, a habilidade de 

leitura é a mais fácil de ser ensinada” (TÍLIO, 2012, p.998).  

 Concordo com a perspectiva de Tílio (2012, p.999), de que ao aprender línguas 

aprendemos também aspectos de diferentes áreas do conhecimento e como esses aspectos 

dialogam com outros a partir de seu uso e interações com o mundo, pois “a aprendizagem é 

uma forma de participação social na qual ocorre a construção de conhecimento 

compartilhado”.  

 Os PCN (BRASIL, 1998) também trazem outras orientações que nos ajudam a refletir 

sobre aspectos do processo de construção de significados em uma língua estrangeira. 

Dentre eles, temos o conhecimento sistêmico, o conhecimento de mundo e o conhecimento 

da organização textual.  

 O documento esclarece que o conhecimento sistêmico envolve os vários níveis da 

organização linguística que as pessoas têm: os conhecimentos léxico-semânticos, 

morfológicos, sintáticos e fonético-fonológicos.  O conhecimento de mundo, por sua vez, 

está relacionado ao conhecimento convencional que as pessoas têm sobre as coisas do 

mundo, organizado ao longo das experiências de vida de cada um. Por fim, temos o 

conhecimento relacionado à organização textual, que engloba as rotinas interacionais de 

que as pessoas se utilizam para organizar a informação em textos orais e escritos. 

 O presente trabalho reconhece que tais conhecimentos têm papel fundamental na 

construção de significados e consequentemente no aprendizado de uma língua adicional. 

Segundo os PCN, 
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um dos procedimentos básicos de qualquer processo de aprendizagem é o 
relacionamento que o aluno faz do que quer aprender com aquilo que já sabe. 
Isso quer dizer que um dos processos centrais de construir conhecimento é 
baseado no conhecimento que o aluno já tem: a projeção dos conhecimentos 
que já possui no conhecimento novo, na tentativa de se aproximar do que vai 
aprender (BRASIL, 1998, p.32). 
 

 Sendo assim, é primordial considerar e valorizar o que nossos alunos já sabem para 

auxiliar na construção de novos conhecimentos. Ao selecionar os materiais para construção 

da sequencia didática proposta, uma das minhas prioridades era relacionar as atividades 

com algo que meus alunos já conhecessem e mostrassem interesse. O grupo de alunos 

participantes do trabalho mostrava grande interesse pela série de filmes Star Wars. Partindo 

do interesse demonstrado pelos alunos e do conhecimento que já possuíam sobre os filmes, 

selecionei gêneros textuais que fossem relativos ao cinema e à série de filmes mencionada.  

   Os alunos utilizam os conhecimentos que já possuem da língua materna para 

adquirir novos conhecimentos da língua estrangeira e isto deve ser levado em consideração 

na produção de materiais. Ao trabalharmos com alunos surdos vale ressaltar que em geral 

esses não apresentam o mesmo nível de proficiência em Português que aquele de um aluno 

ouvinte, que lê e escreve relativamente bem em língua portuguesa, sua língua materna. 

Sendo assim, considerando o perfil dos alunos com que trabalho, que não têm o Português 

como língua materna, precisei planejar atividades adequadas ao nível de proficiência desses 

alunos tanto em Língua Portuguesa como em Língua Inglesa.  

 A proposta da sequência didática permite ainda a aprendizagem do conhecimento 

sistêmico, pois o aluno irá comparar, verificar semelhanças e diferenças entre a língua 

portuguesa e a língua inglesa. Para compensar uma certa ausência do conhecimento 

sistêmico pelos alunos, propomos a utilização de materiais que enfatizem certo 

conhecimento de mundo com que o aluno já está mais familiarizado. Fazendo com que, aos 

poucos, o conhecimento de mundo ativado pelos textos seja ampliado assim como o 

conhecimento sistêmico. 

 Baseando-me nas experiências que possuo, acredito que os alunos irão se apoiar 

nos textos que já conhecem em língua portuguesa para analisar os textos em Inglês, visto 

que língua materna dos alunos é a Libras e o contato com o Português na modalidade 

escrita é restrito à escola. Assim, ao preparar a sequência didática, já considero que o aluno 

pode não estar tão familiarizado com a organização textual dos gêneros e tal questão 

precisa ser explorada pelo docente durante suas aulas. 

 

3.1.2 Gêneros Textuais 

 

 Ao sugerir uma sequência didática que se estrutura a partir de gêneros textuais, 
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pretendemos proporcionar ao discente a oportunidade de verificar a multiplicidade de 

gêneros que existe e torná-los mais próximos dos nossos alunos. Para tanto, apresento a 

concepção de gênero textual com que trabalhei ao longo deste trabalho. Marcuschi destaca 

que: 

 

Os gêneros textuais são os textos que encontramos em nossa vida diária e 
que apresentam padrões sociocomunicativos característicos definidos por 
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente 
realizados na integração de forças históricas, sociais, institucionais e 
técnicas. [...] Alguns exemplos de gêneros textuais seriam: telefonema, 
sermão, carta comercial, carta pessoal, romance, bilhete, reportagem [...] 
(MARCUSCHI, 2008, p.155). 
 

 O autor ainda ressalta que a comunicação só é possível através de algum gênero 

textual, já que toda a manifestação verbal se dá por meio de textos realizados em algum 

gênero (MARCUSCHI, 2008). Cada gênero tem um propósito claro, uma forma e uma 

função. No entanto, não podemos considerá-los como estruturas rígidas e estanques, pois 

os gêneros também têm limites fluidos. Marcuschi (2008, p.151) considera os gêneros 

textuais assim, como “entidades dinâmicas”. 

 Segundo Bronckart, “a apropriação dos gêneros é um mecanismo fundamental de 

socialização, de inserção prática nas atividades comunicativas humanas” (1999 apud 

MARCUSCHI, 2008, p.154), uma vez que o homem pode compreender melhor seu lugar no 

mundo, os outros com quem interage e o possibilita atuar como sujeito social. A leitura é 

desta forma uma prática interativa que requer a participação do leitor, com suas 

experiências, para interpretar e co-construir o sentido do texto.   

 Porto (2009) sintetiza bem o papel do professor enquanto mediador da relação entre 

o aluno e o texto:  

Dessa forma, o professor precisa assumir o papel de mediador no processo 
de ensino-aprendizagem […] Deve se constituir como interlocutor do aluno e 
dos textos que irão circular nas suas aulas. Deve comprometer-se com outra 
mudança: permitir ao aluno a possibilidade de participar do próprio processo 
de aprendizagem de forma ativa, concebendo um aluno sujeito-autor-leitor de 
suas próprias palavras e ações (PORTO, 2009, p.15). 

 

 Sendo assim, ao realizar o trabalho com gêneros textuais, devemos incentivar 

nossos alunos a participarem do processo de aprendizagem, refletindo sobre os gêneros, 

questionando e se apropriando dos textos para que possam atuar e construir o 

conhecimento com seus interlocutores. 
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3.1.3 Produção de materiais 

 

 Leffa (2007) nos orienta quanto à produção de materiais para o ensino de línguas. 

Segundo o autor, a produção de materiais de ensino é uma sequência de atividades que tem 

por objetivo criar um instrumento de aprendizagem. Para elaborar a sequência, são 

necessárias ao menos quatro etapas: (1) análise, (2) desenvolvimento, (3) implementação e 

(4) avaliação. Idealmente essas quatro etapas devem formar um ciclo recursivo, no qual a 

avaliação leve a uma nova análise, reiniciando um novo ciclo (LEFFA, 2007). 

 A primeira etapa, análise, se constitui de um exame das necessidades dos alunos. 

Aquilo que precisam aprender, suas características e expectativas. O desenvolvimento, 

segunda etapa, parte dos objetivos definidos após a análise de necessidades. Uma vez 

tendo definido os objetivos de forma clara esses auxiliarão no desenvolvimento da atividade 

e na seleção do material.  

Leffa (2007) ressalta que no ensino baseado em tarefas, há uma maior preocupação 

com o contato entre o aluno e o mundo real. Tal proposta vai além ao enfatizar o uso de 

dados linguísticos autênticos. O uso de material autêntico é visto assim como uma maneira 

de facilitar a transferência do que foi aprendido em sala de aula para o mundo real em que o 

aluno se encontra inserido. 

 A terceira etapa, implementação, pode ocorrer com o próprio professor que elaborou 

as atividades, com outros professores, ou até mesmo quando o aluno se utiliza do material 

sem a presença de um professor. Leffa afirma que: 

a pilotagem mostra basicamente o que pode permanecer como está e o que 
precisa ser melhorado. Isso só é possível quando o material é testado com os 
alunos para o qual se destina, quando então se pode constatar se houve ou 
não o ponto de contato entre o nível de conhecimento pressuposto pelo 
material e o nível real do aluno (LEFFA, 2007, p.39).  
 

 Por fim, a quarta etapa, a avaliação, pode ser feita de maneira informal, por meio de 

uma observação direta, ou pelo uso de questionários, entrevistas, protocolos, entre outros. 

O presente trabalho foi organizado com base na implementação de materiais autênticos com 

os alunos que faziam parte do público-alvo da proposta. A avaliação se deu com base na 

observação direta da pilotagem, na qual atuei como mediadora da relação entre os alunos e 

o material elaborado. 

 

 

3.1.4 Educação de Surdos 

 
 Com o intuito de respaldar o trabalho realizado com os alunos surdos, é 

indispensável que sejam traçados alguns comentários sobre a educação de surdos no 
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Brasil, a necessidade de prover uma educação bilíngue para surdos, o reconhecimento da 

Libras como língua materna de tal comunidade linguística, o ensino da língua portuguesa e 

da língua inglesa para surdos. 

 Fernandes e Moreira (2014) indicam os anos 1990 como o marco da insurgência dos 

movimentos surdos brasileiros. Naquele momento se iniciaram debates sobre a língua de 

sinais, o bilinguismo, a cultura e a identidade surda, e o impacto de tais estudos na 

organização de um processo de educação bilíngue para surdos no Brasil. As autoras 

ressaltam que a proibição do ensino e uso da língua de sinais pelo Segundo Congresso 

Internacional de Educação de Surdos em 1880, em Milão, na Itália, resultou em uma língua 

oprimida por mais de cem anos e “um atraso social que perpetuou o estereótipo de 

deficiência e incapacidade dos cidadãos surdos, cuja diferença, até o século XIX, se 

manifestava prioritariamente em termos linguísticos” (FERNANDES; MOREIRA, 2014, p.54).   

 A partir da década de 1990, dentre as reivindicações da comunidade surda, temos “a 

discussão em torno do direito a uma educação bilíngue, como espaço de resistência e 

edificação da identidade surda” (FERNANDES; MOREIRA, 2014, p.57). O bilinguismo dos 

surdos brasileiros se constitui pela identificação da comunidade surda com a língua 

brasileira de sinais (Libras), considerada sua língua materna, e a utilização cotidiana dessa 

língua no encontro surdo-surdo, ou surdo-ouvinte bilíngue.  

Apesar da identificação com a língua de sinais, a comunidade surda está inserida no 

contexto brasileiro, onde se fala o português, língua pela qual se realizam as interações 

sociais básicas na família, na escola e no trabalho. Sendo assim, Fernandes e Moreira 

(2014) reconhecem a necessidade do uso social do português em ambientes formais. A 

língua portuguesa assume desta forma, o status de segunda língua para os surdos 

brasileiros, e é obrigatória no processo de escolarização dos surdos. Tal situação caracteriza 

formalmente a condição bilíngue dos surdos brasileiros.  

     Saliés (2010) afirma que a maioria dos surdos (90%) cresce em famílias ouvintes e 

tem acesso restrito à Libras. Essa realidade cria uma barreira de comunicação entre a 

família ouvinte e o filho surdo, dificultando o engajamento do surdo em práticas de 

socialização e construção de conhecimento. A autora (SALIÉS, 2010, p.2) reitera a 

necessidade de que os surdos tenham acesso ao português como segunda língua, na 

modalidade escrita, para que esta comunidade “tenha acesso às práticas socioculturais e de 

cidadania da comunidade brasileira, da qual os surdos também fazem parte”.  

 É importante ressaltar que há uma legislação e orientações governamentais sobre o 

ensino da língua portuguesa para surdos no Brasil. No entanto, ainda não há orientações 

formais sobre o ensino da língua inglesa para esse público. Sendo assim, o presente 

trabalho utiliza como base as experiências de outros profissionais e as orientações sobre o 
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ensino de Português para surdos para construir sua proposta didática. 

 Salles et al. (2004) consideram que a leitura deve ser uma das principais 

preocupações no ensino de português como segunda língua para surdos, visto que é uma 

etapa fundamental para a aprendizagem da escrita. Os teóricos enfatizam a importância do 

uso da primeira língua dos alunos como língua de instrução durante as aulas, pois possibilita 

a leitura do mundo: 

 
A leitura deve ser uma das principais preocupações no ensino de português 
como segunda língua para surdos, tendo em vista que constitui uma etapa 
fundamental para a aprendizagem da escrita. Nesse processo, o professor 
deve considerar, sempre que possível, a importância da língua de sinais 
como um instrumento no ensino do português. Recomenda-se que, ao 
conduzir o aprendiz à língua de ouvintes, deve-se situá-lo dentro do contexto 
valendo-se da sua língua materna (L1), que, no caso em discussão, é a 
LIBRAS. É nessa língua que deve ser dada uma visão apriorística do 
assunto, mesmo que geral. É por meio dela que se faz a leitura do mundo 
para depois se passar à leitura da palavra em língua portuguesa. A língua de 
sinais deverá ser sempre contemplada como língua por excelência de 
instrução em qualquer disciplina, especialmente na de língua portuguesa, o 
que coloca o processo ensino/aprendizagem numa perspectiva bilíngue 
(SALLES et al, 2004, p.20). 

 

 Tomando por base essas orientações, considerando o presente trabalho, reforçamos 

a ideia de que a língua de instrução em sala de aula será a Libras, enquanto que a língua 

inglesa será apresentada aos alunos surdos apenas na modalidade escrita por meio dos 

gêneros textuais contextualizados em torno da temática Cinema.  

Ao trabalhar com o público surdo, Salles et al. (2004) recomendam considerar os 

aspectos macroestruturais e microestruturais dos textos. Elencamos aqui os procedimentos 

sugeridos pelos autores: 

 

Aspectos macroestruturais 
 
• analisar e compreender todas as pistas que acompanhem o texto escrito: 
figuras, desenhos, pinturas, enfim, todas as ilustrações; 
• identificar, sempre que possível, nome do autor, lugares, referências 
temporais e espaciais internas ao texto; 
 
• situar o texto, sempre que possível, temporal e espacialmente; 
• observar, relacionando com o texto, título e subtítulo; 
• explorar exaustivamente a capa de um livro, inclusive as personagens, 
antes mesmo da leitura; 
• elaborar, sempre que possível, uma sinopse antes da leitura do texto; 
• reconhecer elementos paratextuais importantes, tais como: parágrafos, 
negritos, sublinhados, travessões, legendas, maiúsculas e minúsculas, bem 
como outros que concorram para o entendimento do que está sendo lido; 
• estabelecer correlações com outras leituras, outros conhecimentos que 
venham auxiliar na compreensão; 
• construir paráfrases em LIBRAS ou em português (caso já tenha um certo 
domínio); 
• identificar o gênero textual; 
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• observar a importância sociocultural e discursiva, portanto pragmática, do 
gênero textual; 
• identificar a tipologia textual; 
• ativar e utilizar conhecimentos prévios; 
• tomar notas de acordo com os objetivos; 
 
Aspectos microestruturais 
 
• reconhecer e sublinhar palavras-chave; 
• tentar entender, se for o caso, cada parte do texto, correlacionando-as entre 
si: expressões, frases, períodos, parágrafos, versos, estrofes; 
• identificar e sublinhar ou marcar na margem fragmentos significativos; 
• relacionar, quando possível, esses fragmentos a outros; 
• observar a importância do uso do dicionário; 
• decidir se deve consultar o dicionário imediatamente ou tentar entender o 
significado de certas palavras e expressões observando o contexto, 
estabelecendo relações com outras palavras, expressões ou construções 
maiores; 
• substituir itens lexicais complexos por outros familiares; 
• observar a lógica das relações lexicais, morfológicas e sintáticas; 
• detectar erros no processo de decodificação e interpretação; 
• recuperar a idéia geral de forma resumida (SALLES et al., 2004, p.21-23).
      

 Do mesmo modo, os alunos devem ser estimulados a refletir sobre as condições de 

produção do texto e a perguntar-se “por que este texto foi produzido? Para que ele serve? 

Para quem é dirigido? Enfim, qual a sua importância social?” (SALLES et al, 2004, p.25, 

grifo do autor). Assim, os discentes serão incentivados a desvendar as pistas textuais e 

entender o contexto no qual o texto está inserido. Tais questionamentos são pertinentes 

tanto no ensino da língua portuguesa para surdos como no ensino de língua inglesa. 

 Salles et al. (2004) citam as recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1998) sobre o uso de gêneros textuais, que são caracterizados como recursos 

fundamentais para a construção da cidadania do estudante. De tal forma que os gêneros 

textuais são muito indicados para o trabalho com estudantes surdos:  

Do ponto de vista da escrita, os PCN recomendam que sejam contemplados 
textos como bilhetes (formais e informais), cartas, receitas, instruções de uso 
de um produto, listas, rótulos, calendários, cartões (de várias naturezas), 
convites, diários, anúncios, slogans, cartazes, folhetos, poemas, contos, 
crônicas, textos científicos, entre outros. 
Por razões já explicitadas anteriormente, observa-se que esta recomendação 
é totalmente pertinente em se tratando da pedagogia do português para 
surdos, apesar de esta ter estatuto de segunda língua. Por isso, é importante 
que o professor de surdos inclua os mais diferentes textos como recurso 
didático, tanto para a atividade de leitura como para a de produção (SALLES 
et al., 2004, p.38-39).  

 Pereira (2014) destaca que devido às dificuldades de acesso à linguagem oral, é por 

meio da visão que os alunos surdos vão adquirir a língua portuguesa. De tal modo que a 

exposição “à leitura de textos autênticos e interessantes, de diferentes gêneros e tipos 

textuais” tornará possível o acesso ao português e a ampliação do conhecimento letrado dos 

alunos (PEREIRA, 2014, p.149-150).  



21 

 

 

 

De maneira semelhante, considero que a exposição dos alunos surdos aos gêneros 

textuais diversos e autênticos promoverá o desenvolvimento da compreensão leitora dos 

estudantes, tanto em língua portuguesa como em língua inglesa. O trabalho com gêneros 

textuais estimula também a ampliação do conhecimento de mundo dos alunos e o seu 

letramento crítico. 

 

 

3.2 Procedimentos 

 

3.2.1 Contexto 
 

No fim da década de 1980, a Secretaria Municipal de Educação de Angra dos Reis 

foi notificada de que havia um grande número de alunos surdos matriculados na Associação 

Pestalozzi do município. Assim, começaram a selecionar e treinar profissionais da rede 

municipal para trabalhar com esse público. Em 1990, abriram a 1ª turma de educação de 

surdos do município provisoriamente no espaço de um dos colégios estaduais. À medida 

que mais alunos surdos se matriculavam, crescia o número de turmas formadas 

exclusivamente por alunos surdos.  

Finalmente, em 2003, a Escola Municipal de Educação de Surdos (EMES) foi criada 

através do Decreto Municipal nº 2717 de 10 de março de 2003. Portanto, não se trata mais 

de uma escola que possui classes especiais para surdos ou alunos incluídos em classes 

regulares. É uma escola pública voltada exclusivamente para atender os alunos surdos, nos 

moldes do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), no Rio de Janeiro. 

 A EMES atende alunos desde a Educação Infantil até o 2º segmento do Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano). A instituição conta também com classes de EJA para 

adolescentes e adultos surdos. Os alunos devem possuir surdez acentuada à profunda para 

serem matriculados. Utiliza-se a língua materna dos surdos, a Libras, como língua de 

instrução e uma pedagogia visual é vista como preferencial. 

Os alunos, de todas as faixas etárias, são oriundos principalmente dos municípios de 

Angra dos Reis, Rio Claro e Parati. Em sua maioria, são alunos de baixa renda, que residem 

em locais distantes da escola. Grande parte é surda desde o nascimento ou desde a 

infância. Em geral, a família ou os responsáveis pelos alunos não sabem Libras ou têm 

poucos conhecimentos da língua. Há muitos anos, a escola oferece cursos gratuitos de 

Libras para as famílias dos alunos e a para a comunidade externa. No entanto, a procura 

dos familiares é baixa.  

Os alunos em geral sabem Libras. No entanto, há alunos que são matriculados ainda 

com poucos conhecimentos, pois tiveram contato restrito com outros surdos ou a família 
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costuma utilizar gestos caseiros ao invés do idioma. Assim, a escola é um dos principais 

locais de socialização dos alunos, e esta socialização se dá por meio da Libras. Como o 

contato deles com a língua portuguesa é restrito à escola, o nível de conhecimento 

linguístico do Português é baixo, pois é caracterizado como segunda língua e utilizado na 

modalidade escrita. Portanto, apresentam dificuldades com a língua portuguesa como se 

fossem estrangeiros.     

Os alunos do 2º segmento do Ensino Fundamental possuem aulas de Língua 

Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Inglês, Educação Física, Artes e 

Libras. Além das matérias da grade curricular, ainda participam do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE) de Língua Portuguesa e também do AEE de Libras. Fazem 

acompanhamento com a fonoaudióloga. Entre nossos alunos, há alguns que possuem mais 

de um comprometimento, por exemplo, são surdos e apresentam baixa visão. Assim, a 

equipe também oferece atendimento relacionado à Surdocegueira. 

 Nossa equipe é formada por profissionais especializados, entre eles, pedagogas, 

professoras de 1º segmento, instrutores de Libras, intérpretes, professores do 2º segmento, 

fonoaudiólogas, psicóloga, assistente social, entre outros. Todos os profissionais são 

incentivados a estudar a Libras. Temos aulas semanais e grupos de níveis básico, 

intermediário e avançado. Também há alguns profissionais surdos que atuam como 

instrutores de Libras na escola.     

As atividades do PAF foram realizadas com as turmas de 8º e 9º anos do Ensino 

Fundamental na Escola Municipal de Educação de Surdos, em Angra dos Reis. A turma do 

8º ano contava com 5 alunos; o grupo do 9º ano, 3 alunos. Cada turma possuía 2 tempos de 

aula por semana de 50 minutos cada. Visto que a aplicação do projeto se deu durante um 

período de greve dos professores do município, o horário de permanência das turmas na 

escola foi reduzido. Eles compareciam à escola apenas para assistir às minhas aulas na 

sexta-feira pela manhã. Portanto, decidi juntar os dois grupos para aplicar as atividades.  

 Procurei selecionar textos autênticos relacionados à temática Cinema, tendo como 

referência filmes pelos quais os alunos mostravam interesse e curiosidade. Planejei sete 

atividades com gêneros textuais em língua inglesa e duas opções de atividades de 

culminância do projeto. Assim, minha proposta contempla 8 semanas de atividades, sendo a 

última o momento de culminância do trabalho. 

 
 
3.2.2 Atividades desenvolvidas 
 
 

o Atividade 1: Exibição de imagens da série de filmes Star Wars, trailer original do 

filme Star Wars (1977) e filme completo 
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Tempo: 2 aulas (50 minutos cada) 

Procedimentos: 

 Pré-leitura:  

- Ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre os filmes da franquia Star Wars 

através da apresentação de imagens e discussão em grupo, usando a Libras. 

- Inferir o significado do título do filme e explorar a questão da ordem das 

palavras em Inglês (adjetivo + substantivo). 

 Leitura:  

- Assistir ao trailer do primeiro filme da franquia, lançado em 1977. 

- Utilizar Material 1 (Apêndice A) 

- Incentivar os alunos a expressarem suas opiniões sobre o trailer. 

- Perguntar aos alunos sobre o enredo apresentado no vídeo, onde a história 

ocorre, quem são os personagens principais, o período de tempo em que a história 

está inserida. 

 Pós-leitura: 

- Se houver tempo disponível, a professora exibirá o primeiro filme da série. 

 

 

o Atividade 2: Apresentação do gênero textual ficha técnica de um filme 

 

Tempo: 2 aulas (50 minutos cada) 

Procedimentos: 

 Pré-leitura:  

- Ativar o conhecimento prévio dos alunos e incentivar que explorem o gênero 

textual e as imagens que o acompanham. Em seguida, elicitar o que entenderam do 

material apresentado.  

 Leitura:  

- Gênero textual Ficha técnica do filme Star Wars/ Guerra nas Estrelas (1977), 

extraída da base de dados IMDb. 

- Utilizar Material 2 (Apêndice B) 

- Estimular os alunos a discutirem em grupos qual é o gênero apresentado, seu 

objetivo e a fonte do texto. Verificar as respostas. 

- Identificar o título do filme em Português e Inglês, o ano de lançamento do filme, 

o tempo de duração, o nome do diretor e dos personagens principais, o tipo de filme. 

- Explorar a estrutura do gênero textual, a avaliação do filme pelos usuários da 
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página e outras informações que podem ser encontradas no site. 

 Pós-leitura: 

- Caso tenham assistido ao filme de 1977, pedir que os alunos avaliem o filme e 

apontem os pontos positivos e negativos da história. Perguntar se também gostariam 

de deixar comentários sobre o filme na página do IMDb.  

 

 

o Atividade 3: Apresentação do gênero textual perfil de um personagem 

 

Tempo: 2 aulas (50 minutos cada) 

Procedimentos: 

 Pré-leitura:  

- Ativar o conhecimento prévio dos alunos e incentivar que explorem o gênero 

textual e as imagens que o acompanham. Em seguida, elicitar o que entenderam do 

material apresentado.  

 Leitura:  

- Gênero textual Perfil do personagem Luke Skywalker, retirado do verbete Luke 

Skywalker da enciclopédia online Wikipedia e da Wiki sobre Luke Skywalker. 

- Utilizar Material 3 (Apêndice C) 

- Estimular os alunos a discutirem em grupos qual é o gênero apresentado, seu 

objetivo e a fonte do texto. Verificar as respostas. 

- Identificar o nome do personagem, sua altura, cor dos olhos, nome dos 

familiares, lugar de nascimento e onde vive. 

- Explorar o vocabulário sobre família apresentado no texto e associá-lo à língua 

materna dos alunos (Libras). 

 

 

o Atividade 4:  Apresentação do gênero anúncio de um produto 

 

Tempo: 2 aulas (50 minutos cada) 

Procedimentos: 

 Pré-leitura: 

- Ativar o conhecimento prévio dos alunos e incentivar que explorem o gênero 

textual e as imagens que o acompanham. Em seguida, elicitar o que entenderam 

do material apresentado.  

 Leitura:  
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- Gênero textual anúncio de um produto inspirado na série de filmes Star Wars, 

extraído da página da empresa Uniqlo 

- Utilizar Material 5 (Apêndice E) 

- Estimular os alunos a discutirem em grupos qual é o gênero apresentado, seu 

objetivo e a fonte do texto. Verificar as respostas 

- Identificar o produto anunciado, as cores disponíveis para compra, o preço do 

produto, a moeda (reais ou dólares), se há alguma promoção ou desconto, se o 

objeto é destinado ao público feminino ou masculino, se há informações sobre o 

frete do produto, tamanho e quantidade. 

 Pós-leitura: 

- Incentivar os alunos a expressarem suas opiniões sobre o produto anunciado e 

se comprariam o item específico ou outro semelhante no site. Também discutir 

quais são os procedimentos para realizar uma compra online. 

 

o Atividade 5: Apresentação do gênero anúncio de um evento e exibição do trailer de 

um filme 

 

Tempo: 2 aulas (50 minutos cada) 

Procedimentos: 

 Pré-leitura: 

- Ativar o conhecimento prévio dos alunos e incentivar que explorem o gênero 

textual anúncio de um evento e as imagens que o acompanham. Em seguida, elicitar 

o que entenderam do material apresentado.  

 Leitura:  

- Gênero textual anúncio de um evento (exposição sobre fantasias, figurino dos 

personagens da série de filmes Star Wars), extraído do site da franquia. 

- Utilizar Material 4 (Apêndice D) 

- Estimular os alunos a discutirem em grupos qual é o gênero apresentado, seu 

objetivo e a fonte do texto. Verificar as respostas. 

- Identificar qual é o evento anunciado, o tema do evento, o lugar onde 

aconteceu, a data de início e fim da exposição, qual é o público alvo do evento.  

- Explorar os elementos do gênero textual apresentado e do suporte (site onde se 

encontra), que outras informações o site oferece, se há integração com as redes 

sociais e quais são elas. 

 Pós-leitura: 

- Incentivar os alunos a expressarem suas opiniões sobre o anúncio e se 
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gostariam de visitar tal exposição.  

 Pré-leitura:  

- Ativar o conhecimento prévio dos alunos sobre um dos últimos filmes lançados 

da série, Star Wars: The Force Awakens (2015). 

- Inferir o significado do título do filme  

 Leitura:  

- Assistir ao trailer do filme de 2015. 

- Utilizar Material 6 (Apêndice F) 

- Incentivar os alunos a expressarem suas opiniões sobre o trailer. 

- Perguntar aos alunos sobre o enredo apresentado no vídeo, onde a história 

ocorre, quem são os personagens principais, o período de tempo em que a história 

está inserida. 

 Pós-leitura: 

- Comparar os trailers dos filmes de 1977 e 2015. 

 

o Atividade 6: Apresentação dos gêneros textuais pôster de um filme e ingresso do 

cinema 

 

Tempo: 2 aulas (50 minutos cada) 

Procedimentos: 

 Pré-leitura: 

- Ativar o conhecimento prévio dos alunos e incentivar que explorem o gênero 

textual pôster. Em seguida, elicitar o que entenderam do material apresentado.  

 Leitura:  

- Gênero textual pôster do filme Star Wars: The Force Awakens (2015). 

- Utilizar Material 7 (Apêndice G) 

- Estimular os alunos a discutirem em grupos qual é o gênero apresentado, seu 

objetivo e a fonte do texto. Verificar as respostas. 

- Identificar quem é a personagem apresentada no pôster, qual é a data de 

lançamento do filme, em que versões o filme está disponível (3D, Real 3D, IMAX 3D) 

e o que elas significam. 

 Pós-leitura: 

- Incentivar os alunos a expressarem se já assistiram ou se gostariam de assistir 

ao filme indicado.  

 

 Pré-leitura:  
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- Ativar o conhecimento prévio dos alunos e incentivar que explorem o gênero 

textual ingresso. Em seguida, elicitar o que entenderam do material apresentado.  

 Leitura:  

- Gênero textual ingresso do filme Star Wars. 

- Utilizar Material 7 (Apêndice G) 

- Identificar o gênero textual, seu objetivo, a data em que o filme será exibido, o 

dia da semana, horário de exibição, público alvo (crianças ou adultos), preço do 

ingresso, qual o nome do cinema onde ocorreu a exibição do filme. 

 Pós-leitura: 

- Incentivar os alunos a expressarem sua opinião sobre a atividade de ir ao 

cinema, a questão do preço dos ingressos, a frequência em que vão ao cinema, se é 

uma atividade que é acessível ao grande público. 

- Fomentar a discussão sobre a acessibilidade das pessoas surdas nos cinemas. 

 

 

o Atividade 7:  Apresentação dos gêneros textuais verbete de dicionário e gráficos de 

bilheteria 

 

Tempo: 2 aulas (50 minutos cada) 

Procedimentos: 

 Pré-leitura: 

- Ativar o conhecimento prévio dos alunos e incentivar que explorem o gênero 

textual verbete de dicionário. Em seguida, elicitar o que entenderam do material 

apresentado.  

 Leitura:  

- Gênero textual verbete “box office” do dicionário online Cambridge Dictionary 

- Utilizar Material 8 (Apêndice H) 

- Estimular os alunos a discutirem em grupos qual é o gênero apresentado, seu 

objetivo e a fonte do texto. Verificar as respostas. 

- Identificar a expressão definida, qual seu significado, qual é a expressão 

equivalente em Português. 

- Explorar as outras informações que podem ser encontradas em um dicionário 

online. 

 Pós-leitura: 

- Discutir a validade de usar o dicionário em algumas situações.    

 Pré-leitura:  
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- Ativar o conhecimento prévio dos alunos e incentivar que explorem o gênero 

textual gráfico. Em seguida, elicitar o que entenderam do material apresentado.  

 Leitura:  

- Gênero textual gráfico sobre o valor arrecadado pelos filmes, extraída do site 

Box Office Mojo. 

- Utilizar Material 8 (Apêndice H) 

- Identificar o gênero textual, seu objetivo, a fonte do material, que informações 

podem ser encontradas no texto, se as informações são referentes aos números 

nacionais ou internacionais. Elicitar informações como o ano de lançamento ou 

bilheteria de determinado filme. 

 Pós-leitura: 

- Estimular que os alunos façam comparações entre os filmes, quais os filmes 

que mais arrecadaram. Discutir quais filmes da lista já conhecem ou assistiram, qual 

a opinião dos alunos sobre tais produções. 

 

o Atividade 8: Atividade de culminância do projeto 

 

Tempo: 4 aulas (50 minutos cada) 

 

 Há duas opções de atividades idealizadas pela professora. Os alunos serão 

convidados a votar na opção que preferem para que a turma elabore a tarefa. 

 

 Opção 1: Criação de tirinhas simples com diálogos em Inglês usando os 

personagens da série Star Wars por meio do programa Microsoft PowerPoint. Os 

alunos serão divididos em pares ou trios para elaboração do projeto. A professora 

selecionará previamente imagens dos personagens e imagens para o plano de 

fundo dos slides. Após a pesquisa, disponibilizará os arquivos para os alunos, 

pois a escola não conta com acesso à Internet.  

 

 Opção 2:  Selecionar uma cena da série de filmes Star Wars e recriá-la em 

Libras; gravar um vídeo com a produção dos alunos para mostrar para toda a 

escola. Se possível, também postaremos o resultado do trabalho na página da 

escola na rede social Facebook.  

 

 Os roteiros detalhados com os procedimentos para a elaboração das atividades 

encontram-se nos Apêndices I e J. 
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4 RESULTADOS 
 
 De maneira geral, considero que o desenvolvimento das atividades com as turmas 

de 8º e 9º anos foi uma experiência positiva e frutífera. Ainda assim, devo mencionar tanto o 

que dificultou a aplicação das atividades como o que me surpreendeu. 

 Durante o período de aplicação das atividades elaboradas, a rede municipal de 

ensino de Angra dos Reis estava em greve. No entanto, trabalhei e fiz o possível para 

concluir o que havia planejado. Devido à greve, a frequência dos alunos foi irregular. Eles 

apenas compareciam à escola às sextas para assistir as aulas de língua inglesa. Em um 

grupo com menos de quinze alunos, cada estudante faltoso significa muito.  

 Além da greve, outros acontecimentos contribuíram para modificar o planejamento 

inicial. O período de provas, festas na unidade escolar e um conturbado fim do quarto 

bimestre impossibilitaram a aplicação da última atividade, a culminância do PAF. Acredito 

que se eu tivesse iniciado a aplicação do projeto ainda no 3º bimestre, teria mais tempo para 

desenvolver todas as atividades.    

 Percebi que em geral, os alunos mostraram entusiasmo e atenção às atividades. O 

tema gerador, Cinema, foi bem aceito pelos alunos. Porém, ao tentar explorar pontos 

gramaticais básicos que surgiam no material, como a formação de palavras, os alunos se 

mostravam um pouco frustrados e não conseguiam entender. Assim, decidi concentrar o 

projeto no contato inicial dos alunos com os gêneros textuais selecionados, trabalhando os 

objetivos de cada um, o público alvo, questões que privilegiavam uma compreensão pontual 

do texto, scanning, e os temas que emergiram da discussão em torno do texto.   

 Também observei que muitas vezes os discentes surdos não conseguiam entender 

todas as perguntas em língua portuguesa que estavam transcritas no material didático 

elaborado. Este fator havia sido previsto, pois, como mencionado anteriormente, os alunos 

surdos possuem um nível de proficiência em língua portuguesa inferior aos ouvintes na 

mesma faixa etária. Portanto, a presença do intérprete de Libras para mediar e 

contextualizar as aulas foi primordial.  

Depois do período de pilotagem do material, verifiquei que seria necessário 

disponibilizar um número maior de aulas centradas em cada gênero para atingir os objetivos 

elencados ao explorar as características do mesmo e solucionar questões gramaticais que 

surjam no processo. Portanto, em um projeto futuro, dedicaria um maior número de aulas 

em torno de um único gênero e introduziria o trabalho com a gramática de forma mais 

gradual. 

Ao mesmo tempo, posso afirmar que ao verificar que conhecem ou que conseguem 

deduzir o significado de uma palavra ou gênero textual, seja em inglês como em português, 

os alunos ficam radiantes e satisfeitos com o próprio progresso. É notável que a cooperação 
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entre os alunos se estabeleceu naturalmente ao se ajudarem, levando aqueles que não 

tinham conseguido compreender determinado conceito a compreender. O projeto também 

contribui para ampliar o conhecimento de mundo dos alunos, assim como o 

desenvolvimento da leitura crítica e participação nas discussões em sala. 

Considerando que apenas possuía dois tempos de aula por semana e menos de um 

bimestre, consegui observar mais interesse por parte dos discentes e um objetivo realista 

dentro da proposta de trabalho. Após a aplicação das atividades, acredito que fiquei mais 

entusiasmada com o trabalho feito a partir dos gêneros textuais e do resultado demonstrado 

pelos alunos.  
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5 OBSERVAÇÕES REFLEXIVAS 
 
 

Poucos meses antes de iniciar a especialização, concluí minha licenciatura e passei 

a trabalhar como docente no ensino público. Mesmo recém-graduada, já sentia que a 

realidade das salas de aula me desanimava. Observava que tinha um duplo desafio, ensinar 

na rede pública e trabalhar com o público surdo, ambos novidades para mim. A participação 

no Programa de Residência Docente me proporcionou repensar minha prática em sala de 

aula e os objetivos reais que norteavam meu trabalho. 

 Assim, considero que o PRD me conscientizou sobre o papel do professor de inglês 

como educador e nossa oportunidade de contribuir para a formação de nossos alunos 

enquanto cidadãos mesmo diante da estrutura das escolas, a carga horária, a lotação das 

turmas e o desinteresse pela língua estrangeira. Posso afirmar que a organização do 

programa e a experiência de poder vivenciar o dia a dia do Colégio Pedro II enquanto 

residente me reanimaram e proporcionaram novas ideias. As palestras, minicursos e oficinas 

ministradas foram inspiradoras e produtivas para minha formação.  

 Apesar da impossibilidade de completar o final do projeto, com a culminância das 

aulas, estou contente com o resultado do meu trabalho ao finalizar a participação na 

residência. Observo que tive a oportunidade de enriquecer minha vivência em sala, refletir 

sobre o que poderia melhorar e ter um novo olhar sobre o meu papel como professora.   

 O desenvolvimento das atividades com gêneros textuais, motivadas pelo tema 

gerador Cinema, interessou meus alunos e ampliou seu letramento crítico. Também me 

estimulou a aprimorar meu fazer docente enquanto educadora, mediadora e ao preparar 

minhas aulas e materiais didáticos. 

 Acredito que levando em consideração o curto período de aplicação das atividades e  

o retorno positivo que recebi dos alunos, posso dizer que o PRD plantou uma semente que 

em pouco tempo já dá frutos. Levarei comigo os ensinamentos recebidos e pretendo 

multiplicá-los.  
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APÊNDICE I – SUGESTÃO 1 DE ATIVIDADE DE CULMINÂNCIA DO TRABALHO 
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APÊNDICE J – SUGESTÃO 2 DE ATIVIDADE DE CULMINÂNCIA DO TRABALHO 
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