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Resumo 
 
O objetivo deste artigo é analisar como a escrita de surdos bilíngues se apresenta em textos escritos em língua 
portuguesa, como segunda língua (L2). Baseia-se na linguagem como fundamental no processo de construção de 
conhecimentos desses sujeitos e em uma abordagem interacionista, que percebe o sujeito como se constituindo 
nas relações sociais mediadas pela linguagem oral, escrita ou LIBRAS. Para tanto, foi realizado um estudo de 
caso em uma escola bilíngue, através da aplicação de questionários e observação participante, a fim de verificar a 
prática pedagógica no processo de construção da escrita de língua portuguesa por estudantes surdos. Conclui-se 
que a escrita de surdos não segue as mesmas construções dos ouvintes, mas isso não significa que a escrita 
desses sujeitos não apresente elementos de coesão, apenas deve-se considerar elementos diferentes daqueles dos 
ouvintes. 
 
Palavras-chave: LIBRAS. Língua Portuguesa. Surdos. 
 
 
Abstract 
 
The aim of this article is to analyze as the writing of bilingual deaf it show in texts written in Portuguese 
language, as second language (L2). It is based on the language as basic in the process of construction of 
knowledge of these citizens and in a interactional approach, that recognizes the citizen as constituting in the 
social relations mediated by the verbal language, writing or LIBRAS. For in such a way, was carried through a 
case study in a bilingual school, through the application of questionnaires and participant comment, in order to 
verify the pedagogical practice in the process of construction of the writing of Portuguese language for deaf 
students. One concludes that the writing of deaf doesn’t follow the same constructions of the listeners, but this 
doesn’t mean that the writing of these citizens doesn’t show cohesion elements, must only be considered 
different elements of those of the listeners. 
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1 Introdução 
 

A aquisição da linguagem, tanto da fala como da escrita, é sempre uma conquista marcante. A criança 

começa a dominar um sistema linguístico ao construir a linguagem, o saber falar e escrever. Após alfabetizada, a 

criança prossegue o seu processo de letramento com o aprendizado da escrita. Aos poucos compreende que ela 

representa os sons da fala, e vai entendendo a correspondência entre grafia e som, percebendo as similaridades e 

diferenças existentes nessa relação. 

Muitas crianças ouvintes iniciam o processo de aquisição da escrita já em casa, junto aos familiares, 

aprendem desde cedo algumas das funções da escrita. O contato com a escrita geralmente acontece por meio da 

manipulação de livros infantis e da exposição a fragmentos de escrita, bem como de tentativas de escrita. Assim, 

gradativamente a criança vai estabelecendo as diferentes hipóteses sobre a relação grafema/fonema. Já com a 

criança surda, percebe-se que tais fatos não acontecem de forma natural, o que acarreta inúmeros problemas em 

seu processo educacional e de aquisição da escrita. 

Nesse sentido, os surdos enfrentam dificuldades em seu processo de letramento que chegam até a 

impedir o avanço no fluxo da escolarização. Sabe-se da dificuldade existente com a correção dos textos dos 

surdos, uma vez que os professores corrigem as produções escritas com base nos mesmos parâmetros 

estabelecidos para os alunos ouvintes. 

Essa postura tem trazido grandes problemas para o progresso dos surdos no letramento, impedindo-os 

de concluírem seus cursos. É importante partir de uma perspectiva que perceba a escrita do surdo do ponto de 

vista do funcionamento da linguagem. 

Por esses motivos, pretende-se dar continuidade a esses estudos que compreendem a escrita como 

funcionamento linguístico-discursivo. Afastando-se das tradicionais concepções que consideram a escrita do 

surdo como “atípica e diferente” para adotar uma perspectiva que priorize a investigação do funcionamento da 

linguagem e que entenda a escrita como um processo simbólico formado através da interação com o outro. 

Acredita-se que, ao observar a escrita do sujeito surdo, buscando elementos que permitam reconhecer a 

textualidade e os sentidos no processo de construção da escrita, pode-se contribuir para uma melhor inclusão 

social desses sujeitos no ambiente escolar e na sociedade. 

Ao eleger como objeto de pesquisa a escrita de surdos bilíngues, levantou-se o seguinte problema a ser 

explorado neste estudo: Como a escrita de surdos bilíngues se materializa (ou se apresenta) em textos escritos? 

Desse modo, a pesquisa objetiva analisar o modo como o surdo articula a escrita textual, já que o sujeito 

surdo interage no plano visual-gestual, mas precisa integrar-se ao mundo da linguagem escrita, que possui 

interfaces com a oralidade. 

Para a constituição do trabalho, foram analisadas as produções textuais (redações) de seis alunos surdos 

de ambos os sexos, na faixa etária de 16 a 20 anos, filhos de pais ouvintes, com diagnóstico de surdez de grau 

severo a profundo, congênita ou adquirida precocemente, usuários tanto de Língua Portuguesa como de Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) e cursando o ensino fundamental de uma instituição pública da cidade de Aracaju, 

Sergipe. 

 

2 Língua Brasileira de Sinais 
 

A forma silenciosa que os surdos têm de conversar através de movimentos rápidos no ar com as mãos, 
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juntamente a expressões corporais e faciais, geralmente causa estranhamento na maioria dos ouvintes. No 

entanto, de acordo com Quadros e Karnopp (2004) tais movimentos constituem línguas reconhecidas pela 

linguística, vivas e autônomas, com características diferentes das línguas orais, em relação ao meio de 

comunicação ou canal diverso (gestual-visual) e à estrutura gramatical. Assim sendo,  

 
[...] as línguas de sinais não são diferentes das línguas orais, no que se refere 
à função primordial de evocar significados, elas devem ser consideradas por 
seus valores conceituais; não como um conjunto de sinais referentes a 
palavras da língua oral, mas como um código aberto de significantes e 
significados (CICCONE, 1996, p. 22). 

 

Portanto, sabe-se conforme Quadros e Karnopp (2004) e Fernandes (2003), que as línguas de sinais são 

estruturadas de todos os componentes pertinentes às línguas orais como, fonologia, morfologia, sintaxe, 

semântica, pragmática e outros elementos, preenchendo, assim, os requisitos científicos para ser considerada 

língua. Podem ser comparadas em complexidade e expressividade às línguas orais, pois expressam idéias sutis, 

complexas e abstratas permitindo a seus usuários discutir qualquer assunto e utilizá-las com função estética. 

Além de possuir todos os elementos característicos de uma língua, demanda de prática para seu aprendizado, 

como qualquer outra. 

Sendo a língua um dos principais instrumentos de identidade das pessoas, em seu sentido cultural e 

psicossocial, pode-se afirmar que a língua de sinais é essencial aos surdos, pois identifica sua comunidade, além 

de permitir-lhes aquisição de conhecimentos sobre o mundo e de fornecer-lhes toda a base linguística para a 

aprendizagem de qualquer outra língua. 

Em 2002, as garantias individuais do surdo alcançaram respaldo institucional, e apesar 

de no passado ter sido reprovada e até mesmo proibida, a LIBRAS foi reconhecida como 

língua oficial da comunidade surda do Brasil, com a sanção da Lei 10.436 que em seu artigo 

primeiro afirma: “É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros recursos de expressão a ela associados”. E em seu 

parágrafo único descreve:  

 
Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico 
de transmissão de idéias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas 
do Brasil. 

 

Tais fundamentos foram solidificados em 2005, com o Decreto governamental 5.626 que intensifica 

estas afirmações e as regulamenta, inclusive tornando obrigatório o uso de língua de sinais não somente aos 

surdos, mas também aos professores que os atendem bem como motivando a presença de intérpretes. 

 
Art. 3o  A LIBRAS deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória 
nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em 
nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de 
ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de 
ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  
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No que tange ao uso e à difusão da LIBRAS e da língua portuguesa visando o acesso 

das pessoas surdas à educação, o referido Decreto em seu capítulo quarto, garante “às pessoas 

surdas acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos, nas 

atividades e nos conteúdos curriculares desenvolvidos em todos os níveis, etapas e 

modalidades de educação, desde a educação infantil até à superior”. Para tanto, o Decreto 

afirma ainda que as instituições de ensino federais devem “promover cursos de formação de 

professores” e “ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da LIBRAS e 

também da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos”. 
Desse modo, um estudo bilíngue deve ser proporcionado aos estudantes surdos, um ensino que 

considere a língua de sinais como sua primeira língua e a língua portuguesa como sua segunda língua. 

 

3 Português como L2 para surdos 
 

A língua portuguesa quando ensinada para surdos assume o caráter de segunda língua, já que estes 

possuem, em sua maioria, uma língua com a qual se comunicam na comunidade surda, a LIBRAS, constituindo-

se em sua primeira língua.     

Assim, o aprendizado da língua portuguesa, segundo Quadros (1997), exigirá ambiente artificial e 

sistematização através de metodologias próprias de ensino. Enquanto que a língua de sinais é a modalidade da 

língua que permite o acesso “natural1” à linguagem pelos surdos, desde que eles estejam interagindo 

significativamente com usuários da mesma. 

Destaca-se que no Brasil, conforme Goldfeld (1997), apenas na década de 1990, houve uma abertura 

nas escolas especiais em relação ao reconhecimento da necessidade da prática de uma educação bilíngue, que 

oportunizasse aos surdos tanto o acesso a LIBRAS quanto à língua portuguesa, de forma significativa. 

 Durante mais de um século, no Brasil e no mundo, os surdos foram terminantemente proibidos de 

utilizar a forma de comunicação mais apropriada às suas necessidades, sua língua natural. 

Desse modo, durante muitos anos toda a educação acadêmica, e muitas vezes familiar, dependia das 

habilidades individuais do aluno surdo em desenvolver a oralidade, o que, salvo raras exceções, não acontecia 

satisfatoriamente. Os resultados dessa educação, que subordinava o currículo escolar ao desenvolvimento da 

oralidade, foi uma legião de surdos que cresceram analfabetos, sem condições efetivas de interação e 

participação social. 

 
Reconhecer a condição bilíngue do surdo é, portanto, apenas o começo de 
uma longa e intrigante travessia de descobertas e desafios. O acolhimento 
necessário e imprescindível da língua de sinais, como primeira língua do 
surdo e língua escolar, devolve ao surdo a esperança, ao mesmo tempo em 
que nos convoca a pensar sobre os processos e práticas construídos – agora – 

                                                           
1 Ser natural não significa ser inata, pois do mesmo modo que as demais línguas ela será aprendida nas diferentes 
situações de interação entre seus usuários. Segundo Skliar (1998, p. 27) “língua natural deve ser entendida como 
uma língua que foi criada e é utilizada por uma comunidade específica de usuários, que se transmite de geração 
em geração, e que muda – tanto estrutural como funcionalmente – com o passar do tempo”. 
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à luz dessa nova condição. (PEIXOTO, 2006, p. 3) 
 

Em relação especificamente à língua portuguesa, Silva (2001) conclui que, através das metodologias de 

ensino tradicionais, não foi oportunizado aos surdos o acesso a práticas linguísticas significativas. Como 

conseqüência, as respostas para o fracasso apresentado dificilmente são buscadas nas estratégias inadequadas 

destinadas ao aprendizado da língua, mas são geralmente justificadas como inerentes à condição de sua 

“deficiência auditiva”. Ressalta-se, porém, Fernandes (2003) que afirma: “Os processos que vêm sendo 

utilizados na reeducação da maioria dos surdos profundos congênitos estão longe de ser linguisticamente 

eficazes”. 

A escrita do surdo não segue as mesmas construções dos ouvintes, que produz a escrita apoiada na 

linguagem oral. Fernandes (2003) ao analisar o desempenho linguístico de alunos surdos e constatar dificuldades 

na aplicação de regras de construção do português, afirma “tais dificuldades não tem de ser consideradas como 

próprias do surdo, mas de um falante que, privado do contato linguístico, reflete as mesmas dificuldades 

apresentadas por um ouvinte no trato com outra língua”. 

Assim, não é a deficiência que provoca o erro e sim a falta de contato constante com a língua, eles 

refletem falhas no processo educativo. 

Conforme Brito (1998) o processo de aquisição da escrita em língua portuguesa pelos surdos brasileiros 

requer a intermediação da língua de sinais. A LIBRAS pode desempenhar o papel de intermediadora na 

construção do significado, isto é, na leitura do mundo e na apreensão de mecanismos cognitivos importantes no 

ato de escrever e de ler. 

Por decorrência desse fato, são inúmeros os problemas enfrentados pelos surdos em seu processo de 

alfabetização/letramento, tendo em vista que seu aprendizado de uma segunda língua, no caso o português, se dá 

sem que a maioria dos surdos tenha tido acesso à linguagem, por meio da aquisição de uma primeira língua, a 

língua de sinais. 

Uma criança surda, ainda que exposta intensivamente a interações por meio da língua oral, pouco ou 

nenhuma apropriação fará dessa língua majoritária, porque está numa modalidade incompatível com sua 

realidade sensorial. Entretanto, quando essa mesma língua é apresentada em uma modalidade escrita, torna-se 

acessível às possibilidades visuais do surdo, favorecendo sua apropriação. 

A língua de sinais instrumentaliza o surdo a interpretar e a produzir palavras, frases e textos da língua 

escrita, assumindo papel semelhante ao que a oralidade desempenha quando se trata da apropriação da escrita 

pelo ouvinte. 

Certamente nos dois casos são necessários ajustes às diferenças e às peculiaridades estruturais de cada 

uma dessas modalidades (oral x escrita e gestual x escrita). Entretanto, no caso dos surdos, essas diferenças se 

acentuam, pois não se restringem apenas à modalidade da língua e, sim, a própria língua. Conceituam e 

comunicam-se em uma língua, mas irão se alfabetizar em outra, diferente sintática, morfológica e foneticamente 

daquela pela qual eles lêem a realidade. 

 

4 Estudo de Caso 
 

Considerando esses aspectos, propôs-se a observar o ambiente escolar e analisar algumas produções 

escritas a fim de identificar as características de sua língua própria, a LIBRAS, e verificar como ocorre o 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982‐3657 
 

 

6

processo de aquisição da língua portuguesa escrita. 

A análise foi realizada em uma escola pública pertencente à rede estadual de ensino do município de 

Aracaju, Sergipe, registrando no ano letivo de 2009, cento e vinte e seis surdos matriculados e oitenta e oito 

ouvintes, a maioria com deficiência intelectual. A escola oferece matrículas em classes especiais de 1ª a 4ª séries 

e turmas inclusivas de 5ª a 8ª séries. 

Em sua proposta educacional tem como finalidade o desenvolvimento integral do educando em seus 

aspectos físico, intelectual e social. Considera o aluno um cidadão, pessoa em desenvolvimento, sujeito de 

direitos. A educação é portanto, centrada na criança como sujeito, possibilitando seu desenvolvimento pleno e 

respeitando suas características, seja surdo ou deficiente intelectual (DI).  

Disponibiliza recursos de ensino-aprendizagem possuindo duas salas de recursos com materiais que 

contribuem para a realização das atividades, entre eles, destaca-se computador com programas educacionais, TV, 

aparelho de DVD, DVDS com temas transversais, histórias infantis e clássicos da literatura, além de jogos 

educativos. A escola possui laboratório de informática que é usado semanalmente pelo aluno, de acordo com a 

escala de uso por turma. Entretanto, a professora ressaltou que às vezes faltam alguns recursos indispensáveis 

para realização de determinadas atividades. 

Todos os professores efetivos da instituição são ouvintes. Os professores de 1ª a 4ª séries todos têm 

curso de LIBRAS. Entre os docentes de 5ª a 8ª, apenas alguns têm o curso. A escola também tem quatro 

intérpretes contratados pela secretaria de educação que acompanham os professores nas turmas inclusivas com 

alunos surdos. Além disso, há uma instrutora surda contratada pela Secretaria que ministra curso de LIBRAS 

como segunda língua para pais e familiares e como primeira língua para alunos surdos. 

A escola não disponibiliza de psicólogos, de psicopedagogos e de fonoaudiólogos. Os professores 

lamentam a ausência dos mesmos, alegando que o trabalho realizado por esses profissionais seria essencial no 

ambiente escolar. 

Quase sempre os alunos surdos aprendem a LIBRAS quando inicia sua escolarização.  No ambiente 

familiar há muitos gestos combinados entre os familiares que não são sinais da língua de sinais. Quando chegam 

à escola começam a conviver com outros surdos e, assim, naturalmente vão aprendendo os sinais com colegas e 

professores.  

As classes especiais têm, no máximo, quinze alunos por turma. As turmas inclusivas fogem da realidade 

exigida pela Secretaria de Educação, pois há mais de três alunos surdos por turma. No ano letivo de 2009 uma 

turma de 5ª série tinha mais de 15 alunos surdos matriculados. A demanda de alunos surdos que se matriculam 

na escola é muito grande, eles buscam conviver em comunidade.  

Um fato que chamou a atenção foi a variedade de idades matriculados de 1ª a 8ª séries. Há um grande 

atraso na vida escolar, por isso há nas 4ª séries alunos com mais de vinte anos. Foi informado que no ano anterior 

havia alunos com mais de trinta anos na 2ª série.  Esse atraso foi perceptível em várias séries, devido às 

dificuldades de letramento. 

A professora apontou a falta do conhecimento da LIBRAS pelo surdo e pela família como sendo o 

maior problema que a  maioria dos surdos enfrentam para se comunicar. Alguns pais fazem o curso básico e 

acham o suficiente, muitos desistem na metade do curso por se acharem incapazes de aprender, pois julgam 

difícil a LIBRAS. 

Quando questionados sobre as frustrações e decepções durante todo período escolar resultou em muitos 
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desabafos e reclamações. Alguns alunos apontaram como o maior problema, a falta de comunicação entre os 

alunos e seus professores. Até mesmo com os que já sabem um pouco a LIBRAS. A professora destacou que os 

alunos surdos reclamam muito da metodologia utilizada por alguns professores, como por exemplo, falta de 

recursos visuais durante as aulas.  

Foi possível perceber que os alunos não são motivados, desanimam facilmente diante de dificuldades. A 

maioria não acredita que é capaz em relação à leitura e à escrita da Língua Portuguesa, pois consideram-na 

dificílima e não gostam da disciplina. Estudam por obrigação e a única motivação é ser aprovado, obtendo a 

média cinco. 

A professora afirmou que alguns pais que sempre estão presentes, são participativos e interessados na 

programação das reuniões e eventos da escola. Entretanto, a maioria, por motivo de trabalho, raramente 

frequenta reuniões e eventos comemorativos. Geralmente encaminham um parente em seu lugar quando recebem 

algum comunicado. 

Verificou-se que a LIBRAS não é componente curricular para todos os educandos (surdos/ouvintes). 

Apenas nas turmas de alunos surdos de 1ª a 4ª séries há semanalmente aulas de LIBRAS, para os alunos surdos 

de 5ª a 8ª há o ensino da LIBRAS no laboratório de línguas semanalmente. Os ouvintes não têm essa disciplina, 

porém podem frequentar os cursos que são oferecidos aos pais. 

Quanto ao ensino do português como segunda língua na modalidade escrita é oferecida no laboratório 

de línguas, semanalmente, em horário contrário ao do ensino regular. O laboratório de línguas tem como base 

Legal o decreto nº. 5.626 de 2005 que aponta que a educação de surdos no Brasil deve ser bilíngue. Isso garante 

ao aluno surdo o acesso à educação por meio da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e o ensino de Língua 

Portuguesa escrita como segunda língua. 

Durante as visitas foi possível perceber que há diálogo em LIBRAS entre professor e educandos. No 

laboratório a comunicação é toda através da LIBRAS, nas classes especiais também. Nas turmas inclusivas os 

professores quando não conseguem se comunicar há a ajuda dos intérpretes. Quando os alunos ouvintes sabem 

LIBRAS (geralmente aprendem com o convívio) há muita interação com os surdos. Percebeu-se ainda que não 

existe comunicação oral entre a professora e os alunos surdos, na sala de aula a comunicação é sempre em 

LIBRAS, não há oralidade. 

No que se refere ao domínio da língua portuguesa, a capacidade de interpretação depende do nível do 

aluno. A maioria tem muita dificuldade e não consegue interpretar. Também a comunicação escrita dos alunos 

surdos não é clara. Percebe-se uma grande dificuldade na escrita e que quanto mais o aluno aprende a LIBRAS 

melhor é a sua escrita. 

A professora de Português apontou como uma das dificuldades mais comuns na escrita dos alunos 

surdos a ortografia correta das palavras pelo fato da LIBRAS ser uma língua de modalidade gestuo-visual e o 

português oral-auditiva.  

Na última semana de maio de 2009, foi iniciado o módulo festejos juninos e as atividades foram 

desenvolvidas objetivando a produção de textos que foram recolhidos pela professora de Português e em 

seguida, alguns foram destinados às pesquisadoras, conforme segue. 

 

Texto 1 (2ª série): 

Minha casa ter festa comer milho bolo canjica pamonha milho assado mugunzá pão muito amendoim 
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beber também.  

Texto 2 (2ª série): 

Barraca menino chamar menina eu gostar pipoca milho bolo bom São João.  

Texto 3 (4ª série): 

Eu casa ter milho fogueira barraca o aparelho de som ter mesa de churrasco.  

Texto 4 (4ª série): 

Eu soltar busca-pé balão ter bandeirinhas o busca-pé estourar gosto de milho bom comer. Obs.: A grafia 

dos dois verbos grifados foi escrito com o auxílio da professora, o aluno não sabia escrever, apenas sabia o sinal. 

Texto 5 (4ª série): 

Eu comer milho bolo menino gostar bom São João fogueira menina.  

Texto 6 (6ª série): 

Eu gostar São João como muito danço Ellen, bebo água. Converso com meus amigos.  

 

Ressalta-se que após a produção, a professora auxiliou os alunos no uso da vírgula e conectivos. E que 

só foi possível a grafia correta das palavras relacionadas ao tema pelo fato de já ter sido trabalhada e também por 

haver um mural exposto com os desenhos produzidos e os nomes relacionados. Os alunos com dúvida podiam 

recorrer ao cartaz para verificar a escrita correta. 

Ao observar os textos percebe-se dificuldades estruturais de linguagem escrita do aluno com surdez, apesar 

de não serem incompreensíveis na estrutura escrita do português conhecido pelos ouvintes. Alguns recursos 

da língua majoritária como pontuação, flexão temporal e outros, não estão inseridos adequadamente no texto. 

Mesmo com grandes avanços percebidos na escrita, ainda assim lhe falta uma linguagem efetiva. 

Estudos realizados na descrição da sintaxe das línguas de sinais atestam como característica principal o 

sinteticismo. Afinal em geral são compostos por sentenças curtas com uma estrutura sintática elementar. 

Geralmente se pensa que as sentenças da LIBRAS são completamente diferentes do ponto de vista 

estrutural daquelas do português. Em relação à ordem das palavras ou constituinte, realmente há diferenças, 

porque conforme Brito (1998, p. 55), “o português é uma língua de base sujeito-predicado enquanto que a 

LIBRAS é uma língua do tipo tópico-comentário”. No português a ordem predominante nas sentenças é: Sujeito 

– Verbo – Objeto (SVO). Eu comi o milho. Entretanto, todas as sentenças aparecem na ordem SVO. E na 

segunda sentença do texto 6 o sujeito está implícito, por isso é omitido. Isso porque, assim como em português, 

em LIBRAS o sujeito geral é pressuposto pelo contexto. Então, apesar de estarem explícitos apenas verbo e 

objeto, sabe-se que a ordem é SVO. 

Importante notar que em poucas produções observou-se o uso de elementos de ligação (conjunções, 

preposições, pronomes possessivos e demonstrativos). Além de ser bastante limitado o uso de marcas de 

pontuação, havendo casos em que tais marcas estão ausentes. Exceto no texto 6, pois por se tratar de um aluno 

oralizado essas marcas são mais presentes no texto escrito. 

Notou- se ainda, que os verbos não flexionam. Mas, a LIBRAS não tem em suas formas verbais a marca 

de tempo como o português. Brito (1998) afirma que quando o verbo refere-se a um tempo passado, futuro ou 

presente, o que vai marcar o tempo da ação ou do evento serão itens lexicais ou sinais adverbiais como “ontem, 

amanhã, hoje, semana-passada, semana que vem”. Portanto, não há risco de ambiguidade, pois se sabe que, se o 

que está sendo narrado iniciou-se com uma marca no passado, enquanto não aparece outro item ou sinal para 
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marcar outro tempo, tudo será interpretado como tendo ocorrido no passado. 

 

5 Conclusão 
 

Diante das análises realizadas, nota-se que a escrita de surdos não segue as mesmas construções dos 

ouvintes que se apóiam na linguagem oral para produzir a escrita. Porém, isso não significa que a escrita desses 

sujeitos não apresente elementos de coesão, apenas devemos considerar elementos diferentes daqueles dos 

ouvintes. 

Assim, a forma de escrever dos sujeitos surdos tem em si uma lógica intrínseca, pois reflete sua 

percepção visual do mundo e o modo pelo qual suas experiências cognitivas são organizadas. 

É em função disso que o acolhimento à condição bilíngue do surdo exige da escola e dos pesquisadores 

novas reflexões sobre os processos de leitura e escrita nesses sujeitos. Reconhecer que o surdo precisa partir da 

língua de sinais para chegar mais eficazmente à língua portuguesa é reconhecer também a inadequação do velho 

e conhecido discurso – oralista – que situa(va) a produção de escrita dessas pessoas como “caótica”, “incorreta” 

e fruto da “patologia do não ouvir”. É também lançar um novo olhar sobre as irregularidades que costumam 

caracterizar os textos escritos desses sujeitos, considerando a sua diferença linguística e, principalmente, a forma 

como a escola lida com essa diferença. 
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