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RESUMO

Este artigo tem o objetivo de analisar e discutir as necessidades de
aprendizagem da Língua Portuguesa pelos alunos surdos. Justifica-se o estudo,
pela grande dificuldade de compreensão e desenvolvimento da leitura e escrita
dessa língua pelos surdos. Optou-se pelas leituras de Alvez, Damázio, Ferreira
(2010) referente ao ensino para surdos numa perspectiva bilíngue; Quadros
(2006) sobre ideias lúdicas e contextualizadas no ensino para surdos e Salles
(2004) sobre estratégias de ensino da LP para alunos surdos. A análise de
entrevista concedida por dois alunos surdos nesse estudo de caso qualitativo
mostrou que o fracasso da aprendizagem do português pelos surdos é
consequência de um ensino precário marcado pela falta de profissionais
qualificados, materiais, estratégias que não buscam a contextualização e um
acompanhamento especializado ao longo dos estudos.

Palavras-chave: Aprendizagem. Língua Portuguesa. Surdos.

ABSTRACT

Pág.1/18



This article aims to analyze and discuss the learning needs of the Portuguese
language by deaf students. Justified the study, the great difficulty of
understanding and development of reading and writing that language by the
deaf. It was decided by reading Alvez, Damázio, Ferreira (2010) for the school
for the deaf bilingual perspective; Quadros (2006) ideas about play and
contextualized in teaching deaf and Salles (2004) on strategies for teaching
deaf students LP. The analysis of interview by two deaf students in this
qualitative case study showed that the failure of learning Portuguese for the
deaf is the result of a poor education marked by a lack of skilled workers,
materials, strategies that do not seek to contextualize and specialized
monitoring to throughout the study.

Keywords: Learning. Portuguese. Deaf.

1INTRODUÇÃO

A educação escolar da pessoa surda tem sido marcada por grandes dificuldades

na aprendizagem da Língua Portuguesa, como segunda língua, ao longo da sua

história consequência das práticas de ensino oferecidas pelas instituições que

ainda não estão preparadas para receber essa demanda de alunos.

“O fracasso do processo educativo das pessoas com surdez é um problema

resultado das concepções pedagógicas de educação escolar adotadas pelas

escolas e de suas práticas.” (ALVEZ, FERREIRA, DAMÁZIO, 2010, p.9)

Surda é a pessoa que tem perda total ou parcial da audição, percebe o mundo

através das vivências visuais e utiliza a Língua Brasileira de Sinais como forma

de comunicação, porém precisa da Língua Portuguesa, na modalidade escrita,

para exercer suas diversas funções como cidadão. Portanto, torna-se urgente

refletir o aprendizado do Português pelos surdos e desenvolver estratégias de

ensino com base na contextualização e nas vivências visuais a fim de garantir o

acesso a uma educação de qualidade.

A presente pesquisa tem o objetivo de analisar e discutir a aprendizagem da

Língua Portuguesa pelos alunos surdos tanto na sala inclusiva quanto na sala de

recursos. Justifica-se o estudo pela falta de material disponível que aborde o

assunto numa perspectiva diferenciada para reflexão e mudança na realidade

Pág.2/18



educacional das pessoas com surdez. Sabendo que, os surdos, geralmente,

apresentam muita dificuldade na leitura, interpretação e escrita da Língua

Portuguesa levando-os a um baixo rendimento escolar distanciando da

verdadeira série/idade a ser considerada.

Na metodologia da pesquisa qualitativa de campo, foram desenvolvidas leituras

de referencial teórico e análise da entrevista concedida por dois alunos surdos

sobre a aprendizagem da Língua Portuguesa. Em seguida, há uma discussão

sobre a aprendizagem do português nos níveis de leitura, interpretação e

escrita tanto na sala inclusiva quanto na sala de recursos e a importância do

surdo aprender a segunda língua.

Dessa forma, percebe-se que a aprendizagem da Língua Portuguesa pelos

surdos perpassa por muitos obstáculos, falta de profissionais qualificados,

materiais específicos para o ensino, metodologias e estratégias que focalizem a

contextualização como ponto basilar para o ensino. A sala inclusiva e a sala de

recursos não trabalham conjuntas para amenizarem as principais necessidades

presentes na vida educacional dos alunos. Existe privação de subsídios para

renovar essa realidade mostrando uma deficiência não dos surdos, mas vindos

dos profissionais que não se adequam a nova demanda. Tudo isso é refletido na

atual aprendizagem da língua portuguesa, defasagem na leitura, interpretação e

escrita impossibilitando o sucesso dos alunos em todas as disciplinas escolares.

2 BREVE HISTÓRICO DA APRENDIZAGEM DO ALUNO SURDO

Antes de falar, especificamente, da história da aprendizagem dos surdos,

torna-se fundamental saber que a aprendizagem é um processo individual e ao

mesmo tempo social, implica atividade e mudança e não se acaba. Segundo

Silva (1998), será diferente de uma pessoa para outra por que traz uma

combinação única de experiências anteriores, mas algumas são realizadas em

grupo e de forma estimulante, aprender requer o envolvimento ativo tanto em

ações como em palavras, assim como, abrir-se para o novo.

Os educadores dos surdos precisam conhecer as possibilidades dos alunos e não
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estabelecerem estratégias torturantes. Sucessivas tentativas, que não deram

certo, marcam a aprendizagem dos surdos. Após preconceitos e sofrimentos, os

surdos foram adquirindo alguns direitos ainda precários, mas a mudança

começou lentamente. Os estudos de Girolamo Cardano (1501- 1576)

mostraram, na utilização de sinais e da linguagem escrita, uma nova visão

sobre os surdos. Até o momento, considerados incapazes de aprender.

O abade Michel de L’Epée percebeu que os sinais e gestos tinham o mesmo

papel da língua falada e facilitava a comunicação entre os surdos. Surge a

primeira escola de surdos em Paris, em 1760. No Brasil, o professor Ernest

Huet inicia a educação de surdos em 1855, no Rio de Janeiro. “[...] o abade

LEpée funda a primeira escola pública para o ensino da pessoa surda. [...] No

Brasil, a educação dos surdos é iniciada com a chegada do francês [...] o

professor Ernest organiza a escola para educandos surdos, num momento social

em que tais indivíduos não eram reconhecidos como cidadãos.” (SALLES, 2004,

p.55)

Em setembro de 1880, no Congresso de Milão, um grupo de oralistas defendeu

a língua oral como condição básica para o surdo ser aceito e se desenvolver na

comunidade ouvinte. “Em Milão, na Itália, em 1880, realiza-se o Congresso

Internacional de Surdo Mudez, ficando definido que o Método Oral é o mais

adequado na educação do surdo [...] o domínio da língua oral torna-se condição

básica para sua aceitação em uma comunidade majoritária.” (SALLES, 2004,

p.55).

Oralizar os surdos foi se tornando quase impossível. Sem resultado satisfatório,

os estudiosos e pesquisadores discutiram a situação dos surdos na organização

que é base para os direitos humanos no mundo: a Declaração de Salamanca

(1994), documento norteador da educação inclusiva, destaca a importância de

uma educação pautada no direito e reconhecimento da língua natural do

indivíduo, da Libras ser reconhecida como meio de comunicação dos surdos e

medidas serem tomadas para garantir o acesso à educação em Língua de

sinais.
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[...] Declaração de Salamanca, de 1994, documento de referência mundial e
orientador do processo de inclusão [...] destaca a importância de uma educação
pautada no direito e reconhecimento da língua natural do indivíduo, que lança um
novo olhar sobre a inclusão, no sentido de ampliar essa noção [...] A importância
da linguagem de signos como meio de comunicação entre os surdos, por
exemplo, deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de
garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso a educação em sua língua
nacional de signos [...]. (SALLES, 2004, p.58)

Algumas concepções foram criadas na educação dos surdos. A primeira

tentativa foi baseada no oralismo, os surdos eram obrigados a falar e não

aceitava a língua de sinais, mas essa concepção não deu certo por que os

alunos não conheciam os signos e não podiam reproduzir os sons. “As escolas

comuns ou especiais, pautadas no oralismo visaram à capacitação da pessoa

com surdez para a utilização da língua da comunidade ouvinte na modalidade

oral, como única possibilidade linguística o uso da voz e da leitura labial, [...]

não conseguiram atingir resultados satisfatórios [...].” (ALVEZ, FERREIRA,

DAMÁZIO, 2010, p. 07)

A segunda tentativa foi a Comunicação total, surge num contexto de dificuldade

e sofrimento, propondo um ensino através da língua de sinais com a finalidade

de desenvolver a linguagem. Não deu certo, porque as pessoas tinham que

falar e sinalizar ao mesmo tempo, criando outro tipo de linguagem não aceita, o

Português sinalizado.

Após duas tentativas fracassadas, surge o Bilinguismo propondo uma educação

representada pelo respeito às questões políticas, sociais e culturais dos surdos,

defende um currículo organizado de forma visual-espacial para garantir o

acesso a todos os conteúdos escolares na língua brasileira de sinais, e não

dispensa a aprendizagem da língua portuguesa, como segunda língua. A

proposta do bilinguismo foi adotada pela comunidade surda e pelas instituições

de ensino porque aceita que os surdos têm língua própria e respeita sua

cultura, possibilitando-os acesso a um ensino de acordo com sua realidade.

[...] a abordagem educacional por meio do bilinguismo visa capacitar a pessoa
com surdez para a utilização de duas línguas no cotidiano escolar e na vida social,

Pág.5/18



quais sejam: a língua de sinais e a língua da comunidade ouvinte. Estudos têm
demonstrado que esta abordagem corresponde melhor às necessidades do aluno
com surdez, em virtude de respeitar a língua natural e construir um ambiente
propício para a sua aprendizagem escolar. (ALVEZ, FERREIRA, DAMÁZIO, 2010,
p. 07-08)

Dessa forma, os surdos passaram por muitas dificuldades, mas continuam

lutando por um ensino melhor e têm conseguido grandes parcerias da

comunidade ouvinte. É importante conhecer as tentativas equivocadas para não

serem repetidas, em vez disso, pautar na contextualização e vivências visuais,

na noção de que a aprendizagem da comunidade surda acontece de forma

individual e ao mesmo tempo coletiva e contínua. Atualmente, a melhor

proposta para realidade dos surdos é um ensino baseado no bilinguismo, o uso

da Libras e da Língua Portuguesa no contexto escolar e direito a um apoio

especializado na sala de recursos, esse método facilita a aprendizagem de

forma geral, mas faltam profissionais capacitados para que o ensino seja

completo.

3 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO

Esta pesquisa de campo qualitativa discute as necessidades de aprendizagem

da Língua Portuguesa pelos surdos, analisada a entrevista concedida por dois

alunos surdos. Para Soares (2003, p. 19), “... o pesquisador interpreta os fatos, procurando

solução para o problema proposto”. Segundo Thomas e Nelson (2002), a pesquisa de campo é um
estudo valorizado e está focado no princípio de que os problemas podem ser resolvidos e as práticas
melhoradas por meio de observação, análise e descrição objetivas e completas.

A técnica utilizada é análise de conteúdo que segundo Marconi e Lakatos (1999), o pesquisador deve estar seguro da pergunta ou
questão se é necessária à investigação, se requer ou não apoio de outras perguntas, se os entrevistadores têm a informação necessária

para responder às perguntas. Logo, essa pesquisa foi realizada através de entrevista concedida por dois alunos

surdos do município de Boquim- SE, em março de 2013.

Aluno A - Eu tenho 24 anos, curso o 2º ano do Ensino Médio numa escola

estadual. Fui alfabetizado em escola normal sem serviço especial. Estudei um

ano na Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sergipe -

APADA, o ensino era todo especializado, aprendi a usar a Libras, mas do 6º até
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meados do 8º ano estudei sem intérprete. Em relação ao aprendizado da Língua

Portuguesa, eu aprendi muito na APADA, mas fui muito prejudicado ao estudar

na escola pública sem os serviços de intérprete e sem o apoio da sala de

recursos. Agora, eu tenho os serviços de intérprete, mas não tenho o serviço

especializado na sala de recursos. A presença do intérprete ajuda bastante na

aprendizagem do Português, porque o ensino é em Libras. Mas, eu não consigo

escrever um texto em português, nas provas eu decoro as respostas letra por

letra. Sinto que não estou ao nível dos meus colegas, eu não sei escrever um

texto em português, tenho muita dificuldade e estou preocupada com a redação

do Enem, pois não sei fazê-la. Eu sei ler, difícil é saber usar as palavras no

momento certo, entendeu? (Entrevista concedida em Libras e traduzida para

Língua Portuguesa, 2013)

Aluno B - Eu tenho 25 anos, parei de estudar em 2012, no 6º ano do Ensino

Fundamental, por que não entendia os professores falando. Sempre estudei

sempre em escola municipal sem intérprete e sem o apoio da sala de recursos.

Não sei muito libras e não entendo português, só sei escrever meu nome e

fazer cópia, não sei o significado das palavras. Português é muito difícil. Na sala

de aula, eu fazia as atividades pelo caderno dos meus colegas, mas na hora da

prova não fazia nada, tirava nota baixa (0 a 3,0) e eu chorava muito, meus

colegas riam de mim. Então, minha mãe resolveu me tirar da escola.

(Entrevista concedida em Libras e traduzida para Língua Portuguesa, 2013)

Dessa forma, os alunos mostram dois lados da aprendizagem da Língua

Portuguesa, um com o apoio, desfrutado por intervalos, e outro sem apoio

nenhum de profissionais especializados. Porém, ambos apresentam um

problema em comum: não sabem escrever o português corretamente.

Percebe-se que a aprendizagem da segunda língua pelos surdos está marcada,

principalmente, pela falta de acompanhamento especializado das séries iniciais

até a conclusão dos estudos, e o não acompanhamento implica os problemas de

leitura, interpretação e escrita tão comuns atualmente.

4 DISCUSSÃO DA APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA PELOS ALUNOS

SURDOS NA ATUALIDADE

Pág.7/18



Esse tópico discute as necessidades de aprendizagem da Língua Portuguesa

pelos surdos em dois ambientes diferenciados: a sala inclusiva e a sala de

recursos. Segundo a orientação curricular (2008), precisam trabalhar em

conjunto para focalizar as necessidades dos surdos e criar estratégias que

contribuam na mudança da realidade educacional precária vivida pelos os

surdos.

A sala inclusiva é o ambiente regular de ensino onde o surdo estuda junto com

os alunos ouvintes. Mas para que o ensino-aprendizagem aconteça, o aluno

surdo conta com os serviços de Tradutor Intérprete de Libras cuja função é

traduzir e interpretar da Língua Portuguesa para Libras ou vice versa. “A

presença da intérprete ajuda bastante na aprendizagem do Português, porque o

ensino é em Libras.” (Aluna A). “A Língua Brasileira de Sinais contribui para a

aquisição da Língua Portuguesa, na medida em que possibilita a ampliação do

conhecimento de mundo e de língua, o que constitui o conhecimento prévio,

fundamental para a atribuição de sentido na leitura e na escrita.” (Orientações

curriculares, 2008, p.42).

A aprendizagem do aluno surdo na sala inclusiva acontece de forma muito lenta

e como ele não conhece a Língua Portuguesa de forma clara, a compreensão

das outras disciplinas ficam comprometidas, pois todo material escolar é

oferecido em Português. “Eu parei de estudar por que não entendia os

professores falando, eu fazia as atividades pelo caderno dos colegas e na hora

das provas não fazia nada, tirava nota baixa (0 a 3,0) eu chorava muito, todos

riam de mim. Então, minha mãe resolveu me tirar da escola.” (Aluno B)

Em relação à aprendizagem do Português nos níveis de leitura, interpretação e

escrita na sala inclusiva, os alunos se mostraram insatisfeitos “Eu não sei ler

nem escrever, português é muito difícil” (Aluno B). Percebe-se que o aluno B

não teve êxito durante seu estudo na sala inclusiva por que faltou suporte do

intérprete e sala de recursos. Já o aluno A, “Eu sei usar a Libras, sei ler,

interpretar e não escrevo português, não sei usar as palavras no contexto

certo” (Aluno A). Já o aluno A estudou um ano na APADA onde aprendeu a usar
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a Libras e conta com o serviço de intérprete, compreende os assuntos e a

língua portuguesa e consequentemente as outras disciplinas, mesmo o

acompanhamento sendo em intervalos apresenta maior facilidade para ler e

interpretar, mas a escrita precisa ser trabalhada de maneira aprofundada e esse

é um trabalho para a sala de recursos, ele não tem acesso.

A escola tem uma contribuição muito importante na inclusão da pessoa com
surdez na sociedade e, nesse sentido, o aprendizado do Português escrito tem a
sua parte, por ser mais um instrumento que essa pessoa terá para se integrar à
sociedade. O ensino do Português escrito não restringe à alfabetização das
pessoas com surdez, portanto, todos os níveis de letramento, desde o início do
aprendizado até o ensino superior precisam ser desenvolvidos e, nesse sentido, o
AEE para o ensino da língua portuguesa escrita é indispensável. (ALVEZ,
FERREIRA, DAMÁZIO, 2010, p. 21)

Diante da dificuldade apresentada pelo aluno surdo para aprender português,

percebe-se a importância do ensino de Língua Portuguesa através dos gêneros

textuais, os quais permitem a contextualização do ensino e dão suporte na

leitura, interpretação e escrita contribuindo para um aprendizado significativo,

ou seja, faz sentido para o aluno, além de permitir a vivência do texto de

acordo com sua função social. Segundo Marcuschi (2010), o trabalho com

gêneros textuais é uma extraordinária oportunidade de se lidar com a língua em

seus mais diversos usos autênticos no dia-a-dia, pois nada do que fizermos

linguisticamente estará fora de algum gênero.

A apropriação da língua portuguesa escrita demanda atividades de reflexão
voltadas para a observação e a análise de seu uso, para o conhecimento de sua
estrutura e sistema linguístico, funcionamento e variações em contextos de
prática, tanto nos processos de leitura como na produção de texto. A reflexão
sobre a língua permite ao aluno conhecer e usar a gramática normativa, produzir
os vários gêneros textuais e ampliar sua competência e desempenho linguístico.
(ALVEZ, FERREIRA, DAMÁZIO, 2010, p.19).

De acordo com o relato apresentado pelos alunos surdos, sua série/ idade não

está compatível e sua principal dificuldade de aprendizagem da Língua

Portuguesa se refere à falta de apoio de profissionais qualificados das séries

iniciais até a conclusão dos estudos. A raiz do problema de escrita pelos alunos

surdos está no desconhecimento do significado das palavras não permitindo ao
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aluno saber usá-las no contexto, assim como, as regras gramaticais não

fazerem sentido. “Eu sei ler, difícil é saber usar as palavras no momento certo,

entendeu?” (Aluna A). “[...] a Língua Brasileira de Sinais é uma disciplina que

vai possibilitar aos alunos surdos tanto conhecimento, ampliação e

aprofundamento no uso da língua, quanto reflexão sobre a sua gramática e

sobre o funcionamento da língua nos diferentes usos: coloquiais, literários,

formais e informais, entre outros.” (Orientações Curriculares, 2008, p.11).
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Segundo Aurélio (2008, p.360), “palavra pa.la.vra substantivo feminino som

ou grupo de sons que têm significado e constituem uma unidade da linguagem.”

Isso implica que as preposições, os artigos, os adjuntos, as interjeições, entre

outros são palavras que não têm significado para os ouvintes e para os surdos

não fazem sentido. É necessário mostrar as particularidades da língua ao aluno

através de histórias, utilizando o dicionário ilustrado, ferramenta que usada

constantemente facilitará a aprendizagem.

A sala inclusiva é o local de aprendizagem para o aluno surdo, mas ele precisa

interagir para que o processo inclusivo não seja pretexto para exclusão.

Portanto, observa-se que o aprendizado da língua portuguesa, com apoio

integrado da sala de recursos e da sala inclusiva, os professores da sala regular

pesquisando mais sobre o assunto e se preparando para receber esses alunos,

não se torna cargo, somente, de um profissional e entendida como algo

complexo precisa da cooperação da escola e do apoio da família.

A sala de recursos é o atendimento especializado oferecido aos alunos, que

apresentam necessidades de aprendizagem, com a finalidade de amenizar as

barreiras impostas pela limitação e promovê-lo no ensino regular. Segundo

Alves et al (2006), as salas de recursos multifuncionais são espaços da escola

onde se realiza o atendimento educacional especializado para alunos com

necessidades educacionais especiais, por meio do desenvolvimento de

estratégias de aprendizagem; Centradas em um novo fazer pedagógico que

favoreça a construção de conhecimento pelos alunos, subsidiando-os para que

desenvolvam o currículo e participem da vida escolar.

O atendimento da sala de recursos acontece em três fases distintas: o ensino

em Libras, o ensino de Libras e o ensino de Língua Portuguesa. A língua natural da
comunidade surda é a Libras, ou seja, a língua aprendida espontaneamente, e a Língua Portuguesa
funciona como segunda língua na modalidade escrita. Conforme a lei 10. 436 de 24 de abril de 2002,

“Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais- Libras não poderá substituir a

modalidade escrita da língua portuguesa.”
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A aprendizagem da língua portuguesa na sala de recursos precisa ser

respeitada, pois é um direito do aluno surdo e facilita o avanço na sala

inclusiva, uma vez que as estratégias de ensino estão direcionadas para suprir

as necessidades do aluno, trata-se de um complemento ao ensino regular. “O

respeito e o oferecimento do atendimento educacional especializado para

pessoa com surdez é direito do aluno com surdez e como tal não deve ser

questionado, pois é a aceitação de sua diferença que assegurará a sua

aprendizagem.” (ALVEZ, FERREIRA, DAMÁZIO, 2010, p. 22).

Nesse sentido, Alves (2006) aponta que o professor bilíngue da sala de recursos

possibilita a complementação dos estudos da sala inclusiva, facilita o acesso a

todos os conteúdos curriculares, promove o aprendizado da libras, utiliza as

tecnologias de informação e comunicação para o aprendizado da Libras e da

Língua Portuguesa, as desenvolve como atividade pedagógica, instrumental,

dialógica e de conversação e aprofunda o português na modalidade escrita

fazendo um comparativo com língua de sinais.

Visando ao aprendizado da Língua Portuguesa escrita, os alunos surdos devem
ser apresentados ao maior número possível de textos, por meio de narrações
repetidas e traduções. Além de traduzir os textos para a língua de sinais, o
professor deverá explicar o seu conteúdo e características das duas línguas por
meio da comparação. (Orientações curriculares, 2008, p.30)

A sala de recursos é, então, responsável pela elaboração de estratégias que

ajudem na compreensão dos conteúdos da sala inclusiva, ensino de Libras e

aquisição da língua portuguesa na modalidade escrita para que o aluno tenha

acesso a informações em português.

Um grande problema na aprendizagem de Língua Portuguesa pelo surdo é a

falta de metodologias contextualizada que o ajude a compreender a segunda

língua. Como todo aprendizado de línguas, o aluno precisa de uma língua base,

nesse caso é a língua de sinais. O surdo passará pelo processo de interlíngua,

ou seja, a mistura da Libras com a Língua Portuguesa até chegar a

compreensão e ao uso do português escrito. “[...] vem-se, há anos, no Brasil,

alfabetizando surdos em língua portuguesa e reforçando a Escrita Surda numa
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interlíngua que apresenta, geralmente, a estrutura da língua de sinais com

vocabulário de língua portuguesa [...] entretanto, que a alfabetização destes

deva se realizar, inicialmente, em língua de sinais.” (SALLES, 2004, p.49).

A interlíngua não é uma forma desorganizada, trata-se de um caminho em

direção à compreensão da segunda língua. “[...] é previsível que o aluno utilize

a interlíngua na reflexão sobre as duas línguas, cabendo ao o professor mediar

o processo de modo a conduzi-lo a diminuição gradativamente desse uso.”

(ALVEZ, FERREIRA, DAMÁZIO, 2010, p.20). O surdo alfabetizado na língua de

sinais e familiarizado com a Libras aprenderá a Língua Portuguesa na sala de

recursos como promulga a lei, no horário contrário ao do ensino regular.

Todo falante da língua domina suas regras, isso se torna mais complexo na

aprendizagem da Língua Portuguesa pelos alunos surdos. “Se alguém é falante

de uma língua, ele domina as regras dessa língua.” (MARCUSCHI, 2008, p.56).

O surdo não usa a Língua Portuguesa, exceto na forma escrita como segunda

língua, ele precisa conhecer de forma clara o significado e as regras dessa

língua. “Eu não sei muito libras e não entendo português, só sei escrever meu

nome e fazer cópia, não sei o significado das palavras. Português é muito

difícil.” (Aluno B)

Compreende-se que o processo de aprendizagem dos alunos surdos se

desenvolve por meio da utilização do campo visual, utilizando a libras como

principal meio de comunicação e a Língua Portuguesa na modalidade escrita. O

processo de construção do conhecimento é focado nas experiências com leitura,

figuras, vocabulário, conversação, entre outros, na perspectiva que essas

experiências possam contribuir na aquisição da segunda língua.

A língua de sinais trata-se de um ensino prioritário na educação do surdo

porque é através dela que ele vai adquirir conhecimentos, se comunicar e

perceber o mundo nas suas diversas formas. Então, a Língua Portuguesa é

apresentada na modalidade escrita para completar sua formação enquanto

cidadão. “[...] a língua de sinais é considerada o meio de aquisição de

conhecimento e comunicação e permite ao aluno surdo desenvolver-se social e
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emocionalmente. Na mesma proposta, a língua majoritária é introduzida

quando as crianças surdas já tiverem adquirido a língua de sinais.” (Orientações

Curriculares, 2008, p.28). A importância de se aprender Língua Portuguesa vai

além de exercer seu papel enquanto cidadão, pois é através dela que o

conhecimento se expande tanto na esfera da comunidade surda quanto na

comunicação com os ouvintes. Poderão usar a tecnologia como torpedo, chat,

e-mails, MSN.

O português ainda é a língua significada por meio da escrita nos espaços
educacionais que se apresentam a criança surda. A sua aquisição dependerá de
sua representação enquanto língua com funções relacionadas ao acesso às
informações e comunicação entre seus pares por meio da escrita. Entre os surdos
fluentes em português, o uso da escrita faz parte do seu cotidiano por meio de
diferentes tipos de produção textual, em especial, destaca-se a comunicação
através do celular, de chats e e-mails. (Quadros; Schmiedt, 2006, p. 23)

Segundo Alvez, Ferreira, Damázio (2010), o ensino da Língua Portuguesa por

escrito é de extrema importância para o desenvolvimento e a aprendizagem do

aluno com surdez em sala de aula comum e na vida social. O aluno poderá

participar do ENEM e de concursos públicos, mesmo com os serviços de

intérprete, é obrigatório conhecer a Língua Portuguesa, mas eles já estão lutam

por provas em Libras através de manifestações. Muitos alunos surdos terminam

o ensino médio sem saber escrever português e isso gera fracasso na redação

do vestibular. Fazendo uma reflexão sobre a situação da educação dos surdos,

percebe-se que o problema de leitura e produção textual vem das séries

iniciais, pois não tiveram o acompanhamento necessário que, muitas vezes,

tem serviço de intérprete na sala inclusiva e não tem o apoio da sala de

recursos ou vice versa. Esse apoio fragmentado não faz muita diferença, precisa

ser integrado.

O preparo das escolas e dos professores para trabalhar com os alunos com NEEs mostrase claramente
inadequado. A maioria das escolas encontrase em desconformidade arquitetônica, material e técnica,
em relação às necessidades educacionais com que se deparam. A assistência pedagógica aos
professores e alunos é absolutamente precária, e a formação docente, não obstante os pequenos avanços
que se têm conseguido, ainda, é limitada em relação às exigências da realidade. (FERREIRA;
VIEIRA, 2006, p. 12).

Em decorrência do despreparo da escola e dos profissionais, os alunos se
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prejudicam. “Eu não consigo escrever um texto em português, nas provas eu

decoro as respostas letra por letra [...] Eu estou preocupada com a redação do

Enem [...] aprender Português é difícil.” (Aluno A). Nota-se que o aluno surdo

se esforça, mas devido a sua estrutura pormenorizada e a falta de metodologia

específica dificultam a aprendizagem da língua pelo aluno surdo. “Aprender não é
tarefa fácil, assim como a tarefa de ensinar também é bastante complexa, pois depende do ambiente,
das ferramentas adequadas e certamente das características referentes às experiências pessoais
daquele que está na condição de aprendiz.” (SOUZA et al 2009, p.6466)

A importância da aprendizagem da língua portuguesa pelo aluno surdo está

diretamente ligada à acessibilidade de fatores de ordem social, política e

econômica. “Essa realidade de fracasso é enfim o resultado de uma gama

complexa de representações sociais, sejam históricas, culturais, linguísticas,

políticas, respaldadas em concepções equivocadas que reforçam práticas em

que o surdo é condicionado a superar a deficiência, buscando tornar-se igual

aos demais.” (SALLES, 2004, p.57).

Logo, o aluno surdo passa por inúmeras dificuldades e perdas de oportunidades por não dominar a
Língua Portuguesa na sua modalidade escrita como, por exemplo, passar numa prova de vestibular
ou concurso público sabendo que as vagas para deficientes não chegam a ser preenchidas por que a
demanda não consegue a pontuação mínima, problema que poderia ser resolvido se houvesse um
acompanhamento maior das séries iniciais até a conclusão dos estudos. Portanto, a importância da
aprendizagem do português pelo surdo, está focada, principalmente, na garantia de direitos de ordem
social, política e econômica.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O fracasso da aprendizagem da Língua Portuguesa pelas pessoas surdas é

consequência de um ensino precário marcado pela falta de estratégias que

amenizem as principais necessidades dessa comunidade, buscando um ensino

contextualizado baseado na vivência dos alunos e incentivando-os a aprender a

aprender.

Em relação ao ensino fragmentado, contar com serviços de intérprete e da sala

de recursos num dado momento e em outro não, implica que as escolas não
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estão preparadas para receber esses alunos e medidas precisam ser tomadas.

Diante disso, o aluno é aprovado para as séries seguintes sem a preparação

necessária para enfrentar novos desafios. Essa falta de acompanhamento por

profissionais especializados causa o ensino visto na atualidade, muitos surdos

saem do ensino médio sem saber escrever e, muitas vezes, também não sabem

ler, ou seja, não aprendem a Língua Portuguesa e a outra parte desiste de

estudar.

A aprendizagem da Língua Portuguesa pelo aluno surdo acontece na sala

inclusiva, mas conta com o apoio de intérpretes e da sala de recursos de forma

integrada para que o ensino seja efetivado com sucesso. Nota-se que esse é o

ensino desejado, porém os surdos ainda não contam com essa prática

educativa, por isso as manifestações estão acontecendo para reivindicação

desses direitos.

Percebe-se que a importância da aprendizagem do Português pelo aluno surdo é

possibilitar um melhor desenvolvimento na escola e fora dela, ou seja, perpassa

por fatores de ordem histórica, políticas, sociais, educacionais e econômicas.

Portanto, torna-se urgente pensar em novas práticas contextualizadas, baseada

nos gêneros textuais que estão totalmente integrados com a língua em suas

diferentes situações de uso.

Dessa forma, a pesquisa analisou e discutiu a aprendizagem da Língua

Portuguesa pelos alunos surdos e percebeu que a grande dificuldade de escrita

e leitura é consequência da falta de profissionais especializados acompanhando

esses alunos das séries iniciais até a conclusão dos estudos, mostrando as

particularidades da língua fazendo um comparativo com a língua de sinais, a

língua base para a aprendizagem de outras línguas. Portanto, o ensino através

dos gêneros textuais contribui para aquisição da Língua Portuguesa buscando a

resolução na raiz do problema: o desconhecimento da palavra que dificulta a

produção de texto por não saber colocá-las no contexto de forma adequada,

trabalhando a língua em sua totalidade. Esse trabalho não acontece de forma

integrada entre sala inclusiva e de recursos, o reflexo está no ensino precário

dos surdos e dificuldade de aprendizagem na leitura, interpretação e,
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principalmente, na escrita.
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