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RESUMO 

Este  artigo propõe-se  discutir alguns entraves no processo de aquisição do Português pelos 
surdos. Aborda-se língua e linguagem e discute-se sobre o processo de aquisição do Português 
como segunda língua para os surdos. Objetiva-se identificar as principais dificuldades dos 
alunos surdos na aquisição da Língua Portuguesa, reconhecer a relevância da Libras para os 
surdos e verificar as implicações causadas pelo contato tardio com a língua no 
desenvolvimento lingüístico/cognitivo do surdo. Para tanto, utiliza-se como método para 
pesquisa levantamento bibliográfico, pesquisa de campo e entrevistas com surdos para 
verificar como acontece o processo de aquisição do Português pelos surdos. 
Palavras-chave: . Surdez.  Linguagem. Educação.  
 

ABSTRACT 

This article aims to discuss some obstacles in the acquisition of Portuguese by the deaf 
people. It is analyzed both aspects of the language and  it is discussed about the acquisition of 
Portuguese as a second language for the deafs. It aims to identify the main difficulties of deaf 
students in the acquisition of the Portuguese language, recognize the relevance of Libras for 
deaf people and study the implications caused by contact with delayed language development 
in the linguistic / cognitive of the deaf. For that, it is used as method the literature study, field 
research and interviews with deafs In order to verify how occurs the process of Portugues 
aquisition by the deaf people. 
Keywords:. Deafness. Language. Education. 
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INTRODUÇÃO 

A aquisição da Língua Portuguesa ( LP) como segunda língua ( L2) pelos surdos é um 

tema que tem suscitado discussões nas mais variadas áreas do conhecimento, pois visam à 

educação e inclusão destes no sistema educacional vigente. O ensino da L2 para os surdos 

requer metodologia semelhante a utilizada como o ensino de língua estrangeira e o professor 

deve conhecer as estruturas das línguas envolvidas nesse processo, reconhecendo o papel 

relevante que a língua de sinais ocupa nesse contexto.  

Atualmente políticas públicas tem sido implementadas objetivando  acelerar o 

processo de inclusão de pessoas com surdez, pois estes têm o direito a uma educação bilíngüe, 

que priorize a língua de sinais  como sua língua natural e primeira língua, bem como o 

aprendizado da Língua Portuguesa como sua segunda língua,   Quadros e Schmiedt (2006) 

nos afirmam que:  

Ao optar em oferecer uma educação bilíngüe, a escola está assumindo uma 
política lingüística em que duas línguas passarão a co-existir no seu espaço. 
Além disso, também será definido qual será a primeira língua e qual será a 
segunda, bem como as funções que cada língua  representará no ambiente 
escolar. (QUADROS; SCHMIEDT,  2006, p. 18)  
 

Diante dessas reflexões, nos propomos a pesquisar sobre a aquisição do Português 

como L2, em especial na turma de Educação de Jovens e Adultos.  Pretendemos, pois 

responder a seguinte problemática: Quais são os entraves no processo de aquisição  do 

português no contexto da educação de jovens e adultos Surdos em Ipiaú?2  Hipoteticamente, 

concebemos que possivelmente ambas as línguas possuem estrutura gramatical diferenciada. 

Partindo dessas premissas, objetivamos com a elaboração desse artigo: Analisar o 

desenvolvimento lingüístico de jovens e adultos surdos envolvidos no processo de educação 

bilíngüe; Identificar as principais dificuldades dos alunos surdos na aquisição da Língua 

Portuguesa; Reconhecer a relevância da Língua Brasileira de Sinais  no processo de aquisição  

da linguagem. Verificar as implicações causadas pelo contato tardio com a língua no 

desenvolvimento lingüístico/cognitivo do surdo. 

A escolha do presente tema, justifica-se pela necessidade de entendermos como se dá a 

aquisição do Português na modalidade escrita, pois percebemos que pessoas com surdez, 

apresentam sérias dificuldades em relação à aprendizagem da Língua Portuguesa, pois 

apresentam um vocabulário restrito, o que dificulta a compreensão de textos, mesmo que esse 

surdo esteja em um nível mais elevado em série que outros. Quanto a metodologia 

empregada, optamos pela observação e entrevista, pois o nosso interesse foi perceber o 
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sentimento e a relação do surdo com o aprendizado da Língua Portuguesa, pois,  LAKATOS e 

MARCONI (2007, p. 188), afirmam que  “pesquisa de campo é aquela utilizada com o 

objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual se 

procura uma resposta, (...), ou, ainda, descobrir novos fenômenos (...)”. Desse modo, foi 

imprescindível o uso de uma técnica de coleta de dados: a entrevista, sendo esta “um 

procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no 

diagnóstico ou no tratamento de um problema social” (LAKATOS e MARCONI, 2007, p. 

197). Tanto com a pesquisa de campo quanto com a entrevista, objetivou-se de obtermos 

informações que viessem colaborar com a presente pesquisa. Sendo assim, os sujeitos 

investigados foram sujeitos surdos em processo de aquisição de Língua Portuguesa que se 

dispuseram a participar desta pesquisa. E ainda nos valemos de uma pesquisa bibliográfica 

para embasarmos essa pesquisa. 

 

LIBRAS É LÍNGUA, NÃO LINGUAGEM 

 

A comunicação entre os humanos é indispensável ao bom conviver social. Todas as 

pessoas têm uma enorme necessidade em desenvolver as relações interpessoais.  É a partir da 

linguagem que o homem é capaz de estruturar seus pensamentos e transmitir sentimentos e 

desejos. É a forma mais indicada para revelar aspectos culturais e sociais do homem, além de 

ser por intermédio dela que o homem adquire novos conhecimentos. Sem a linguagem é 

impossível desenvolver as relações humanas. 

 Assim, podemos afirmar que linguagem é todo tipo de comunicação estabelecida por 

meio de gestos, sinais, sons, palavras ou outros símbolos com a finalidade de interação 

comunicativa entre as pessoas. Ela é prova da capacidade de raciocínio do homem, mostrando 

que ele é dotado de inteligência. Todo o ser humano possui dois mecanismos básicos para o 

desenvolvimento de suas funções lingüísticas, sendo um o sistema sensorial - que é 

áudio/visual e vocal (nesse caso as línguas orais) - e o sistema motor que faz uso dos braços e 

das mãos (nesse caso os sinais) (MEC/ SEESP, 2002). 

Um surdo que não tem acesso à linguagem desde cedo terá riscos mais sérios no que 

se refere ao processo de letramento (aquisição da Língua Portuguesa), pois poderá ter sérias 

dificuldades de dominar a sua própria língua, no caso a de Sinais, sua língua materna. O que 

acontece também com o ouvinte não alfabetizado e entra no processo de alfabetização já com 

idade avançada. A língua de sinais tem o mesmo espaço de formação cerebral que uma língua 
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oral e segundo Quadros (1997) “o processo de aquisição da língua de sinais é análogo ao 

processo de aquisição das línguas faladas”. 

Atualmente, a história da educação dos surdos está submersa  a um campo de grandes 

preocupações, principalmente  referentes aos aspectos lingüístico-cognitivos.  No entanto, 

alguns teóricos, têm voltado suas pesquisas a esse tema. Fernandes, vem deixar claro em seu 

livro, Linguagem e Surdez, o conceito de Linguagem e Língua:  

 

Linguagem é um sistema de comunicação natural ou artificial, humano ou 
não(apud. Lyons, 1987. Fernandes, p.16) e Língua,é um tipo de linguagem e 
define-se como um sistema abstrato de regras gramaticais. Isto quer dizer 
que o conceito e língua está ligado a um conjunto de regras gramaticais que 
identificam sua estrutura nos seus diversos planos ( dos sons, da estrutura, da 
formação e das classes de palavras, das estruturas frasais, da semântica, da 
contextualização e do uso). Ainda a respeito de pensamento e linguagem,  a 
partir do significado é possível verificarmos a correlação imediata entre 
pensamento e linguagem, pois o significado é, intrinsecamente, um 
fenômeno do pensamento, ou seja, um mecanismo mental, ao contrário do 
significante, que se apresenta como a concretização da língua, quer seja por 
meio de uma imagem acústica mental, restrita a um processo mental, que 
seja pela produção lingüística de modalidade oral-auditiva ou espaço-visual ( 
como é o caso das línguas de sinais). (p.21). 

 
 

Ainda, a respeito da aquisição de linguagem pela pessoa surda, Quadros ( 1997), 

ressalta a questão problemática a qual está inserida a educação dos surdos:o desenvolvimento 

da linguagem. Segundo ela, está ligada ao fato  das crianças por serem surdas, são  o objeto 

das discussões sobre o processo de aquisição de linguagem, sendo que esse processo era 

traduzido por línguas orais auditivas. Daí a importância do bilingüismo para a educação dos 

surdos, Quadros ( 2007, p. 27) ressalta que: 

 

Se a língua de sinais é uma língua natural, adquirida de forma espontânea 
pela pessoa surda em contato com pessoas que usam essa língua e se a língua 
oral é adquirida de forma sistematizada, então as pessoas surdas te o direito 
de serem ensinadas na língua de sinais.   
  

Outro pesquisador que se preocupou muito a respeito da linguagem foi  Vygotsky, que 

abordava a linguagem, não como um sistema lingüístico de estrutura abstrata, mas em seu 

aspecto funcional e psicológico. Sendo assim,  ele acreditava que através da linguagem dava-

se a formação do sujeito. Portanto, Vygotsky (1998 ) enfocou seus estudos na relação 

pensamento e linguagem. “Ao mesmo tempo em que linguagem  é um fator importante para o 

desenvolvimento mental da criança, exercendo uma função organizadora e planejadora de seu 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

5 

pensamento, ela tem também uma função social e comunicativa”.  Outra afirmação de  que 

nos remete a fazermos um paralelo entre linguagem e surdez é quando Vygotsky ( 1998,  

apud FREITAS, 2003, p. 97- 98) afirma que: 

 
O fluxo do pensamento não é acompanhado simultaneamente pela fala. Os 
dois processos, pensamento e fala, não são idênticos, e não há uma 
correspondência entre as unidades de pensamento e fala. O pensamento não 
consiste em unidades separadas. Ele está presente em sua totalidade, mas a 
fala se desenvolve em uma seqüência. Como pensamento não tem um 
equivalente imediato em palavras, a transição do pensamento não tem um 
equivalente imediato em palavras, a transição do pensamento para a palavra 
passa pelo significado. Um pensamento pode ser expresso por várias frases e 
uma frase pode expressar vários pensamentos.  
 

Assim, o que Vygotsky focalizava era a produção do pensamento, e a linguagem era 

fator determinante, sendo o mais importante aspecto das relações interpessoais, caracterizando 

o comportamento humano. “Muitas comunidades humanas não têm escrita. Mas todas têm 

uma língua” (BRASIL, 2002, p. 72), por ser a linguagem, uma necessidade vital do homem. 

No caso da criança surda, quando filhos de ouvintes que têm como língua materna o 

português, ela cria gestos para se expressar, quando é exposta à língua de sinais que é a sua 

língua natural. Porém, na maioria das vezes, as famílias não têm noção de Libras e, por já 

estabelecer uma comunicação, não dá a referida língua o valor necessário para o 

desenvolvimento dessa criança surda. 

É preciso criar possibilidades de entrosamento social entre surdos e ouvintes. Mas 

como construir por meio da libertação da consciência dos oprimidos esse mundo de iguais 

pregado com excelência por Paulo Freire entre surdos e ouvintes? Onde está o surdo nesta 

sociedade? Qual o papel dessa educação libertária  na vida desses sujeitos? 

Segundo Silva (2002, p.33-34), “o homem é um sujeito marcado por suas 

experiências e interações com o mundo e com os outros homens, por isso, só existe a partir da 

relação com o outro. O homem é por natureza, essencialmente social e para tanto precisa 

comunicar-se”. 

 Possibilitar ao deficiente auditivo o conhecimento da palavra e transformá-la em um 

pensamento consciente, é ajudá-lo a integrar-se nesta sociedade letrada, permitindo-lhe a 

inclusão e ascensão. Ele então, sairia de sua situação social estigmatizada e tentaria superá-la, 

revertendo à situação de isolamento social na comunidade ouvinte. Não devemos nos apoiar 

nos princípios de que só surdo deve  preparar-se para conviver em meio à sociedade ouvinte 

ou seja, além disso, a sociedade também deve ser transformada para  interagir  com a pessoa 
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com surdez. Visto que ele tem as  mesmas possibilidades lingüísticas e cognitivas que um 

ouvinte. De acordo com SACKS (1990, p. 128) 

Nem a linguagem nem as forma superiores de desenvolvimento cerebral 
ocorrem espontaneamente; dependem da exposição da linguagem. Se as 
crianças surdas não são expostas, bem cedo, à boa linguagem ou 
comunicação, pode haver um atraso ( até mesmo uma interrupção) da 
maturação cerebral, com uma continua predominância dos processos do 
hemisfério direito e uma falta de transferência hemisférica. Mas, se a 
Linguagem, um código lingüístico, pode ser induzida até a puberdade, a 
forma do código ( fala ou sinal), parece não importar; só importa que seja 
bastante boa para permitir a manipulação interna... e  então pode ocorrer 
transferência normal para o predomínio do hemisfério esquerdo. 

 

 Os questionamentos a respeito da linguagem utilizada pelas pessoas surdas, têm 

permeado de maneira intensa todas as áreas do campo educacional.  A relação que a pessoa 

surda tem com a aquisição da LP, norteia e direciona este trabalho. Convivendo com a 

comunidade surda, é possível entender que, mesmo sendo conhecedores fluentes da Libras,  

nunca conseguiríamos pensar como os surdos, pois nunca o fomos e assim é difícil 

entenderemos suas reações, anseios, medos e frustrações.    

 A língua de sinais é para os surdos a sua língua natural e deve ser aprendida  como 

língua materna, mas como efetivar essa aquisição de linguagem se a maioria dos surdos são 

filhos de pais ouvintes?  Os benefícios alcançados pelos surdos que têm o privilegio de serem 

educados em sua língua natural são inquestionáveis, quando contrapostos com os surdos que 

não são usuários da Libras, estes muitas vezes encontram-se em situação de exclusão dentro 

da própria comunidade surda. 

 A  Libras como qualquer língua é capaz de expressar qualquer idéia, a Lei n. 

10.436/02 define  a Libras como meio de comunicação  e expressão legal: 

 
Forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil. ( BRASIL, Lei n. 10.436/02) 
 

Por meio da Língua Brasileira de Sinais, os surdos se fazem “ouvir”, e os 

conhecimentos são adquiridos por essa língua. É preciso desmistificar a idéia de  existência de 

uma única língua  de sinais universal, pois como toda língua, a Libras é uma língua viva e 

autônoma, construída pelas relações  sociais estabelecidas  em meio as comunidade surdas. 

 Portanto, quanto mais cedo uma criança surda tiver acesso a sua língua natural, maior 

será o seu desenvolvimento cognitivo, pois para que haja uma efetiva comunicação, faz-se 
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necessário o uso de uma língua. Por isso é importante que ela não ultrapasse a  idade crítica 

para o aprendizado de uma língua. A proposta educacional vigente para os surdos é a Bilíngüe 

que busca contemplar o ensino da Libras e do Português como segunda língua. 

 

 

A AQUISIÇÃO DO PORTUGUÊS COMO SEGUNDA LÍNGUA PELOS SURDOS 

 

 

O processo de aquisição de Língua Portuguesa dá-se muito lentamente e os surdos para 

serem inclusos socialmente, precisam aprender o Português na modalidade escrita. O artigo 

4º, parágrafo único da lei N.º 10.436 de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a regularização 

da Libras, diz: “A Libras não poderá substituir a modalidade escrita da Língua Portuguesa”.  

No entanto, os surdos utilizam uma língua própria, natural, basicamente gestual, a Libras, 

para formular o processo de comunicação e assim, participar do processo de inclusão, pois 

segundo a Lei nº. 9394/96, que regulamenta a inclusão dos alunos com necessidades especiais 

em classes regulares, afirma que esses alunos devem  aprender também a Língua Portuguesa 

na modalidade escrita.  Concepção que diverge do aluno Lúcio de 15 anos3, pois para ele, não 

existe nenhum sentido aprender Português, por ser uma disciplina difícil de entender. 

 Adquirir essa língua é a maior dificuldade destes, pois muitos fatores interferem nesse 

processo,  porque a aquisição de uma língua oral/escrita dá-se basicamente em quatro 

parâmetros: ouvir, falar, escrever e ler, porém, os surdos só utilizam dois desses: escrever e 

ler, esse último, com muitas dificuldades, depois de um processo lento de aprendizagem. Isso 

posto, o ideal é que esses alunos freqüentem o mais cedo possível uma classe bilíngüe, numa 

filosofia que defenda a Libras como  língua natural e a Língua Portuguesa (modalidade 

escrita) como uma segunda língua.  

A Língua Portuguesa é complexa para os surdos, pois as regras gramaticais na maioria 

das vezes subjetivas, dificultam a aprendizagem dos deficientes auditivos. O que culmina com 

as idéias do surdo Valter de 16 anos quando disse que “é muito difícil aprender o Português, 

em razão das muitas palavras, dos diferentes significados, das regras “é muito chato” as 

atividades são complicadas”. Para ele o ensino de Língua Portuguesa para surdo deveria está 

pautado na produção de textos e leitura. A esse respeito a aluna surda Fernanda de 15 anos, 

enfatizou que há pouco conhecimento do professor quando não escolhe textos adequados para 

os surdos, o que torna a interpretação deficitária ou na maioria das vezes incoerentes, 
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insignificante. O professor deve contextualizar as leituras, para que o aluno surdo compreenda 

porque e o que está lendo. QUADROS e SCHMIEDT  (2006, p. 41) afirmam que:  

 

Há pelo menos, dois tipos de leituras quando se discute esse processo na 
aquisição da segunda língua: a leitura que apreende as informações gerais do 
texto, ou seja, dá uma idéia mais geral do que o texto trata, e a leitura que 
apreende informações mais específicas, isto é, adentra em detalhes do texto 
que não necessariamente tenham implicações para a  sua compreensão geral.  
   

O percurso da educação de surdos é marcado por embates, conquistas e avanços. Um 

destes foi o reconhecimento e a negação da língua de sinais e da cultura surda interpretados 

pelo controle da diferença. 

Em virtude desses fatos, por muito tempo as políticas institucionais inventaram uma 

idéia equivocada de inclusão, a qual baseava-se  em uma lógica de integração que tornava a 

Língua Portuguesa como uma via prioritária para o acesso ao conhecimento. Felizmente, a 

partir do Decreto n. 5.626/05, que regulamenta a Lei n. 10.436/02, que dispõe  sobre a 

educação bilíngüe, inclusão da Libras como disciplina curricular, na formação de professor, a 

função do tradutor/interprete, bem como o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua 

para os surdos e outros aspectos. 

Percebemos, pois  que houveram avanços relevantes e um destes foi o reconhecimento 

legal que estabelece o Português como segunda língua para os surdos, o que requer um ensino 

pautados em metodologia diferenciadas, de modo que venha proporcionar ao aluno surdo, 

uma aprendizagem  significativa, que considere a forma de ler o mundo desse sujeito  que é 

pelos olhos e não pelos ouvidos. 

Parafraseando as concepções de SOUZA (1998), é importante lembrar os equívocos que 

tem atravessados os tempos, quando a Língua Portuguesa erroneamente foi tomada como 

língua natural para os surdos.  A história teria outra conotação, outro contorno social e 

cultural, se tivesse existido uma abertura para o enfoque bilíngüe. Prova disso, são as 

considerações da instrutora surda Rita de  29 anos quando em entrevista disse que o fato de 

ter sido copista da Língua Portuguesa por anos trouxe-lhe grandes dificuldades no 

aprendizado e hoje mesmo já tendo concluído  o ensino Médio, ela precisa buscar o 

significado de determinadas palavras ou contexto. Desse modo, os alunos não seriam isolados 

em “ilhas sem som” nas salas de aula.  Na educação dos surdos, a língua de sinais deve ser 

priorizada, pois é imprescindível para o ensino do português, não como um mero recurso, mas 

como uma condição para a construção de um sentindo de maneira mais ampla. Desse modo, o 

Português deve ser  assumido com status de segunda língua. 
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É na inter-relação da língua que os alunos surdos encontram espaços múltiplos de 

atualização e negociação de sentidos. O que vem culminar com a seguinte concepção de  

LOROSSA ( 2004, p. 95), “toda língua está atravessada por outras línguas e está portanto 

multiplicada e dividida em seu interior”. 

As experiências com as línguas podem ser concebidas, a partir de movimentos de 

construções e desconstruções. Para tanto, as estratégias textuais em ambas as línguas precisam 

ser vislumbradas em debates regulados pelo desejo de ser, saber e fazer. 

Deste modo, a liberdade de criação, incorporada a um processo pedagógico que respeite 

a história, identidade das pessoas envolvidas particularmente os surdos, para a autodescoberta 

das potencialidades individuais e coletivas. 

 

 

 A APROPRIAÇÃO DA ESCRITA PELOS ALUNOS SURDOS 

  

 O processo de aprendizagem da LP está intrinsecamente ligado à apropriação da 

escrita, é algo que deve acontecer de  forma concomitante.  

 A apropriação da escrita é um tema  muito discutido e muitos estudiosos tem 

debruçado seus estudos no sentido de entender de que forma o sujeito surdo apropria-se dessa 

modalidade da LP, uma vez que este é usuário de uma língua espacial visual. Faz-se 

necessário entender como acontece essa transposição. 

 Alguns pesquisadores como QUADROS (1999), SOUZA (1998) FELIPE ( 1989) e 

outros, acreditam que para o surdo apropriar-se da escrita da LP, é importante que seja fluente 

na sua língua natural, Libras (para os surdos brasileiros), uma vez que isto permite-lhe a 

desenvolver-se tanto no aspecto lingüístico, como no cognitivo e social, pois a Libras 

funciona como mediadora na aprendizagem da língua  oral, na modalidade escrita. Prova de 

que estudos lingüísticos nessa área comprovaram que a escrita dos surdos nos períodos 

iniciais apresentam muitas características da língua de sinais. 

 A respeito dessa apropriação da escrita pelos alunos surdos, Cummins ( 1989, apud 

QUADROS, GLADIS, 2007),  aponta como princípio a Teoria da Competência Básica 

Comum. Segundo o autor, a experiência doméstica e a língua materna contribuem 

significativamente para a aquisição de uma segunda língua, pois são experiências que se 

transfere entre as linguagens. 

 Deste modo, percebemos a “contra-mão” em que caminha a escola, pois tenta-se 

oferecer um ensino bilíngüe aos seus alunos surdos e estes em sua grande ou total maioria não 
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possuem uma língua materna ou não são usuários de sua língua natural, o que torna difícil o 

processo de ensino aprendizado de uma L2, quando trata-se de sujeitos que não conhecem a 

sua própria língua. 

 Em virtude dessas considerações o conceito de erros precisa ser revisto, pois o 

processo de aquisição de uma segunda língua é complexo e os indivíduos envolvidos são 

sujeitos que possuem características distintas.  

 As  diferentes tentativas de escritas são chamados  de Intelínguas, que constituem-se 

como uma língua em transição. Segundo Selinker (1972 apud QUADROS,  GLADIS, 2007), 

são “gramáticas mentais provisórias em que o aprendiz constrói em um percurso de seu 

desenvolvimento até atingir a competência em L2”. Por isso a questão do erro precisa ser 

repensada, em detrimento de uma aprendizagem que dar-se-a em um tempo varia’vel, mas 

que precisa ser significativa. 

 Gargalho (1999 apud QUADROS, GLADIS, 2007), defende a ideia de que para o 

surdo apropriar-se da escrita da L2, é necessário a existência dos três  mecanismo: 

a)Transferência, que consiste no fato do aluno surdo transferir na modalidade escrita 

características da língua materna, b) Generalização de regras da língua alvo ou seja para os 

alunos determinados conceito independente das ocorrências, serão sempre iguais, c) 

reformulação das hipóteses: nesse estágio os alunos já percebem as diferenças nos conceitos e  

recorrências da L2 e já criam hipóteses, estilos individuais. 

 
 Tais concepções são bastante pertinentes e recorrentes na educação de surdos. É 

importante que o professor como mediador tenha questões como essas já definidas, de modo 

que perceba e entenda que seu aluno surdo pode apresentar tais características e que estas são 

mecanismos utilizados para aprendizagem  de uma L2. 

 Ratificando e enriquecendo essa concepção de mecanismos, BIALYSLOK (1978, 

apud QUADROS; GLADIS, 2007), acredita-se que a apropriação da escrita pelos alunos 

surdos pode apresentar-se em três níveis: a) input, que é o momento da exposição da língua, o 

contato, o que é visto; b) Conhecimento, que dá conta de como a informação foi recebida, 

armazenada, aprendida; c)  Output, momento em que observa-se como conhecimento é 

colocado em prática, como acontece a produção , o emprego, o uso do que foi aprendido. Esse 

conhecimento pode ser: implícito, ou seja, de forma inconsciente, involuntário, prematuro. 

Como também pode apresentar de forma explicita na qual o sujeito mostra-se consciente das 

questões tratadas hipotética e intuitivamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo histórico da educação dos surdos ainda é tema para uma vasta discussão, a 

aquisição do Português como segunda língua é uma problemática, sem resposta, ou seja, ainda 

são poucos os estudos que apontam uma metodologia adequada para o ensino da referida 

língua.  A partir dos dados apresentados podemos comprovar as dificuldades enfrentadas 

pelos surdos no processo de aprendizagem da Língua Portuguesa, justamente pelo fato das 

línguas envolvidas nesse processo possuírem estruturas lingüísticas  diferenciadas e, além 

disso, a vasta complexidade da Língua Portuguesa acentua ainda mais essa problemática.  

O que podemos confirmar é a relevância da língua de sinais no processo de 

aprendizagem dos surdos, justamente por esta ser sua língua natural, e deveria ser aprendida 

como língua materna, porém o fato de serem filhos em sua maioria de ouvintes complica essa 

aquisição. Os professores envolvidos no processo de educação dos surdos precisam 

conscientizar-se da necessidade de metodologia diferenciada, semelhante ao de ensino de 

língua estrangeira. E que os possíveis problemas cognitivos de alguns surdos são de natureza 

lingüística.  O fato do não ouvir, implica nas dificuldades de aprendizagem, principalmente as 

relacionadas a aprendizagem da Língua Portuguesa. 

A atuação de professores conscientes das limitações lingüísticas das pessoas com 

surdez envolvida nesse processo, que se responsabilizem em oferecer uma educação de 

qualidade, no que diz respeito principalmente aos métodos de ensino da Língua Portuguesa, 

certamente influenciará para que tenhamos surdos, socialmente envolvidos, politizados e 

certos de suas capacidades e habilidades. 

Sintetizando, deve-se refletir se o mais complicado é a aquisição do Português como 

segunda língua para os surdos ou a metodologia aplicada nesse processo. É necessário 

repensar as práticas pedagógicas cujo objetivo deve preparar todo e qualquer cidadão para a 

autonomia plena em um mundo competitivo.  

Nos últimos anos evidenciou-se a necessidade do ensino de Língua Portuguesa como 

segunda língua para os surdos, pois a Lei 10.436/02 reconhece a Libras como língua e esta 

diverge da LP quanto a sua estrutura gramatical.  

Portanto, constatamos que, o processo de aquisição do LP como segunda língua dá-se 

ainda de forma rudimentar, pois tanto os surdos como os professores não estão preparados 

para tal. Aos professores falta conhecimento, qualificações, aos alunos surdos faltam 

conhecimentos prévios advindos de uma língua materna, é imprescindível  buscar uma nova 
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orientação para o desenvolvimento lingüístico dos surdos de forma mais significativa. 

Quebrando-se os paradigmas  de uma educação  “bilíngüe” que  não mantém uma relação 

dialética no contexto educacional dos surdos.  

É inevitável realizar uma análise mais aprofundada e criteriosa no que diz respeito à 

educação vigente dos surdos mediante a legislação específica  que os amparam e reconhecer a 

importância da elaboração de material adequado e metodologia contextualizada estabelecendo 

diálogo entre os surdos e o Português escrito, expondo os surdos aos inputs necessários para 

que desenvolva habilidades lingüísticas para ler, escrever e entender em Português, o que não 

se consegue apenas por exercício  de repetição, mas por intermédio de práticas significativas. 
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