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RESUMO

O presente trabalho tem como objeto a aquisição de uma língua pelo surdo antes do ensino bilíngue.
Esse trabalho tem como objetivo dialogar sobre a aquisição de adquirir uma língua, debater um
pouco de como uma criança surda adquire uma língua, discutir sobre o modo de ensino a ser
oferecido à criança e, posteriormente tecer alguns comentários sobre o ensino bilíngue para o surdo e
se a coexistência de duas línguas seria benéfica ao aluno. Para isso a metodologia utilizada foi à
pesquisa bibliográfica. Verifica-se a necessidade da criança surda adquirir uma língua já nos
primeiros anos de sua vida, de preferência a Libras. Sugerimos que a educação dos alunos e o
sistema educacional estejam entrelaçados nessa responsabilidade de encontrar o melhor método de
ensino que seja adequado às especificidades da surdez. As soluções de aquisição da linguagem são,
portanto, passíveis de ajuda por todos para que os surdos possam avançar na sua caminhada.
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INTRODUÇÃO

Atualmente quando se fala na educação de sujeitos surdos no Brasil, pensa-se logo na educação
bilíngue, pois se admite a necessidade do surdo adquirir a Libras como primeira língua e a língua
portuguesa como segunda língua. As propostas de escolas bilíngues para sujeitos com surdez são
temas cada vez mais recorrentes em pesquisas. Porém pouco se discutir também sobre a necessidade
de adquirir duas ou mais línguas. Por isso, a necessidade desse trabalho por meio de uma pesquisa
bibliográfica.

Desse modo, esse trabalho tem como objetivo dialogar sobre a aquisição de adquirir uma língua,
debater um pouco de como uma criança surda adquire uma língua, discutir sobre o modo de ensino a
ser oferecido à criança e, posteriormente tecer alguns comentários sobre o ensino bilíngue para o
surdo e se a coexistência de duas línguas seria benéfica ao aluno.

Delineando esse caminho, perceberemos que alguns fatos são importantes. Primeiro porque a
aquisição de uma língua se mostra necessária para a cognição da criança, no caso dos surdos, a
Libras se mostra mais adequada para esse processo. Segundo porque o modo como uma criança
surda adquire uma língua não difere da maneira como é aprendida por uma criança ouvinte. Sabendo
disso, os pais de crianças surdas têm a incumbência de decidir o modo de aprendizagem do seu filho,
mas se sugere que opte pelo ensino bilíngue, segundo alguns critérios como: conforto, precocidade e
riqueza com a língua.

ADQUIRIR UMA LÍNGUA

Para aprender quaisquer conteúdos, o indivíduo já deve ter, no mínimo, conhecimentos precoces de
qualquer língua adquirida na sua tenra idade, desde que seja de um acesso confortável e rico o
suficiente para evocar, sem muita dificuldade, os objetos presentes no seu campo visual, mas
também e, especialmente, os objetos ausentes, sejam eles abstratos ou não, e assim, ascender
progressivamente.

Para o sujeito surdo, a língua de preferência a ser adquirida, estabelecendo a comunicação e
participarem da vida social deveria ser a Libras (Lingua Brasileira de Sinais), pois, segundo Kyle
(1999) a Libras é uma língua natural, sendo adquirida de forma mais rápida pelo surdo. Assim, essa
concepção reforça a ideia de que uma criança com surdez deveria adquirir a língua de sinais antes
mesmo de entrar na escola. A mesma concepção é defendida por Kozlowski (2000), entretanto a
autora também defende que a criança deveria adquirir a língua de sinais assim como precisaria ser
alfabetiza na língua oficial de seu país, participando dessa forma de um ambiente bicultural.

A Libras também deve permitir que a criança surda possa entrar em uma comunicação direta, fácil e
eficaz, seja com os colegas ou com os adultos. Goes (1999) informa que a língua de sinais é
extremamente necessária para o surdo, pois propriciará uma maior interação e expansão das suas
relações interpessoais. A autora ainda ressalta que a aquisição de uma língua permite atribuir
significações ao mundo. Sacks (1998, p. 52) diz que um ser humano desprovido de língua “está
gravemente restrito no alcance dos seus pensamentos, confinado, de fato, a um mundo imediato,
pequeno”. Sendo assim, o desenvolvimento cognitivo, o conhecimento e o aprendizado estariam
prejudicados.

COMO UMA CRIANÇA SURDA ADQUIRE UMA LÍNGUA?

Crianças com deficiência auditiva com um bom acesso à lingua portuguesa, pode eventualmente
apresentar uma aquisição de linguagem substancialmente parecida com o dos ouvintes e, alguns, se
mostrarem capazes de participar plenamente de uma comunicação verbal.
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No caso da exposição precoce a Libras diante de contexto de pais surdos, de pais ouvintes que
aprenderam a Libras ou aceitaram a comunicação gestual do seu filho, ou da presença de outra
criança surda na família, faz com que a aquisição da linguagem possa ser realizada dentro de
situações similares a dos ouvintes. Reis (1997) afirma que a linguagem é construída pelas interações
sociais promovidas em conjunto com a criança que adquirirá o sistema linguístico, reorganizando os
processos mentais.

Superada essa etapa, a criança será capaz de realizar uma grande quantidade de atividades usando a
linguagem, graças a Libras, ou ao gesto emergente estabelecido na família nos primeiros anos de
vida. Se a criança não possuir surdez profunda, ele também poderá, eventualmente, adquirir
habilidades da lingua oral, que variam de acordo com as experiências que ele tem e dependendo do
grau de surdez. Porém, deve-se ter cuidado com a imposição da oralidade a criança surda. Rossi
(2000) diz que uma criança inserida apenas com ouvintes sem o contato com outros surdos tende a
ter sua surdez ocultada, perdendo um pouco da cultura e identidade surda.

No caso de insuficientes interações precoces na linguagem, seja na Libras ou na Língua portuguesa, a
criança surda terá dificuldade em adquirir a linguagem. Esta situação de ausência ou de limitação da
comunicação pode levar ao atraso da linguagem e da aprendizagem, bem como afetar o
comportamento da criança surda que poderá apresentar agressão, raiva, abstinência, atenção ou
memorização, levando a crença de que todo surdo age daquela maneira por ser uma “deficiência”
enquanto, na verdade, é uma angústia pela incompreensão.

COMO DETERMINAR O MODO DE COMUNICAÇÃO E DE LINGUA DE APRENDIZAGEM
ADAPTAVEL AO ALUNO SURDO?

São os pais da criança com surdez que devem fazer a escolha do modo de comunicação utilizado
para a sua escolaridade (comunicação bilingue, Libras / língua Língua portuguesa ou uma
comunicação em língua portuguesa/ sala de recursos), mas o ideal é que a própria criança fosse
ouvida assim que possuisse a capacidade de discernimento. Essa escolha deve ser comunicada à
equipe multidisciplinar da escola que, por meio da professora especialista, deve levar isso em
consideração para a elaboração do projeto personalizado de escolarização da criança. Dessa forma, a
família deve receber todas as informações úteis para que possa fazer uma escolha livre e informada.
Este ponto é essencial e deve receber atenção especial, principalmente do professor de referência.

Entre as informações necessárias, é importante notar que a criança não deve ser submetida à pressão
de sua família ou profissionais, empurrando-o para falar ou escrever, ou, pelo contrário, não falar ou
não escrever. Tais pressões poderiam gerar tensões internas difíceis de assumir e de assimilar. É por
isso que a criança deve ser observada em seu comportamento e suas estratégias de comunicação
diárias e colocar em situação de comunicação gestual para determinar o seu desejo de entrar e, por
comparação, seu modo privilegiado de comunicação. Não há risco de a criança ficar exposta à
comunicação gestual e adotar somente esse modo de comunicação. Sabemos que isso não impedirá a
criança se comunicar por meio da escrita, se ela puder fazer isso.

Três critérios essenciais podem governar a escolha da linguagem de aprendizagem do aluno:

- o conforto: é necessário escolher uma linguagem econômica para o aluno, caso contrário construirá
isso de maneira muito imperfeita e não cumprirá todas as suas tarefas;

- precocidade: a linguagem escolhida para a aprendizagem deve ser decidida rapidamente;

- riqueza: a escolha feita pelo ambiente educacional deve levar à aquisição de uma linguagem rica.
Algumas palavras ou alguns sinais não serão suficientes para aprender mais tarde (escola, cultural e
social).
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Assim, para o aluno surdo aprender, especialmente conceitos mais abstratos, requer uma linguagem
confortável, precoce e rica. Escusado será dizer que, se o modo de comunicação previsto não é
confortável, porque não é suficientemente acessível, não será incorporado adequadamente, o que
atrasará ou comprometerá aquisições de conhecimento.

Em um curto período de tempo, podemos nos contentar com uma comunicação parcial, onde os
esforços a serem feitos são importantes em ambos os lados; isso é o que com certeza vai acontecer
muitas vezes para a criança surda ao longo de sua vida. Por outro lado, o momento da descoberta e
da aprendizagem requer boa compreensão e uma linguagem de trabalho suficiente controlado para
que o aluno e o professor ou os pais não gastem todo o seu energia para tentar entender um ao outro.
É por isso que a escolha de um modo de comunicação fluido e eficiente é crucial desde os primeiros
anos de sua vida.

O QUE É BILINGUISMO?

Bilinguismo é o uso por um indivíduo de duas línguas. Apesar das inúmeras definições sobre o termo
bilinguismo, entre os quais alguns autores como Leonard Bloomfield (1933) que vê o bilinguismo
como o domínio de no mínimo duas línguas, atualmente admitimos que o nível de domínio de ambas
as línguas nunca é exatamente o mesmo e que o indivíduo bilingue é obrigado a escolher
priorietariamente um ou outro idioma, de acordo com as situações.

No que diz respeito aos surdos, o nível de competência em Libras, em língua portuguesa oral e em
língua portuguesa escrito variará conforme com o caso, bem como de acordo com a capacidade de
cada aluno, mas o objetivo de projeto de longo prazo de escolaridade do aluno surdo nunca pode ser
o exclusivo ao domínio da Libras uma vez que estará inserido em ambientes majoriatiamente de
indivíduos ouvintes. Nesse sentido, Dizeu e Caporali (2005, p.591-592) dizem que

O bilinguismo possibilita ao surdo adquirir/aprender a língua que faz parte da
comunidade surda. O trabalho bilíngue educacional respeita as
particularidades da criança surda, estabelecendo suas capacidades como meio
para essa criança realizar seu aprendizado. Esta proposta também oferece o
acesso à língua oral e aos conhecimentos sistematizados, priorizando que a
educação deve ser construída a partir de uma primeira língua, a de sinais,
para em seguida ocorrer a aquisição da segunda língua, o português (oral e/ou
escrito).

Admiti-se o ensino bilingue dos alunos surdos tendo a Língua de sinais como língua primeira (L1) e
a lingua portuguesa escrita como língua segunda (L2). Para isso, é necessária a formação de
professores para o ensino de Libras. Nesse contexto, temos a lei 10.436/2002 que dispõe sobre a
Libras e o decreto 5.626/2205 que regulamenta a lei citada.

Assim, a definição de Libras está no parágrafo único do artigo 1º da lei 10.436/2002:

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais -
Libras e outros recursos de expressão a ela associados.

Parágrafo único. 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,
constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de
pessoas surdas do Brasil.

Já a implementação da Libras nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério
está disciplinado no Capítulo II – Da inclusão da Libras como Disciplina Curricular do Decreto n °
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5.626/2005:

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.

Assim, o primeiro passo para inserção de um sistema de bilinguismo para os alunos surdos é a
capacitação de profissionais bilingues para ajudar no emprego desse método, pois sabemos que o
bilinguismo, principalmente quando aplicados em crianças pequenas, não é uma barreira para a
aprendizagem e não é prejudicial para nenhuma das línguas, quando praticado em boas condições.

A COEXISTÊNCIA DE DUAS LÍNGUAS É BENÉFICA?

No caso das crianças surdas, há muito se pensava que, se elas se comunicassem na Libras, elas
seriam menos inclinadas a escrever textualmente a língua portuguesa e, consequentemente, teria
dificuldade em aprender a ler. Pelo contrário, experiências de educação bilíngüe (Libras / Português)
mostram que o fato do aluno beneficiar-se cedo da Libras permite que crianças surdas vivessem
muitas experiências de comunicação, acessando o conhecimento sobre o mundo ao seu redor e
aprendendo a língua portuguesa.

Eles podem, em particular, aprender e entender, graças a Libras, uma infinidade de coisas sobre o
mundo do som, os sons da fala, sua surdez, a Língua portuguesa, os diversos meios para se
comunicarem. Algumas crianças (geralmente as menos surdas) descobrem a Libras e a língua
portuguesa em paralelo através de experiências de comunicação diárias em língua portuguesa ou
Libras.

É frequentemente relatado que a sua palavra em língua portuguesa melhora graças à contribuição da
Libras, pois possibilita a criação de conhecimento de forma mais rápida e confortável para a criança.
Podemos, por exemplo, explicar para elas suas dificuldades, conscientizá-la sobre a presença de
pequenas palavras que elas não percebem como artigos ou preposições.

TORNAR-SE BILINGUE

A educação bilíngue como modo legítimo de educação não cai exclusivamente sobre a liberdade
individual ou uma necessidade imediata de se comunicar. Podemos legitimamente interrogar sobre a
necessidade de crianças surdas ou com deficiência auditiva para se tornarem bilíngües, isto é, qual é
a necessidade de adquirir as duas línguas? Serão necessárias em algum momento de suas vidas?

Libras é uma língua na qual pode ser utilizado pelo surdo para uma comunicação confortável,
totalmente acessível ou através de intérpretes. A utilização dessa língua torna acessível o
conhecimento e aprendizagem, bem como a comunicação com seus pares. Em contrapartida, a língua
portuguesa escrita serve para dar acesso autônomo ao conhecimento e para uma melhor inserção
social com a maioria da população que é ouvinte.

Qualquer que seja o grau de surdez, o modo de comunicação preferido e o projeto de vida pode ser
formulada para que eles se comuniquem um dia de acordo com uma modalidade gestual. Essa
necessidade de comunicar-se de acordo com a língua de sinais pode ser sentida positivamente pela
criança surda ou adolescente surdo.

O desafio educacional é permitir que a criança construa positivamente, não apenas como alguém que
possua as mesmas condições que ele, mas com um ser diferente, possuindo recursos susceptíveis de
despertar admiração. Mesmo se ele ouve bem o suficiente, a criança com deficiência auditiva nunca
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vai ouvir e se ele não aprende para não comunicar gestos, ele não será capaz de se comunicar com os
seus pares surdos.

Talvez ele mesmo se torne um dia muito mais maçante, a ponto de não poder mais comunicar-se
confortavelmente com a audiência. Parece importante dar-lhe a possibilidade de pertencer a ambas as
comunidades: ouvintes e surdos, e comunicando indiferente e de acordo com seu próprio desejo em
ambas as línguas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do nosso trabalho, verifica-se a necessidade da criança surda adquirir uma língua já nos
primeiros anos de sua vida, de preferência a Libras. Caso não ocorra, as dificuldades de
aprendizagem podem se intensificar ao longo do processo educativo. A educação oferecida não deve
ser dissociada das suas especificidades no tocante à língua a ser adquirida.

Há a responsabilidade dos pais em permitir que o aluno tenha acesso primeiramente a Libras e depois
tenha a oportunidade de adentrar em uma escola que prece pelo ensino bilíngue com profissionais
capacitados e direcionados ao ensino da Libras e da língua portuguesa escrita como segunda língua.

Sugerimos que a educação dos alunos e o sistema educacional estejam entrelaçados nessa
responsabilidade de encontrar o melhor método de ensino que seja adequado às especificidades da
surdez. As soluções de aquisição da linguagem são, portanto, passíveis de ajuda por todos para que
os surdos possam avançar na sua caminhada.
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