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PRÁTICAS DE PRODUÇÃO TEXTUAL E DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA ESTUDANTES SURDOS

JOSEANE DOS SANTOS DO ESPIRITO SANTO

EIXO: 4. EDUCAÇÃO E INCLUSÃO

RESUMO: Este trabalho consiste na apresentação de reflexões sobre as práticas pedagógicas que são desenvolvidas
na disciplina de Língua Portuguesa (LP), de uma turma de Ensino Médio da cidade de Maceió/AL. O objetivo da
pesquisa é utilizar a produção de textos escritos dos próprios estudantes para trabalhar com a estrutura da LP e
conhecimento sobre as práticas de linguagem. Entendemos que havia uma possibilidade de melhor desenvolvimento
das práticas de linguagem em suas diferentes modalidades a partir da reflexão do estudante sobre sua escrita. O
processo de letramento do estudante surdo também acontece pela exposição a diversos gêneros. Assim considera-se
que o estudante necessita conviver com vários gêneros, por meio da leitura e a compreensão, refletir sobre sua
produção através da reescrita do texto, paralelamente ao estudo dos aspectos estruturais e discursivos da língua.

Palavras-chave: Produção de texto, Libras, Português.

Abstract: This paper consists in the presentation of reflections on the pedagogical practices that are developed in the
discipline of Portuguese Language (LP), in a high school class of Maceió/AL city. The purpose of this research is to use
the written texts of the students themselves to work with the LP structure and to develop knowledge about the
language practices. We understood that there was a possibility of better development of language practices in their
different modalities from the student&39;s reflection on his own writing. The process of literacy of the deaf student also
happens through exposure to different textual genres. Thus it is considered that the student needs to be in contact with
various genres and, through reading and understanding, to reflect on his production through the rewriting of the text,
parallel to the study of the structural and discursive aspects of the language.

Keywords: Textual composition. Brasilian Sign Language (Libras). Portuguese.

INTRODUÇÃO

As práticas pedagógicas a serem usadas no ensino do português como segunda língua para os surdos é uma das
maiores dificuldades dos professores que atuam com esse público. Diversas tentativas baseadas na oralização
fracassaram, dando origem a proposta educacional chamada de Bilinguismo, que consiste, basicamente, no ensino da
Língua de Sinais como primeira língua e o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua. A carência de
documentação que reja o ensino do português escrito aos estudantes surdos favorece inúmeras dificuldades na
metodologia ofertada a este público. Diante dessas dificuldades acima apresentadas, surgiu a proposta de investigar
as práticas de ensino de Língua Portuguesa para surdos a partir das produções de textos.

Assim, este trabalho tem como objetivo apresentar reflexões sobre o ensino de Língua Portuguesa como segunda
língua para estudantes surdos, bem como, traçar perfil desses estudantes do ensino médio, de escola pública, da
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cidade de Maceió - AL, a partir de dados parciais obtidos por meio de pesquisa de mestrado, em desenvolvimento,
que tem como objetivo geral analisar as produções escritas de alguns estudantes surdos que cursam o ensino médio
em uma escola estadual em Maceió, Alagoas, a fim de, a partir disso, apresentar caminhos para a aquisição da
Língua Portuguesa na modalidade escrita como segunda língua.

Os objetivos específicos consistem em: analisar quais as dificuldades linguísticas presentes nos textos dos estudantes
surdos; perceber se a reescrita do texto, por meio de uma análise reflexiva da primeira produção, pode auxiliar na
compreensão da escrita em Língua Portuguesa; e, avaliar a aquisição da Língua Portuguesa pelo estudante surdo a
partir da escrita e reescrita dos textos.

Nesse processo, está sendo utilizada a metodologia exploratória por meio do levantamento de literatura que aborda do
ensino de português como segunda língua parar surdos. A abordagem adotada é a qualitativa (LÜDKE E ANDRÉ,
1986), na perspectiva de pesquisa-ação (THIOLLENT, 2009), feita a partir da análise das produções textuais dos
estudantes surdos cursistas do 3º ano do Ensino Médio. Nas suas produções, serão analisadas as dificuldades
individuais, a fim de apresentar práticas de reescrita orientadas pela professora.

ASPECTOS HISTÓRICOS SOBRE AS PRÁTICAS DE EDUCAÇÃO PARA OS SURDOS

Durantes muitos anos, a educação dos surdos caminhou por diversas abordagens que fracassaram em suas práticas
pedagógicas. Durante a Idade Média os surdos não eram vistos como seres humanos e, consequentemente, tinham
seus direitos à educação privados. A preocupação girava em torno da definição das causas da surdez e de como
curá-la. Na Idade Moderna, sugiram pessoas interessadas na educação dos surdos. Na Alemanha, surgiu o pastor
Samuel Heinicke (1729-1790) como representação do método oral e, na França, Charles Michel L’Epée (1712-1789)
com o método combinado[1]. Inicialmente, L’Epée instruía os surdos em seu lar e, após algum tempo, fundou a
primeira escola para surdos. Seu método foi considerado eficaz, pois ele utilizava os sinais e a gramática da língua
francesa.

Nesse período, “os expoentes das escolas francesas e alemãs divergiam, gerando debates sobre o método adequado
para a educação dos surdos” (ROCHA, 2008. p. 15). O resultado desses debates surgiu em 1880, em um congresso
realizado em Milão, no qual “ficou determinado o ensino por meio da oralização[2], proibindo a comunicação e ensino
através dos sinais” (STROBEL 2009, p.33).

Essa proibição levou ao surgimento de “implicações negativas nos aspectos sociais, políticos, educacionais,
psicológicos e linguísticos aos surdos no Brasil e no mundo” (GESSER, 2009, p. 26). A educação que era ofertada aos
surdos, a partir de 1880, seguia uma abordagem que negava o uso das Línguas de Sinais que passou a ser chamada
de Oralismo. Acreditava-se que o uso dos sinais atrapalhava o desenvolvimento oral. Segundo Goldfeld,

O oralismo, ou filosofia oralista, usa a integração da criança surda à comunidade de
ouvintes, dando-lhe condições de desenvolver a língua oral (no caso do Brasil, o
Português). O oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada
através da estimulação auditiva (1997, pp. 30 e 31).

Após o Congresso de Milão, as escolas adotaram essa filosofia no ensino para os estudantes surdos. Padden e
Humbphries (1988 apud GESSER, 2009, p. 25) apresentam um panorama da educação que era oferecida. Eles
mostraram que “as escolas, em sua grande maioria, proibiam o uso da Língua de Sinais para a comunicação entre os
surdos, forçando-os a falar e a fazer leitura labial”.

O fracasso escolar dos estudantes surdos contribuiu para o retorno do uso dos sinais, uso feito em paralelo à língua
oral, resultando no método Comunicação Total. A partir dos meados da década de 1960, a Língua de Sinais passou a
ser aceita como uma das ferramentas para educação dos surdos. Para melhor definir essa filosofia educacional,
Denton (apud FREEMAN; CARBIN; BOESE, 1999, p. 171) explica que a “Comunicação Total inclui todo o espectro
dos modos linguísticos: gestos criados pelas crianças, língua de sinais, fala, leitura oro-facial, alfabeto manual, leitura
e escrita”. Sua permanência foi mínima, haja vista o conflito entre as línguas que possuem gramaticas diferentes. A
qualidade da educação dos surdos diminuiu ao longo dos anos e “as crianças surdas saíam das escolas com
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qualificações inferiores e habilidades sociais limitadas” (STROBEL 2009, p. 37). Em vista disso, os surdos começaram
a se unir em uma batalha em busca do seu direto linguístico.

Na década de 1960, um linguista americano, “William Stokoe, descreveu níveis fonológicos e morfológicos da língua
americana de sinais” (GESSER, 2009, p. 14). Após a divulgação de suas pesquisas, outros linguistas passaram a se
interessar pelo estudo da Língua de Sinais de seu país. Isso fez com que se voltasse a atenção para as Línguas de
Sinais e seus usos na educação, culminando com a criação do método de ensino denominado Bilinguismo.

O Bilinguismo é a proposta que visa assegurar, ao estudante surdo, o acesso às duas línguas: a Língua de Sinais
como primeira língua (L1) e a Língua Portuguesa como segunda língua (L2). A esse respeito, Quadros e Schmiedt
(2006, p. 18) afirmam que “ao optar-se em oferecer uma educação bilíngue, a escola está assumindo uma política
linguística em que as duas línguas passarão a coexistir no espaço escolar”. Diante disso, as atuais lutas do povo
surdo envolvem a garantia efetiva da educação bilíngue em todos os níveis de ensino.

A LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS E A LÍNGUA PORTUGUESA

A conquista das comunidades surdas brasileiras teve seu clímax com a legalização da Língua Brasileira de Sinais
(Libras) como primeira língua através da Lei 10.436/02. Essa lei permite compreender que a Língua Portuguesa ocupa
o espaço de segunda língua para os surdos brasileiros. A Libras, por ser uma língua de modalidade visual-espacial,
permite uma aquisição natural pelos surdos, diferente da Língua Portuguesa que, por ser oral-auditiva, necessita de
uma aquisição sistemática devido ao impedimento auditivo. Assim, a Libras serve de língua de mediação para
aquisição de outras línguas. O decreto 5626/05, no Art. 2, afirma que a pessoa surda “compreende e interage com o
mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Libras”.

No entanto, as práticas de ensino do português como segunda língua para os surdos ainda continuam se
apresentando como uma das dificuldades dos professores que atuam com esse público. A atual educação dos surdos
ainda apresenta inúmeras tentativas de alfabetização dos estudantes surdos sem sucesso devido à ênfase dada aos
métodos oralistas. Sobre essa questão, Silva (2011, p. 18) comenta que “as práticas oralistas se fundem no discurso
clínico sobre a surdez, e a ênfase dada a oralização centra-se na fala, com o propósito de normatizar as crianças
surdas para, pretensamente, integrá-las a comunidade ouvinte”. Essas práticas não valorizam a Libras como língua de
instrução e não apresentam a Língua Portuguesa numa perspectiva de segunda língua.

Diferente das práticas pedagógicas presente na maioria das escolas brasileiras, o decreto 5626/05 garante o ensino
do português como segunda língua. O Art. 14 declara:

As instituições federais de ensino devem garantir, obrigatoriamente, 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.

§ 1o Para garantir o atendimento educacional especializado e o acesso previsto no caput,
as instituições federais de ensino devem:

[...] II - ofertar, obrigatoriamente, desde a educação infantil, o ensino da Libras e também
da Língua Portuguesa, como segunda língua para alunos surdos;

A legislação acima, além de garantir o ensino do português como segunda língua, dispõe sobre a exigência de sua
oferta em todos os níveis e modalidade de ensino.

Sendo assim, a partir de reflexões sobre as nossas experiências na docência para surdo e pensando na garantia de
um ensino diferenciado disposto na legislação, fomos induzidas a buscar uma abordagem diferenciada para garantir
aos estudantes surdos o direito à educação bilíngue.

O ENSINO DA LÍNGUA A PARTIR DA PRODUÇÃO E DA REESCRITA DO TEXTO
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O ensino de produção de textos e o ensino da Língua Portuguesa, na sala de aula das escolas, nos últimos anos, foi
base para sérias reflexões. Sobre o ensino de Língua Portuguesa, Antunes (2003, p. 24) percebeu “algumas
constatações menos positivas, acerca de como acontece a atividade pedagógica do ensino do português”. Ela
descreve algumas dificuldades no ensino da Língua Portuguesa e de produção escrita, que também estão presentes
no ensino da língua portuguesa para surdos. Tais como:

A prática de uma escrita artificial e inexpressiva realizada com “exercícios” de criar uma
lista de palavras soltas ou, ainda, de formar frases. Tais palavras e frases isolada,
desvinculadas de qualquer contexto comunicativo, são vazias do sentido e das
inquietações com que as pessoas dizem as coisas que têm a dizer. Além do mais, esses
exercícios de formar frases soltas afastam os alunos daquilo que eles fazem, naturalmente,
quando interagem com os outros, que é “construir peças inteiras”, ou seja, textos, com uma
unidade, com começo, meio e fim, para expressar sentidos e intenções. Parece incrível,
mas é na escola que as pessoas “exercitam” a linguagem ao contrário, ou seja, a
linguagem que não diz nada. Nessa linguagem vazia, os princípios básicos da textualidade
são violados, porque o que se diz é reduzido a uma sequência de frases desligadas uma
das outras, sem qualquer perspectiva de ordem ou de progressão e sem responder a
qualquer tipo particular de contexto social (ANTUNES, 2003, p. 26).

As práticas sociais de leitura e escrita não se limitam ao ensino de palavras/frases isoladas, como mera decodificação.
A escrita é uma das modalidades da língua que permite diversas funções comunicativas. Por isso, Antunes (2003, p.
42) defende que “a língua só se atualiza a serviço da comunicação intersubjetiva, em situações de atuação social e
através de práticas discursivas, materializadas em textos orais e escritos”. Esse é o ponto de referência para se definir
os objetivos e as escolhas das atividades desta pesquisa.

Diante das dificuldades apresentadas pelos estudantes na produção escrita, Marques (2010, p. 1.) defende que uma
das atribuições do professor de Língua Portuguesa, ao preparar suas aulas de produção de texto, é “compreendê-la
como um processo de retextualização para, então, buscar estratégias que possibilitem ao estudante escrever, ler e
reescrever seu texto, num processo contínuo de autoaprendizagem”. A reescrita permite ao autor do texto uma
reflexão acerca do que escreveu e produzir um novo texto mais coerente e coeso. Marcuschi (2001, p. 48) afirma que
a retextualização “também se trata de uma ‘tradução’, mas de uma modalidade para outra, permanecendo-se, no
entanto, na mesma língua”.

Os textos produzidos pelos estudantes surdos não apresentam as mesmas construções do texto elaborado pelo
estudante ouvinte. A Libras possui estrutura gramatical diferente da Língua Portuguesa. Assim, a Libras pode
influenciar na estrutura superficial do texto, omitindo o uso das preposições, dos conectivos, apresentando
dificuldades em flexionar o tempo verbal, concordância nominal e verbal. Nessa situação, o docente precisa seguir as
orientações do Decreto 5626/05, no Art. 14, para “adotar mecanismos de avaliação coerentes [...], na correção das
provas escritas, valorizando o aspecto semântico e reconhecendo a singularidade linguística manifestada no aspecto
formal da Língua Portuguesa”.

Durante a década de 1980, algumas pesquisas apontaram que o surdo apresenta um atraso em relação ao ouvinte na
aquisição e no desenvolvimento da estrutura sintática das línguas orais (SILVA, 2001, p. 48). Esse fato ocorre não por
defasagem intelectual ou deficiência mental, mas por que as Línguas de Sinais possuem um sistema visual-espacial,
diferente das línguas orais-auditivas.

As crianças surdas geralmente não são estimuladas a cultivar o hábito da leitura, comum entre pais e filhos ouvintes.
Na fase da alfabetização e letramento, as crianças ouvintes podem participar das histórias, narrar, recontar, questionar
e até modificar o final das narrativas. Essa ausência de contato com a leitura favorece, na criança surda, a dificuldade
de ler, compreender e interpretar o texto. Quando inseridas nas escolas cuja metodologia segue os padrões oralistas,
as crianças não exercitam a função social da escrita. Durante muitos anos, elas foram expostas a técnicas que
enfatizavam a aquisição de vocabulário solto. Na sua produção escrita, eles não compreendiam a forma coesa do
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texto em português. Isso se deve ao fato de que

A escrita da pessoa surda reflete, em certa medida, os conhecimentos que possui, ou não,
da comunidade ouvinte. Ou, o quanto a escrita tem função em sua vida, ou ainda reflete o
próprio processo de alfabetização a que foi submetida. Nesse contexto, o ensino da Língua
Portuguesa é frequentemente levado a termo como uma língua morta, pois ao ensinar
apenas substantivos, adjetivos, advérbios na produção de textos, esquece-se de se
considerar uma premissa básica: o intercâmbio entre o papel do autor e do leitor para esse
aprendizado. (Souza, 1998, p. 147)

A Língua, dessa forma, é apresentada artificialmente, o que contribui para as lacunas presentes nos textos dos
estudantes. Outro fator contribuinte é a compreensão dos profissionais da educação acerca da surdez. A visão clínica
de deficiência interfere negativamente na atuação e metodologias de ensino. Para alguns destes, a surdez atrapalha o
desenvolvimento cognitivo da criança, rotulando-a como debilitada. Essa visão reflete nas práticas de ensino de
muitas escolas nas quais há estudantes surdos matriculados. Em alguns desses espaços, é possível encontrar outros
educadores que usam a Língua de Sinais, porém

têm escolas que usam língua de sinais como mediação com o oral e não como a produção
cultural lingüística, treinam o oralismo como sendo a primeira língua, usando o método
tradicional, esforçando para adquirir os equipamentos tecnológicos que possibilitem
mostrar a capacidade do surdo aproximar-se a um modelo ouvinte e dizem que fazem
trabalho bilíngüe com os surdos, mas na prática não é feita corretamente (PERLIN;
STROBEL, 2008, p. 17).

As pesquisas recentes e a própria comunidade surda compreendem o surdo como sujeito linguisticamente diferente, e
não deficiente (QUADROS E SCHMIEDT, 2006). A criança surda que aprende a Libras desde bebê tem uma
aquisição natural dessa língua e, consequentemente, terá mais êxito em aprender a língua escrita. No entanto, a falta
de linguagem acarreta no desenvolvimento linguístico da criança. Quadros e Schmiedt (2006, p. 29) expõe a língua de
sinais como base para aquisição da escrita

Diante da experiência com o sistema de escrita que se relaciona com a língua em uso, a
criança passa a criar hipóteses e a se alfabetizar. Experiência com o sistema de escrita
significa ler esta escrita. Leitura é uma das chaves do processo de alfabetização. Ler sinais
é fundamental para que o processo se constitua.

Essas autoras apresentam a necessidade das práticas de leitura por meio da Língua de Sinais. Compreendendo todas
as dificuldades dos estudantes surdos apresentados acima, partindo de uma prática de reflexão contínua, pensamos
como a reescrita pode ser utilizada como estratégia para aquisição da língua escrita pelos estudantes surdos
utilizando a Língua de Sinais como meio de instrução.

APONTAMENTOS METODOLÓGICOS

O trabalho está sendo desenvolvido com estudantes surdos que cursam o Ensino Médio em uma escola regular. Os
estudantes são oriundos de diversas escolas, sendo que alguns estudavam em escolas regulares sem o intérprete de
Libras e outros de escolas regulares com intérpretes de Libras. No entanto, a maioria não teve oportunidade de
estudar a Língua Portuguesa numa modalidade diferenciada durante todos os anos da educação básica. Na atual
instituição, nas aulas de Língua Portuguesa, os estudantes surdos cursam a disciplina Língua Portuguesa, ministrada
por uma professora que não tem conhecimento da Libras e da singularidade linguística do surdo. As aulas são
ofertadas na classe comum (junto com os ouvintes) mediadas pelo Tradutor/Intérprete de Libras.

A rescrita do texto proporciona ao estudante uma reflexão sobre a língua alvo e sua produção escrita. Neste aspecto,
a professora analisará cada texto individualmente, pois as necessidades e dificuldades linguísticas variam de
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estudante para estudante. Para auxiliá-los nas dificuldades comuns em todas as produções, serão elaboradas aulas
com temáticas específicas que abordavam o conteúdo gramatical.

Esse trabalho de reescrita será realizado durante as aulas e por atendimento no contra-turno, permitindo o
acompanhamento individualizado. Os estudantes apresentarão também o seu texto em Libras por meio do qual a
professora faz a equivalência com o texto escrito. Quadros e Schmiedt (2006, p. 24) defendem que no ensino de
Língua Portuguesa para surdos “há vários momentos em que se faz necessária a análise implícita e explícita das
diferenças e semelhanças entre a língua de sinais brasileira e o português”. Nesse contexto, a fluência da professora
em Libras proporcionará melhor compreensão do texto escrito e quais interferências podem ser feitas e melhor análise
das duas línguas presentes no espaço escolar. Nesse sentido,

O professor ouvinte precisa despir-se da natureza sequencial de sua língua materna para
captar a riqueza e diversidade dos traços altamente complexos e aglutinados e que,
simultaneamente articulados, são trazidos para a LP em textos poucos mais extensos
(FARIAS, 2006 p. 276).

Após a produção e leitura dos textos, serão analisadas as dificuldades linguísticas presentes no texto produzido. Essa
análise será apresentada ao estudante seguido por uma reflexão sobre seu texto produzido, mediada pela professora.
A partir da reflexão, o estudante fará a reescrita do texto. Sobre essa proposta, Silva (2001, p. 14) afirma

As tentativas de reescrita, propiciam, ainda que de forma rudimentar, ações reflexivas dos
alunos, as quais expõem como dificuldades mais evidente o domínio parcial da língua
portuguesa. Esta atividade de reflexão, por sua vez, pode acarretar longos diálogos para os
esclarecimentos relativos ao sentido pretendido e ao vocabulário desconhecido, desviando
a atenção do sujeito produtos do enunciado em si para outros aspectos da situação textual.

Nesse momento de reflexão e reescrita, o estudante e a professora analisam a primeira versão escrita, percebendo se
está de acordo com as práticas discursivas e com a gramática da Língua Portuguesa. A Libras, por ser a primeira
língua do surdo, interfere nas redações. Faz-se necessário o conhecimento da estrutura gramatical da Língua de
Sinais, estabelecendo as diferenças e semelhanças entre as duas línguas. Esse processo favorece a compreensão de
regras gramaticais da Língua Portuguesa de forma suave. As reflexões e reescrita serão apresentadas em etapas,
permitindo uma análise clara e profunda no texto.

A seguir, apresentamos dados já obtidos por meio desta pesquisa em andamento, que dizem sobre os perfis dos
estudantes surdos, sujeitos de pesquisa.

Os estudantes surdos do ensino médio da escola onde a pesquisa está sendo desenvolvida

Os estudantes que participam da pesquisa frequentam uma escola estadual, que afirma trabalhar com a proposta de
educação inclusiva. Geralmente as aulas são ministradas com a presença do Tradutor/Intérprete de Libras/Língua
Portuguesa, o que possibilita a melhor compreensão do conteúdo apresentado pelos professores. No entanto, em
nenhum período letivo foram a eles ofertado o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua, o que interfere na
aquisição da língua escrita. Na sala de aula, há 17 estudantes surdos matriculados junto aos estudantes ouvintes.
Devido a isso, a sala é claramente dividida ao meio entre surdos e ouvintes. A professora de Língua Portuguesa busca
interagir, em todos momentos, com os estudantes surdos e ouvintes, por meio de perguntas, pelas propostas de
atividades e interação com o Intérprete de Libras.

Esses estudantes surdos são pessoas que possuem conhecimentos adquiridos na vida cotidiana, através das
experiências com familiares, comunidade, mundo do trabalho, e em saídas e entradas da escola. Prevalece um
público também pobre, que têm condições de vida aquém do necessário, convivendo com alguns tipos de violência,
quer violência explícita, quer violência simbólica (sutil ou velada) (BOURDIEU, 2001).

De maneira geral, na escola, eles são tratados como uma massa de estudantes, sem identidade, língua, cultura,
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qualificados sob diferentes nomes: repetentes, evadidos, defasados, mudinhos, relacionados diretamente ao chamado
"fracasso escolar". Essa imagem idealizada negativamente reforça argumentos que justificaria o uso de técnicas de
coerção, como humilhações, uso de instrumentos avaliativos excludente. Mesmo que a escola não reconheça, para
esses jovens e adolescentes surdos, a necessidade mais urgente em relação à aquisição da leitura é o desejo da
elevação da escolaridade para o ingresso no mercado de trabalho. Esses jovens veem na escolarização a
possibilidade de ascensão profissional e pessoal.

Em seus depoimentos, os educandos afirmam que a ida à escola se deve à imposição do mercado de trabalho e, para
outros, há o desejo de adquirir as habilidades básicas de leitura e escrita. Esses estudantes vão à escola idealizando
que o aprendizado alcançado, de maneira formal ou informal, lhes garantirá a independência e a inclusão desejada
numa sociedade competitiva e excludente. Para tanto, a Língua Portuguesa, vista por alguns deles como a disciplina
mais difícil, torna-se um caminho para a comunicação com o mundo ouvinte e para o mercado de trabalho.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Língua de Sinais é a língua natural do surdo, portanto, essa deve ser a primeira língua de aquisição e a língua
usada na instrução. A criança que fala e pensa em uma língua, terá melhores condições para aprender uma outra
língua. Ela necessita de uma educação bilíngue, desde as séries iniciais, oportunizando o conhecimento acerca da
sua língua. Pesquisas apontam que

O ensino do português pressupõe a aquisição da língua de sinais brasileira – “a” língua da
criança surda. A língua de sinais também apresenta um papel fundamental no processo de
ensino-aprendizagem do português. A idéia não é simplesmente uma transferência de
conhecimentos da primeira língua para a segunda língua, mas sim um processo paralelo
de aquisição e aprendizagem em que cada língua apresenta seus papéis e valores sociais
representados (QUADROS; SCHMIEDT 2006, p. 24).

No entanto, por apresentarem modalidades diferentes (LS- visual-espacial e LP- oral-auditiva), as Línguas de Sinais
diferem das línguas orais. Assim, todo ensino da língua escrita deve ser baseado numa proposta bilíngue, utilizando
estratégias de segunda língua.

Assim, acreditamos que a reescrita pode proporcionar aos estudantes uma reflexão sobre as suas produções. E, por
meio dessas reflexões, o estudante pode compreender aspectos gramaticais com mais tranquilidade do que pela
forma comum de ensino.

Sobre a escrita dos estudantes surdos, ela requer o desenvolvimento de pesquisas como esta (em andamento) aqui
apresentada, a fim de garantir a aquisição da escrita plena em Língua Portuguesa. Atuais atividades de ensino
baseiam-se na metalinguagem, limitando o estudante a produções de frases e pequenos textos. Faz-se necessário o
uso de práticas de ensino que apresentem as tipologias, bem como os gêneros, textuais, o que favorecerá a
compreensão da estrutura do texto. O estudante surdo necessita ver o texto como fenômeno
sócio-cognitivo-interacional. Cabe, então, ao professor, desenvolver aulas com práticas fundamentadas em princípios
teóricos que favoreçam a aquisição da Língua Portuguesa como segunda língua. E é essa proposta que a pesquisa,
que ainda está em andamento, visa desenvolver.

[1] O método oral consistia no ensino da língua do país por meio de técnicas que estimulavam o desenvolvimento oral
do surdo. O método combinado envolvia o ensino de sinais e da linguagem escrita.
[2] Os modelos educacionais serão explicados a seguir.
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