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RESUMO 

 

Silvana Zajac: Questões sobre o ensino de língua portuguesa para surdos: um 
novo olhar, novas perspectivas 

 
Este trabalho tem como objetivo oferecer uma via alternativa de reflexão 

sobre a produção escrita do surdo. Ao contrário da maioria dos trabalhos sobre 
o tema, que operam com uma descrição tipológica da escrita de alunos surdos, 
nesta tese, menos do que estabelecer categorias homogêneas que pudessem 
agrupar as “falhas” e “desvios”, busquei apreender o que colocava a escrita em 
movimento e como o sujeito nela se inscrevia. O encontro com o Grupo de 
Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, coordenado por Maria 
Francisca Lier-DeVitto e Lúcia Maria Guimarães Arantes, promoveu tal 
possibilidade, que se constituiu numa grande novidade na minha formação. O 
diálogo estabelecido com a perspectiva Interacionista em Aquisição de 
Linguagem, conforme proposta por De Lemos (1982,1992, 1995, 2002, entre 
outros), faz uma releitura do estruturalismo europeu (Saussure e Jakobson), 
que permite pensar o funcionamento da língua em sua relação com lalangue, 
por meio do encontro com a Psicanálise lacaniana. Abre-se, assim, a 
possibilidade de incluir nos estudos sobre a linguagem as complexas relações 
sujeito-língua-fala. O material analisado neste trabalho é produto de uma 
atividade realizada por oito alunos surdos, que faziam parte de um projeto de 
ensino de língua portuguesa, como segunda língua. Os trabalhos da área que 
abordam a educação do surdo, sem desmerecer sua importância, apresentam 
grande circularidade temática, o que aponta para a necessidade de ultrapassar 
limites no modo de abordar o problema, o que revela a necessidade de um 
deslocamento teórico metodológico das questões que envolvem a escrita do 
surdo. Assim, indico nesta tese uma possibilidade de operar uma mudança no 
modo de leitura da produção textual dos alunos surdos. Portanto, este trabalho 
deve ser entendido como um primeiro movimento, pois muitos dos pontos 
tocados merecem verticalização. Embora, neste momento, não tenha sido 
possível levar às últimas consequências o modo de reflexão introduzido pelos 
autores que comparecem na discussão do material factual, entendo que 
sinalizo uma direção que, espero, possa ecoar no campo da educação de 
surdos. 

 

Palavras-chave: Surdez. Linguagem. Língua materna. Língua Portuguesa 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

  

Silvana Zajac: Questions regarding the teaching of Portuguese language to the 
deaf: a new look, new perspectives 

think the operation of language in its relationship with lalangue, through 
encounter with the Lacanian Psychoanalysis  

 
This work has as a goal offering an alternative way of thinking about the 

written production of the deaf. Opposite to most works on the subject, which 
operate with a tipological description of the writing of deaf students, in this 
thesis I'm not willing to establish homogeneous categories, which could be 
grouped as “failure” or “detours”, but I’ve tried to learn what was within the 
writing in movement and how the subject would be inscribed into it. The meeting 
with the Grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem 
[Acquisition, Pathologies and Language Clinic Research Group], coordinated by 
Maria Francisca Lier-DeVitto and Lúcia Maria Guimarães Arantes, enabled 
such possibility, which constitutes of a great novelty in my graduation. The 
established dialogue with an Interactionist perspective in Language Acquisition 
in accordance to De Lemos proposal (1982, 1992, 1995, 2002, among others) 
gives a replay of the European structuralism (Saussure and Jakobson), which 
allowed thinking about functioning of language in its relationship with lalangue, 
through encounter with the Lacanian psychoanalysis. It opens, thus, a 
possibility to include the complex relationship subject-language-speech into the 
studies of languages. The analyzed material of this work is the product of a 
performed activity by eight deaf students who were part of Project learning 
Portuguese as a Second Language. The works in the field which approach 
education of the deaf without detracting from its importance present great 
thematic circularity, which points to a need to trespass upon limits in how to 
approach the problem, revealing the need of a methodology theory 
displacement in questions involving the writing of the deaf. Thereby, I denote in 
this thesis the possibility of operating a change in the reading way of textual 
production of deaf students. Therefore, this work must be understood as a first 
movement, since many other touched matters are worth piggybacking. Although 
at this moment it has not been possible to lead the way of thinking about 
introduced by authors in the factual material discussion to ultimate 
consequences, I understand I point a direction in which, I hope, may 
reverberate in the field of education of the deaf. 

  

Keywords: Deafness. Language. Mother tongue. Portuguese language. 
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INTRODUÇÃO 

 

Desde o início de minha trajetória na carreira docente, há cerca de vinte 

anos, as questões relativas à educação de surdos têm sido foco de meu 

interesse e de minhas indagações, o que tem motivado meu percurso, 

marcando minha história também enquanto pesquisadora.  

Já no começo da minha carreira, ainda no interior de Santa Catarina, 

assumi uma sala de educação especial para alunos surdos. Era ainda um 

período sombrio1 em que a comunidade surda lutava pelo reconhecimento do 

status linguístico da Libras – Língua Brasileira de Sinais. Os surdos lutavam 

para serem reconhecidos como um grupo lingüístico que usa uma língua 

diferente da maioria, e por entenderem que a língua de sinais era a sua “língua 

natural”, consideravam (e ainda consideram) necessário estabelecer políticas 

públicas que a promovam e organizem a sua implementação. 

Mesmo que, naquela época, o Oralismo e a Comunicação Total2 

marcassem fortemente as diretrizes da educação de surdos, minha escolha foi 

outra, pois me envolvi com membros da comunidade surda que estavam 

voltados para a militância em prol da língua de sinais.  

Há de se explicar que os movimentos da comunidade surda, em favor da 

Libras, sempre foram marcados por paixões e radicalismos exacerbados:  ser a 

favor da língua de sinais era ser contra a língua portuguesa (a língua 

majoritária) e vice versa.3 Contudo, mesmo estando envolvida nesse processo, 

                                                 
1
  Por mais de cem anos, os surdos viveram sob a obrigatoriedade de aprender e usar a fala 

oral, período que se denominou de Oralismo. Durante esse período, eles foram proibidos de 
usar a LS. Com o advento da Comunicação Total, os momentos em que esse uso era permitido 
tinham como finalidade apenas a facilitação do treino da fala oral. Sobre o contexto histórico da 
educação de surdos e suas principais abordagens, ver Sanchez (1990), Sacks, 2002; Moura, 
1993; Ferreira, 2003; dentre outros. 

2
  Idem 

3
  Isso se explica pelos anos de privação do uso da LS pela comunidade surda. Alguns autores 

entendem que tal comportamento dos surdos frente à língua portuguesa, é fruto de uma atitude 
essencialista de defesa intransigente da LS que outrora fora proibida desde o Congresso de 
Milão em 1880 (Skliar, 1997; Souza, 1998; dentre outros)  
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tal radicalismo causava-me estranhamento, o que me levava sempre a estar 

com “um pé em outro lugar ”. Para mim, que estava diretamente envolvida com 

os alunos e com os obstáculos do cotidiano, era necessário algo mais que 

levantar uma bandeira para defender uma ideologia, embora reconhecesse a 

legitimidade dos movimentos surdos pela língua de sinais. Foi este “algo mais” 

que despertou em mim o interesse em investir e pesquisar temas que 

envolvessem a surdez e a educação de surdos. Assim, como primeiro passo, 

dediquei-me à pesquisa, em nível de mestrado, sobre a constituição de uma 

comunidade de surdos, o que concluí no final do ano de 2000, pelo Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Metodista de Piracicaba 

(UNIMEP), como bolsista da CAPES. 

Com o título, “Os Surdos e a Associação de Pais e Amigos dos Surdos: 

um estudo de caso”, a minha dissertação olha criticamente para o contexto de 

uma Associação de Pais e Amigos dos Surdos (APAS), buscando examinar o 

quanto essa instituição estava oportunizando, para os surdos, novas condições 

de experiência escolar e criando caminhos para a construção de uma 

comunidade. Naquele trabalho, retomo a história da educação de surdos e 

discuto questões referentes à comunidade e à formação da identidade desses 

sujeitos. Na análise dos dados, estabeleci as seguintes unidades temáticas: 

expectativas e concepções dos pais em relação a finalidades e ações da 

APAS; concepções da presidente da APAS sobre a escolarização e a 

comunidade de surdos; atuação de pedagogos e professores; e os 

depoimentos dos surdos. 

Os achados daquele meu trabalho indicaram que, apesar das metas 

assumidas, a associação não vinha conseguindo atuar efetivamente na direção 

de promover melhores condições de escolarização dos surdos. Em relação à 

questão da comunidade de surdos, a instituição criava espaços de convivência 

entre eles, mas atuava, ao mesmo tempo, na linha de conduzir e monitorar as 

ações do grupo. Como resultado dessa atuação ambígua, os surdos se 

encontravam como participantes de uma comunidade tutelada, porém com 

vivências que contêm o germe de um reconhecimento de que podem constituir 

uma comunidade de surdos, com referências para a identificação com outros 

pares e com projetos comuns e coletivos. 
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Durante o período do mestrado, meus estudos e práticas pedagógicas 

voltadas para essa área pendiam sempre para uma concepção sociológica de 

educação de surdos.  Nos últimos anos, venho trabalhando com surdos, 

principalmente, do ensino médio, em cursos livres de ensino de Língua 

Portuguesa, no IAPE, uma instituição de apoio à educação de surdos que 

também investe em estudos e pesquisas na área da surdez. As várias 

tentativas de desenvolver uma metodologia de ensino de Língua Portuguesa 

para surdos, com base em escolhas teóricas pautadas em diversos autores - 

como Ferreira (1993)4, Góes, (1996), Pereira (2005), dentre outros -, não 

pareciam produzir resultados, isto é, não levavam a uma produção satisfatória 

dos meus alunos.  Mesmo tendo fluência em Libras, envolvimento com a 

comunidade surda e estudos na área – pré-requisitos estabelecidos por esses 

autores – “algo caminhava fora dos trilhos”, pois a produção escrita dos meus 

alunos surdos continuava semelhante à escrita “de um estrangeiro” aprendiz de 

Língua Portuguesa (NUNES, 2004). É esse tipo de produção que há anos vem 

me causando estranheza e me levam a refletir sobre o papel do professor 

desta população.  

Como resultado da trajetória que acabo de descrever, no doutorado eu 

pretendia promover uma discussão que levasse ao desenvolvimento de uma 

metodologia eficiente que viesse a superar essa dificuldade de escrita da 

Língua Portuguesa pelos surdos. Assim, o meu objetivo inicial, declarado em 

meu projeto para ingressar no doutorado, era a elaboração de um marco 

teórico-metodológico que permitisse visualizar novas estratégias nos diferentes 

contextos de aprendizado da Língua Portuguesa pelos surdos. Minhas 

reflexões ainda eram norteadas pela ideia ortodoxa de que “se encontrássemos 

um método adequado, faríamos com que os surdos lessem e escreverem 

adequadamente o português”. Assim, com o tema “Metodologias de ensino de 

Língua Portuguesa para surdos: novos olhares, novas perspectivas“, ingressei 

no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL), da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP). 

                                                 
4
 Anteriormente, os trabalhos dessa autora eram referenciados como Ferreira-Brito. Nesta tese, 

utilizarei apenas Ferreira, que é seu nome atual (Lucinda Ferreira). 
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Saliento que a minha aproximação ao campo da Linguística revisitada 

pela Psicanálise se deu durante o meu percurso no doutorado, e promoveu 

mudanças no modo de entendimento de minha questão de pesquisa, ponto que 

pretendo voltar ao longo da tese. Até então, entendia que uma metodologia 

para ensinar língua portuguesa para surdos era questão decisiva para o 

professor, principalmente em função dos objetivos da prática pedagógica em 

sala de aula. Entretanto, muitos deslocamentos foram operados a partir do meu 

contato com perspectivas teóricas da Psicanálise. Por isso hoje, no que toca a 

afirmações sobre a pedagogia, acompanho Millot (1987:74), o qual a partir de 

uma perspectiva psicanalítica, considera que “os métodos educacionais 

empregados, quaisquer que sejam eles, parecem ter pouca importância frente 

à parte incontrolável que está sob influência do inconsciente”.  

Nos estudos sobre surdez, entretanto, há diversos autores (FERREIRA, 

1995; GÓES, 1994; SOUZA, 1998, dentre outros) que entendem as 

dificuldades de escrita do surdo como resultado de um problema metodológico 

ou da falta de fluência dos professores na Libras. De certa forma, muitos 

professores/pesquisadores corroboram este pensamento. Uma trabalho 

realizado por Soares (2008), junto a uma população de professores da rede 

pública do Estado de São Paulo, indicou que eles justificam as dificuldades de 

aprendizagem dos alunos surdos, principalmente, pelos seguintes fatores: os 

professores não são fluentes em Libras; na formação inicial, o professor não 

aprende libras de forma fluente; e falta de metodologias/materiais para uso nas 

práticas pedagógicas com alunos surdos  

As respostas desses professores podem ser compreendidas pelo fato de 

que a educação escolar tem como seu principal objetivo trabalhar com 

conteúdos, devendo produzir resultados mensuráveis. Para atingir esse fim, a 

Pedagogia lança mão de um elenco de atividades sistemáticas, que são 

desenvolvidas com base em uma metodologia, não importando qual: a palavra 

de ordem é “precisa de uma metodologia”. Mesmo que o professor alegue não 

seguir uma linha específica para trabalhar com o aluno surdo, ainda assim, ele 

é sobredeterminado por uma concepção teórica que dirige suas ações, o que, 

em última análise, resulta numa metodologia. Isso indica que toda ação 

pedagógica na escola pressupõe, necessariamente, o uso de métodos e 
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técnicas, visto que na educação trata-se de uma exigência feita ao docente, 

pois todo fazer pedagógico implica intencionalidade, ordem, estabilidade e 

previsibilidade, elementos necessários ao ato de ensinar. Mas, é preciso 

lembrar que, como afirma Hohendorff (1999), na medida em que o ensino se 

torna rigidamente programado e controlado, não há mais espaço para a 

subjetividade. 

Assim, diferente de outras áreas como a Psicologia e a Psicanálise, a 

Educação entende o controle da metodologia como parte fundamental para 

atingir seus resultados. A meu ver, decorre daí a importância das pesquisas 

que focalizam educação de surdos tematizarem a questão do método, como eu 

pretendia fazer neste trabalho, já que visava criar uma metodologia para o 

ensino da língua portuguesa escrita pelos surdos.  

Contudo, ao entrar em contato com o Grupo de Pesquisa “Aquisição, 

Patologias e Clínica de Linguagem”, coordenado pelas professoras Maria 

Francisca Lier De-Vitto e Lúcia Maria Guimarães Arantes, no LAEL (da 

PUC/SP), fui “capturada” por uma teoria que me proporcionou novas 

possibilidades de olhar para o sujeito, para a língua e para o modo como esta 

faz presença na escrita do surdo. A partir daí, foi necessário ressignificar a 

minha trajetória, rever os conceitos que sustentavam a minha prática e, 

também, os objetivos de meu projeto. Pude compreender que as teorias com 

as quais tive contato até então não poderiam explicar alguns fenômenos da 

escrita desses alunos, porque nelas o sujeito estava à margem5. Assim, 

comecei a “beber” da fonte dos estudos da linguagem que dialogam com a 

psicanálise lacaniana, sobretudo a proposta conhecida como Interacionismo 

Brasileiro, desenvolvida por Cláudia de Lemos (1982, 1992, 2002, dentre 

outros), tendo como principais interlocutores os pesquisadores do grupo de 

pesquisa a que me referi anteriormente. Diante disso, foi necessário reformular 

o meu objetivo inicial, o que fiz após participar de alguns estudos e discussões 

com esse grupo ao qual me filiei. Assim, venho oferecer uma via alternativa de 

reflexão sobre a produção escrita do surdo. Reitero que essa reflexão será 

                                                 
5
 Oralismo e Comunicação Total, que têm como base o Associacionismo e o Bilinguismo, 

pautado nas ideias cognitivistas de educação. 
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guiada por um novo olhar, que possa abrir novos espaços e criar novas 

perspectivas no campo da educação de surdos, e que permita, acima de tudo, 

olhar não apenas para a produção gráfica do surdo, mas, também, para o 

modo de presença desse sujeito na escrita.  

Este meu trabalho é oportuno, já que a maioria das produções do 

campo, sem desmerecer sua importância, apresentam grande circularidade 

temática, o que aponta para a necessidade de ultrapassar limites no modo de 

focalizar o problema e revela a necessidade de um deslocamento teórico-

metodológico das questões que envolvem a escrita do surdo. Assim, neste 

trabalho, as diversas questões que levanto convergem para uma principal, 

quando interrogo o que coloca a escrita em movimento e como o sujeito surdo 

nela se inscreve.  

Para tentar responder a essa questão, será necessário suspender a 

naturalidade de alguns conceitos que transitam livremente nos estudos da área 

da surdez e que estão, a meu ver, conceitualmente desgastados, ou com suas 

definições cristalizadas. É o que procuro fazer quando abordo alguns pontos 

como: língua materna (L1); segunda língua (L2); bilingüismo; metodologia; e 

ensino-aprendizagem. Como apresentarei na tese, a maioria dos estudos sobre 

a surdez na perspectiva bilíngue, que encontramos na literatura, entendem a 

língua de sinais como a língua materna dos surdos, enquanto que a escrita do 

português, a sua segunda língua. Estes estudos inferem que é possível o 

ensino-aprendizagem de uma língua e entendem que a “dificuldade do 

aprendizado” da língua portuguesa pelos surdos é consequência da ausência 

de uma metodologia adequada e da falta de competência por parte do 

professor no uso da língua de sinais nesse processo.  

Sendo assim, para situar um pouco mais o leitor sobre como empreendo 

a discussão, descrevo a seguir o que trata cada capítulo deste trabalho: 

No Capítulo 1, com o título “A língua materna: suspendendo algumas 

certezas”, levanto algumas questões que abalaram minhas “crenças iniciais” a 

partir de uma discussão acerca dos pressupostos do Interacionismo brasileiro e 

da polêmica em torno da língua materna e, neste primeiro tempo, retomo a 
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discussão sobre o tema já empreendida por Nunes (2004:24):  

[...] seria a escrita do português uma língua estrangeira ou uma 
segunda língua para esses sujeitos surdos? O que estaria aí se 
inscrevendo? Uma língua gestual desenvolvida com os pais e 
familiares durante os primeiros anos de vida? Ou uma fala 
adquirida por treinamento no processo de oralização [...]? Ou a 
LIBRAS, adquirida na adolescência? Seria a escrita 
atravessada por todos esses registros? 

A aquisição da linguagem pelo sujeito surdo é alvo de pesquisas na área 

da educação, das ciências médicas, da pedagogia e da lingüística, que evocam 

diferentes abordagens que possibilitem aos surdos um lugar na comunidade 

dos ouvintes. Nesse momento do trabalho acompanho Nunes (2004:19) para 

quem a  

 [...] história sobre a surdez mostra que, em nome desse lugar, 
a singularidade do real da surdez é esquecida tanto na 
segregação quanto na inclusão.O diferente assusta, intimida, 
provoca um não saber o que fazer e isso faz relegar o ser. É 
neste fazer que se incluem as metodologias de aprendizagem 
e os tratamentos fonoarticulatórios. 

Na sequência, procuro aprofundar um pouco mais a questão da 

linguagem escrita a partir da proposta teórica que deriva do interacionismo 

dialógico, que se diferencia dos demais6 por ser uma proposta que declara 

filiação ao estruturalismo europeu (SAUSSURE; JAKOBSON) e que assume a 

hipótese do inconsciente, conforme postulam Freud e Lacan. Faço isso no 

Capítulo 2, sob o título “A escrita: letra como imagem visual”, momento em que 

apresento os estudos sobre a escrita de Borges (1995; 2006) e Bosco (2005) 

que trilharam o caminho aberto por Cláudia de Lemos (1992; 2002; e 2006). 

Discuto, também, os efeitos da incidência da surdez. Desse modo, sem colocar 

em dúvida a relevância da língua de sinais na estruturação do sujeito surdo, 

interrogo o fato de que a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes, e há 

um longo período na história dessas crianças em que a língua de sinais não se 

faz presente. Esse período - que compreende uma fase cujo início se dá com 

nascimento dessa criança, ou mesmo antes dele, até o momento em que ela é 

                                                 
6
 Refiro-me aqui ao associacionismo que é representante do raciocínio empirista, que vigorou 

durante décadas no campo da educação e Interacionismo solipsista e social representadas nas 
propostas de Piaget e Vygotsky respectivamente. 
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submetida à clínica, à escola ou à comunidade surda - tem sido negligenciado 

nas pesquisas. Ou seja, o que se passa em uma época fundamental para a 

estruturação do sujeito e da linguagem tem sido marginalizado pelos estudos 

do campo. Mais que isso, é como se aquilo que se estabelece entre a mãe e a 

criança surda não jogasse um papel fundamental na história desse sujeito e na 

relação que ele poderá estabelecer com a língua.  

Já no Capítulo 3, com o título “O ensino-aprendizagem de língua 

portuguesa para surdos: uma questão que ainda interroga”, traço um breve 

panorama sobre os estudos relativos à metodologia de ensino da língua 

portuguesa para surdos. Procuro ler esses estudos “de maneira crítica” pois, 

apesar das diferenças entre eles, partilham pressupostos comuns, dentre os 

quais se destaca a ideia de que a escrita é representação  (seja do português 

oral, seja da língua de sinais). Eles defendem a existência de um sujeito 

epistêmico que age sobre o objeto ou, tratando-se dos trabalhos de viés mais 

comportamentalista, um sujeito que é tabula rasa e que pode aprender, ainda 

que nos casos de surdez a privação sensorial crie embaraços para a 

aprendizagem, pensam eles. 

Corolário desta posição teórica que me “capturou”, no Capítulo 4 – 

intitulado “O ensino de língua portuguesa para surdos: novo olhar, novas 

perspectivas” - venho consolidar a abertura de um novo olhar para o ensino de 

língua portuguesa para surdos, trazendo a perspectiva defendida pela linha do 

Grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem da PUC/SP, 

coordenado pelas professoras Maria Francisca Lier De-Vitto e Lúcia Maria 

Guimarães Arantes, do qual faço parte.  Os autores dessa linha defendem que 

a escrita não pode ser considerada representação de um estado interno (não 

há interno-externo), nem da oralidade - ambas são facetas da possibilidade de 

relação do sujeito com a linguagem.  Em síntese, os trabalhos filiados à 

perspectiva interacionista em aquisição de linguagem, conforme definida por 

De Lemos (1982), não tratam a escrita como representação. Para ampliar a 

discussão sobre esse ponto, introduzo o trabalho de Borges (2006), que propõe 

reverter radicalmente a noção de se considerar como motores da alfabetização 

a representação e/ou comunicação de significados na escrita e na leitura. 

Também apresento, rapidamente, o trabalho de Pommier (1993) sobre o 
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nascimento da escrita. Neste capítulo, também trato da questão do estrangeiro 

(o emigrado) e discuto o bilingüismo, no olhar da Psicanálise, no entendimento 

de Melman (1992), a partir do qual faço um paralelo para pensar a condição do 

sujeito surdo frente à língua portuguesa. 

Caminhando para o último capítulo da tese, o Capítulo 5, sob o título “A 

escrita do surdo?”, apresento e discuto segmentos de escrita de um grupo de 

alunos surdos e procuro oferecer uma leitura diferente das que 

tradicionalmente são encontradas nas pesquisas sobre a escrita desses 

sujeitos, concluindo que não há “uma escrita de surdos” mas, sim, “o surdo na 

escrita”. O material coletado – que, de certa forma, serve para ilustrar alguns 

aspectos discutidos na tese – não foi exaustivamente explorado, o que abre a 

possibilidade de continuar e aprofundar a sua análise em estudos posteriores. 

Para mim, tal possibilidade seria outro importante desafio, sobretudo porque, 

devo admitir, o caminho percorrido representou uma grande novidade em 

minha formação e me exigiu um considerável esforço reflexivo. Dessa forma, 

esta tese deve ser entendida como um primeiro movimento, em que muitos dos 

pontos tocados ainda merecem verticalização. Portanto, reitero que neste 

momento não será possível levar às últimas consequências o modo de reflexão 

introduzido pelos autores que comparecem na minha discussão do material 

factual, mas abro com este trabalho uma direção que, espero, possa ecoar no 

campo da educação de surdos. 

Por fim, é importante salientar, ao longo do processo desta tese minhas 

convicções sobre a língua de sinais como a “língua materna” e o português 

escrito como segunda língua, foram fortemente abaladas. Fui levada a 

repensar o modo de entrada na escrita, e, consequentemente, discutir o lugar 

do professor e a questão do método de ensino. Foi possível, dessa maneira, 

focalizar o problema com um novo olhar, o que subverteu a minha ideia de 

língua enquanto código que pode ser ensinado. A escolha desse caminho, que 

apenas comecei a trilhar, me distancia da maioria dos estudos do campo que, 

já há alguns anos, insistem nos mesmos pontos, quais sejam: a busca de um 

método ideal e a difusão da necessidade do uso da Libras por alunos surdos e 

professores ouvintes como condição necessária e suficiente para a apropriação 

do português em sua modalidade escrita. Como assinalei anteriormente, 
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ofereço apenas uma direção, sem ignorar que há ainda um longo percurso a 

ser trilhado. 
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1 A LÍNGUA MATERNA: SUSPENDENDO ALGUMAS CERTEZAS  

 

Neste capítulo, levanto algumas questões que abalaram minhas 

“crenças iniciais”, a partir de uma discussão acerca dos pressupostos do 

Interacionismo brasileiro e da polêmica em torno da língua materna.  

 

1.1 O solo teórico 

 

Desde o momento inicial da realização deste trabalho, comecei a pensar 

como entrelaçaria os estudos sobre aquisição e patologias de linguagem em 

crianças (DE LEMOS, 2002, 2006; LIER-DEVITTO, 2006, 2008) com a minha 

questão de pesquisa - cujo tema até então era “Metodologias de ensino de 

Língua Portuguesa para surdos: novos olhares, novas perspectivas“, 

focalizando os surdos adultos - que insistia em me interrogar. Porém, em um 

destes momentos de reflexão, me dei conta da importância de encaminhar uma 

discussão sobre o processo de aquisição de língua materna para definirmos o 

que seria o “aprendizado” de segunda língua, modo como se concebe o ensino 

de português para surdos, na perspectiva do bilingüismo. 

Assim, inicio uma discussão sobre as complicações envolvidas na 

aquisição da linguagem pela criança surda que, conforme entendo, constitui 

uma etapa obrigatória para o encaminhamento desta tese. Para isso, percorri, 

inicialmente, a trajetória do Interacionismo em aquisição de linguagem 

conforme proposto por De Lemos (1992; 1999; 2002) e os passos trilhados por 

Lier-DeVitto (1998; 2006), autora que pôde desdobrar tal proposta no âmbito 

das patologias de linguagem. Recuperar a história do interacionismo tem 

importância para os possíveis leitores que pertencem ao campo em que esta 

tese está inserida. É necessário circunscrever a particularidade das 

proposições que orientam minha reflexão. O termo interacionismo circula livre 
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por trabalhos diversos, que abordam a educação do surdo. Além disso, o 

trabalho de Cláudia de Lemos, a que me referi, sofreu transformações 

fundamentais que ainda não foram incorporadas por pesquisadores do campo 

da educação, que dizem partilhar a perspectiva teórica da autora. 

Há várias abordagens que tentam explicar a aquisição da linguagem por 

meio de uma perspectiva interacionista. Entende-se por aí a necessidade de 

esclarecer, inicialmente, o viés aqui adotado. Para tanto, partirei do texto de De 

Lemos (2002), em que a própria autora relata sua trajetória e, também, das 

reflexões encaminhadas por Lier-DeVitto e Carvalho (2008) em uma 

consistente retrospectiva sobre o trabalho daquela autora, em que abordam a 

diversidade de propostas abrigadas sob o rótulo “interacionismo”, o qual, a 

propósito, a própria autora coloca em suspensão quando afirma: 

“‟interacionismo‟ não condiz com o esforço de teorização que temos feito [...]” 

(DE LEMOS, 1999).  

Para indicar as diferentes acepções deste termo, Lier-DeVitto e Carvalho 

(2008) optaram por utilizar o termo no plural – Interacionismos. Ao longo do 

texto “O interacionismo: uma teorização sobre a aquisição da linguagem”,7 elas 

discorrem sobre as implicações envolvidas na pluralidade desse termo, que é 

utilizado em trabalhos que não compartilham uma mesma concepção de 

linguagem e de sujeito. Visam, assim, particularizar a proposta interacionista de 

Claudia de Lemos. Vejamos:   

No Interacionismo, interação é diálogo e é proposição 
problemática, de que derivam conseqüências teóricas: (1) o 
reconhecimento da opacidade dos enunciados e, 
necessariamente, da insuperável não-coincidência entre 
falantes. Disso decorre que (2) diálogo e interpretação são 

termos que se implicam mutuamente. (LIER-DEVITTO e 
CARVALHO, 2008:124) 

Em “Das Vicissitudes da Fala da Criança e de sua investigação”, Claudia 

de Lemos (2002) faz, uma retrospectiva do seu próprio trabalho em que 

apresenta criticamente os diferentes momentos de sua trajetória e o esforço 

envolvido na teorização sobre aquisição da linguagem ou, nas palavras da 

                                                 
7
  Capítulo 4 do livro Teorias de Aquisição da Linguagem – Ingrid Finger e Ronice Muller de 

Quadros. 
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autora, da passagem de “infans” a falante (DE LEMOS, 2002) Ela dividiu sua 

proposta em quatro momentos, assim denominados: 1) Processos dialógicos; 

2) Processos metafóricos e metonímicos; 3) As Posições; e 4) Para além das 

posições.  

No primeiro tempo - momento em que o Projeto de Aquisição mantinha 

fortes laços com a Psicologia do desenvolvimento e que visava descrever e 

explicar a mudança na fala da criança por meio dos processos dialógicos - De 

Lemos (1982) já apontava para o fato de que, no início do processo de 

aquisição da linguagem, a criança é falada pelo outro. Instaurava-se, com isso, 

a noção de dependência dialógica a qual privilegia não apenas a fala da 

criança, mas, também, a fala do outro e toma o diálogo como unidade de 

análise. Segundo a autora, é o jogo da linguagem sobre a própria linguagem 

que entra em cena. Esse momento foi caracterizado pelos processos 

dialógicos, entendidos como determinantes do processo de aquisição da 

linguagem pela criança. São eles:   

Primeiro, para o processo chamado de especularidade, 

definido como presença na fala da criança de parte do 
enunciado da mãe que o antecede, assim como pela 
incorporação da fala da criança no enunciado da mãe. 
Segundo, para o processo de complementaridade, 

representado pela relação da pergunta da mãe com a resposta 
da criança e, principalmente, pela relação formal entre as 
partes mutuamente incorporadas que parecem complementar-
se, compondo uma unidade ou instanciando uma “sentença”. 
Terceiro, pelo processo de reciprocidade, definido como 
retomada pela criança do papel da mãe, iniciando a interação, 
desencadeando com sua fala uma fala que refletiria e 
completaria a sua. (DE LEMOS, 2002:46, grifos da autora) 

Contudo, a trajetória feita por De Lemos (2002:41) foi marcada por 

“passos que vão dar em impasses”8, passos que faziam a autora prosseguir e 

fazer de cada impasse um enigma e, com isso, dar um novo contorno teórico à 

sua proposta, o que implica um novo movimento.  

Os processos dialógicos, entretanto, não foram suficientes para explicar 

a mudança na fala da criança, principalmente, quando o “erro” estava em 

questão, erros que eram entendidos como indícios de um novo estágio de 

                                                 
8
 Expressão utilizada por Eliane Mara Silveira, conforme De Lemos (2002) 
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desenvolvimento, marcado por processos de reorganização das formas 

anteriormente adquiridas. A insuficiência explicativa dos processos de 

aquisição de linguagem levou Claudia de Lemos a uma subversão na sua 

proposta em 1992. Isso ocorreu por meio da aproximação ao estruturalismo 

europeu, mais particularmente da leitura que Jacques Lacan fez de autores 

como Saussure, Jakobson e Benveniste. 

 Na fala da criança, a língua, o outro e o próprio sujeito que emerge 

dessas relações estão estruturalmente vinculados. Isto é, não podem ser 

tomados como instâncias independentes. Nesse momento, “o outro” é pensado 

enquanto discurso ou instância de funcionamento da língua. Se, por um lado, 

os processos dialógicos já mostravam a criança falada pelo outro, por outro 

lado, não eram suficientes para mostrar como, a partir deles, as propriedades 

estruturais da língua poderiam ser derivadas. Foi a partir de 1992, que  

as relações entre os significantes que vêm do outro dão a ver o 
funcionamento da língua e um processo de subjetivação por 
ele regido, isto é, que aponta para um sujeito emergente no 
intervalo entre os significantes do outro (DE LEMOS, 
2002:58, grifos da autora).   

A proposta de Claudia de Lemos pressupõe, a partir dessa visada 

estrutural, não mais a idéia de um desenvolvimento contínuo, mas a “aquisição” 

passa a ser pensada a partir da relação sujeito-língua-fala e, portanto, da 

posição da criança nesta estrutura de três pólos. Desse modo, a primeira 

posição é marcada pela dependência da fala da criança em relação à fala do 

outro, isto é, a alienação ao outro; na segunda posição há um distanciamento 

da fala do outro em que os “erros”, o paralelismo e a impermeabilidade da 

criança à correção, indiciam que há um deslocamento da criança com relação à 

fala do outro. Esse deslocamento é notado, do ponto de vista lingüístico, a 

partir do momento em que a fala da criança passa a ser movimentada pela 

língua que dá sustentação aos movimentos dos significantes que nela são 

ressignificados e, não mais, à fala do outro. Trata-se do predomínio do pólo da 

língua, tempo em que a criança não tem escuta para a própria fala e nem para 

a fala do outro 

Já a terceira posição é marcada por uma aparente coincidência entre a 
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fala da criança e a do outro, o que confere à primeira uma maior 

homogeneidade, revelando um processo de subjetivação que se sobrepõe à 

língua. A criança está numa posição em que há uma identificação imaginária à 

língua constituída. É o sujeito falante que entra em cena, o qual se divide entre 

aquele que fala e aquele que escuta sua fala. Isso se dá a ver nas hesitações, 

nas reformulações, pois a criança tem escuta para a diferença entre a sua fala 

e a fala do outro. 

Nota-se que em todo este percurso trilhado por Claudia de Lemos e 

outros pesquisadores (CASTRO, 1985; FIGUEIRA, 1985; LIER-DEVITTO, 

1994; CARVALHO, 1995; ARANTES, 2001; ANDRADE, 2003, FONSECA, 

2002) sempre esteve presente o esforço para não perder de vista a língua 

presente na fala da criança, nem a criança em sua relação com a linguagem.  

Na história dos estudos em aquisição de linguagem, é possível observar 

uma tendência de aproximação ora com Psicologia do Desenvolvimento - que 

determinava a marginalização da especificidade da face lingüística do objeto - 

ora de uma aproximação à Linguística, sendo que uma reflexão sobre o falante 

não era considerada. Contudo, segundo Lier-DeVitto e Carvalho (2008), os 

movimentos da teorização trilhados no trabalho de De Lemos (1992, 1995, 

2002, dentre outros) não operam tal exclusão. Assim, nessa teoria, fala e 

falante tem lugar.  

A partir de 1992 a dicotomia entre língua e fala, estabelecidas por 

Saussure (1974) é objeto de reflexão e colocada no âmbito teórico-

metodológico. Assim, língua e fala não podem ser concebidas como duas 

unidades independentes, uma vez que se entende que há língua da fala. Nesta 

perspectiva, a criança é, desde o início, capturada pelo funcionamento da 

língua, o que a coloca em uma tríade governada pelo outro, pela língua e pelo 

próprio sujeito, onde este último é cindido e, portanto, não equivale ao sujeito 

epistêmico concebido pelas teorias desenvolvimentistas - entendido como um 

sujeito que constrói e gradualmente adquire conhecimento, a partir da ação 

sobre o objeto lingüístico. Na proposta em questão, é a hipótese do 

inconsciente que ganha espaço e amplia o escopo de teorização. Assim, é 

possível afirmar que Cláudia de Lemos  
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[...] encontra e investe na Psicanálise através de Lacan e 
desloca, de fato, no seu trabalho, a concepção de criança e de 
mudança (principalmente a partir de 1997). A criança está 
numa estrutura e é, enquanto vir-a-ser, falada pelo outro-
falante - instância da língua constituída – e, portanto, pelo 
Outro-língua (o outro é, então, ponto de articulação entre língua 
e fala). Essa “criança falada” é concebida como corpo pulsional 
(corpo interpretado) e não um indivíduo quer de um ponto de 
vista orgânico, quer de um ponto de vista psicológico: 
organismo e sujeito não-coincidem. Entende-se porque a 
noção de “período crítico da aquisição” - que é intimamente 
ligada à idéia de crescimento do organismo - é uma não-
questão para o Interacionismo. Em suma: no lugar de “período 
crítico”, está o mecanismo da identificação (ao outro, a uma 
língua) (LIER-DEVITTO; CARVALHO, 2008:136-137). 

Dessa forma, podemos entender que a noção de captura como noção 
axial fica destacada na referida proposta. Tanto que, afirma De Lemos 
(2004:4), 

Considerada sua anterioridade lógica [da língua] relativamente 
ao sujeito, considerada em seu funcionamento simbólico, 
poder-se-ia inverter a relação sujeito-objeto, conceber a criança 
como capturada por um funcionamento lingüístico discursivo 

que não só a significa como lhe permite significar outra coisa 
para além do que a significou. 

Vale afirmar, então, que a criança é capturada pela linguagem através 

da relação com o Outro. Assim, De Lemos (1992:129) esclarece que “sem 

dúvida, os primeiros enunciados da criança são expressões extraídas do 

discurso do adulto”. Dessa forma, é possível observar que,  

[...] a criança é capturada pela le langage, atravessada e 
significada como é pela parole de outro, matriz de sua 

identificação como semelhante – e membro da comunidade 
linguística e cultural - e como dessemelhante, referido a uma 
subjetividade figurada como individual. (DE LEMOS, 2006:27) 

A “captura” da criança pela linguagem mostra que, inicialmente, é a 

mãe/adulto quem interpreta e dá sentido aos fragmentos de sua fala. Na 

segunda posição, além da criança estabelecer uma relação com o adulto, 

verifica-se uma maior incidência da língua sobre ela e, dessa forma, sua 

relação mostra o movimento de um sistema lingüístico.  

É necessário destacar a originalidade da proposta de Claudia de Lemos 

relativamente aos demais estudos no campo da aquisição de linguagem. Trata-

se mesmo de uma subversão na maneira de entender o modo de entrada da 
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criança no universo simbólico, que é tributária da releitura que Lacan fez de 

Freud com Saussure. Seu trabalho articula a estruturação da linguagem à 

estruturação subjetiva. O conceito de captura, tomado da psicanálise 

lacaniana, lhe permitiu ultrapassar os impasses enfrentados pelas propostas 

construtivistas e sócioconstrutivistas e, também, no âmbito da aquisição de 

linguagem. 

 

1.2 Desdobramento do modelo para pensar sobre os efeitos da surdez na 

aquisição de linguagem  

 

Cabe agora tecer algumas considerações sobre a aquisição de 

linguagem da criança surda, filha de pais ouvintes. A partir do conceito de 

captura tomado da psicanálise lacaniana, já referido anteriormente, De Lemos 

(2006b) entende que as mudanças na fala da criança são 

[...] conseqüentes à captura da criança, enquanto corpo 
pulsional, que por isso mesmo demanda interpretação, pelo 
funcionamento da língua em que é significada, por um outro 
como sujeito falante. Nesse sentido, pode se dizer que essa 
captura tem o efeito de colocá-la em uma estrutura em que 
comparece o outro como instância de interpretação e a própria 
língua em seu funcionamento (DE LEMOS, 2006b:99). 

   

Assim, para colocar em discussão a aquisição de linguagem do surdo, é 

necessário incluir a questão da língua materna e o modo como ela pode ser 

concebida. Isso porque, nos estudos sobre a educação de surdo, diz-se que a 

língua de sinais é a língua materna desse sujeito, mesmo nos casos em que 

ele só teve acesso a ela tardiamente. Porém, a seguir, veremos que é possível 

entender a expressão “língua materna” por vias diversas. 

Inicio essa discussão introduzindo Leite (2001:268/269), que considera 

fundamental interrogar o sintagma “língua materna”, dado que a expressão 

indica a presença incontornável de um sujeito para quem a língua se configura 

como materna “qual seria a razão desta nomeação se ela não implicasse de 
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imediato um sujeito?” Para a autora, a denominação “materna“ faz referência à 

incidência de um efeito sujeito e marca uma distinção entre o que 

costumeiramente se denomina “primeira língua”. Ela diz que  

[...] é comum encontrarmos a identificação de “língua materna” 
como a primeira língua, e nisto a língua falada pela mãe 
fazendo uma suposição de uma outra, a estrangeira, segunda; 
e  também com a língua nacional, implicando desta forma uma 
identificação do falante através da  língua que sustenta a 
unificação subentendida no conceito de nação. [Ela prossegue, 
afirmando que] uma língua seja identificada como „natural‟, eis 
o mínimo para que daí se conclua que ela seja “materna”„para 
um falante. No entanto, isto não é suficiente para que se 
conclua haver uma sinonímia entre língua e “língua materna”. 
Torna-se necessário cercar a especificidade do que está 
implicado no sintagma, a partir de uma afirmação de diferença 
radical entre o conjunto de propriedades que nos permite 
designar algo como um exemplar de língua e as propriedades 
que fazem uma língua materna para um falante. (LEITE, 
2001:269) 

A partir disso, a autora diz que é possível conceituar língua materna para 

a psicanálise, mas para isso é necessário operar uma distinção entre o sujeito 

que se estrutura pela linguagem e o sujeito tomado como suporte  

indispensável  que qualquer teoria sobre a língua pressupõe. Leite (2001:269) 

se alinha a Milner, quando refere haver “uma incomensurabilidade entre o 

objeto que uma teoria linguística pode circunscrever e isto que se designa 

como língua materna”. Nessa direção, ela afirma que “enquanto materna uma 

língua é causa singular do sujeito, matéria fundadora de seu psiquismo. 

Nomear uma língua, materna, é atribuir à língua o estatuto de causação do 

sujeito” (LEITE, 2001:269). 

Sobre isso, Castro (2006) afirma que  

[...] se pode dizer que a aquisição de língua materna põe o 
sujeito na posição de falante, isto é, que passa a qualificá-lo a 
partir desse momento lógico de captura por um modo de 
funcionamento, sempre dividido entre lalangue e língua [...] 
(CASTRO, 2006:143). 

 Para Castro (2006), que também acompanha Milner, a língua materna 

deve ser compreendida enquanto experiência única, impossibilitando o seu 

esquecimento, mesmo que ela seja julgada perdida, ou se a mesma não for 

mais reconhecida na superfície da fala, ou, ainda, se o falante vier a falar uma 
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língua estrangeira. Isso porque, toda língua estrangeira mantém uma relação 

necessária com a língua primeira do sujeito, língua inscrita em seu corpo de 

forma particular. De acordo com Gasparini (2010), que faz referência ao 

trabalho de Moraes (2009), o idioma materno, suportado em lalangue, deve ser 

considerado como inscrição simbólica primitiva,  

[...] sem a qual não há possibilidade de apreensão de uma 
segunda língua/língua estrangeira, e que este ainda porta os 
efeitos/afetos de lalangue que reverberam, se estendem, sobre 
este novo idioma. Assim sendo, lalangue não se faz presente 
somente na língua da primeira infância de um sujeito, mas em 
qualquer outra que ele se proponha a aprender, bem como na 
posição em que ele é colocado diante das situações de 
encontro com este idioma (GASPARINI, 2010:228).  

Acompanhando a argumentação de Gasparini (2010), é possível afirmar, 

a partir de Lacan, que há inscrição de 

traços ímpares, marcados no sujeito pela língua primeira da 
infância,[traços que] não cessam de ressoar e de ecoar, 
também nas experiências de apreensão dos idiomas diversos, 
e isso graças à constituição subjetiva e à estruturação do 
inconsciente ambas vinculadas ao campo da linguagem do 
qual as línguas são formas de manifestação, modos de 
realização (GASPARINI, 2010:227). 

Mas, é necessário interrogar como essa inscrição se dá na criança 

surda. Para isso vale introduzir as palavras de Weill: 

O começo absoluto da coisa humana implica a transmissão 
pela mãe do “espírito” do significante [...] esse espírito pode 
passar tanto através do som, por intermédio da sonata 
materna, quanto através dos gestos de uma mãe surda-
muda. Se há continuidade entre o real inaudito do inconsciente 
e o real do corpo, isso implica que os gestos do corpo materno  
detêm o poder, transmitindo a parte de invisibilidade desse 
corpo, de transmitir, ao mesmo tempo, o real inaudito do 
inconsciente: o terceiro ouvido - o do sujeito do inconsciente 
- ouve tanto o som que está no movimento quanto o 
movimento que está no som (WEILL, 1999:279 apud NUNES, 
BERGAMASCO, da MATTA, 2008:289, grifos meus). 

Entende-se, assim, que há o que se transmita pelo que se “escuta” do 

                                                 
9
 WEILL, A. D. Invocações: Dionísio, Moisés, São Paulo e Freud. Rio de Janeiro: Companhia 

de Freud, 1999, p.27. 
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movimento. Para Nunes, Bergamasco e da Matta (2008:289),  

[...] nos caso de surdez a transmissão dá-se, 
principalmente, pelos movimentos corporais”, [mas, elas 
advertem que não se tratam de movimentos aleatórios, e sim] 
daquele cujo sentido toca o corpo respondendo a uma 
demanda, e isso implica o outro. É somente dessa forma que a 
criança tem a possibilidade de entrar no simbólico. 

 

Como aponta Nunes (2004), a partir da leitura de Bergès e Balbo (1997), 

estando a criança surda impedida de ouvir a voz materna, o seu corpo passa a 

ser o receptáculo da fala da mãe para que seja possível a sua entrada na 

linguagem. Contudo, a criança não entra no barulho concomitantemente à sua 

entrada na fala pela linguagem. Conforme os autores, a criança é forçada a 

entrar na linguagem, seja pelos sons ou pelos sinais (a fala da mãe) e a sua 

voz ou gesto se constitui como mero fluxo de sons, balbucios, olhares 

amontoado de gestos, mas tudo isso se perde (como voz ou gesto) para se 

tornar parte da língua. Eles enfatizam que não há prejuízo à constituição do 

aparelho psíquico da criança pelo fato dela ser surda, já que ela convoca 

outros meios para que tal aconteça. Mas, as crianças natisurdas ou com surdez 

adquirida de forma muito precoce precisam de algum som para que o seu 

apelo adquira sentido.  Ao abordar este ponto, Bergès e Balbo (1997) não 

estão se referindo a respostas da ordem da fonemática e, sim, da ordem do 

corpo da mãe – seus lábios, órgãos fonatórios, seu olhar, sua carícia – para 

responder. Desse modo, a mensagem se converterá em linguagem  no olhar 

do filho e no corpo da mãe que interagem num jogo de comunicação. Dessa 

maneira, sustentam Bergès e Balbo (1997), a fonética e o lado significante (que 

é diferente do precedente) comportam a letra, mas esta também (quando é 

lida) é comportada pelo corpo. 

Como se vê, nessa perspectiva pode-se interrogar a naturalidade com 

que se afirma que a língua de sinais é a língua materna do surdo, 

especialmente se considerarmos como materna aquela que faz com que a 

criança aceda ao simbólico. Dessa forma, fica claro que o rótulo “língua 

materna” guarda sentidos bastante distintos nos estudos sobre a surdez e no 

âmbito da Psicanálise.  
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A discussão até aqui encaminhada diz respeito ao modo de entrada do 

sujeito no simbólico e sobre a relação que este sujeito entretém com a 

linguagem. Nesta tese, focalizo o modo de relação do surdo com a linguagem 

que pode ser também “compreendida como lugar de inscrições psíquicas” 

(NUNES, BERGAMASCO, DA MATTA, 2008:290). Esse modo de reflexão 

subverte também o entendimento que se tem da escrita no campo da educação 

e abre uma nova direção para pensarmos a questão da escrita do surdo. De 

acordo com Nunes (2004:78), é preciso focalizar  

[...] a hipótese sobre a origem da escrita que resultou das 
pesquisas freudianas retomadas por Lacan e que estão 
presentes em Allouch (1995) e Pommier (1993). Essa hipótese 
estabelece a ligação entre a letra no inconsciente e a escrita. 

A autora afirma que essa hipótese fundamenta a tese de que a relação 

do surdo com a escrita tem ligação indissociável com a estrutura psíquica. Em 

outras palavras, ela é fruto da singularidade que caracteriza o modo de entrada 

do sujeito no simbólico, ao invés “de ter sido determinada somente por 

procedimentos educacionais” (NUNES, 2004:79). 

Pretendi, neste capítulo, apresentar o solo teórico sobre o qual se 

assenta esta tese, e, também, indicar que o conceito de captura introduzido por 

De Lemos nos estudos sobre a Aquisição da Linguagem, a partir da psicanálise 

lacaniana, que obriga a suspender a ideia que se tem de “língua materna” 

quando estão em pauta questões relacionadas ao modo de relação do surdo 

com o simbólico. Mais que isso, indiquei que se pensarmos na língua materna 

como causa singular do sujeito, matéria fundadora de seu psiquismo, podemos 

redimensionar a questão da relação do sujeito com a escrita. 

 No capítulo 2, apresento trabalhos sobre a escrita que refletem os 

efeitos da proposta interacionista de Claudia de Lemos e das propostas de 

Allouch (1995) e Pommier (1993), no âmbito da Psicanálise. Penso, com isso, 

abrir outras possibilidades de entendimento da relação da criança com a 

escrita. 
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2 A ESCRITA: LETRA COMO IMAGEM VISUAL   

 

Neste capítulo, procurarei aprofundar um pouco mais a questão da 

aquisição da escrita. Nos estudos sobre a escrita, Borges10 (1995, 2006) trilhou 

o caminho aberto por Cláudia de Lemos (1992, 2002, 2006). A aproximação de 

Borges à Psicanálise e ao trabalho de autores como Derrida permitiu-lhe incluir 

em sua reflexão um modo particular no entendimento do processo simbólico 

envolvido na escrita. Ela tomou distância da concepção de escrita como 

processo de aprendizagem/construção consciente e deu um passo na direção 

de uma concepção de captura inconsciente do sujeito pela escrita 11. 

Como indica Fongaro (2009:25), 

Entre os diversos pontos relevantes do trabalho de Borges, 
destaco a originalidade de seu pensamento ao considerar as 
primeiras manifestações da escrita da criança como 
manifestações de ordem lingüística, questão que é efeito da 
aproximação ao Interacionismo de De Lemos. Na leitura do 
material factual analisado, ela pôde ser afetada pelo 
estranhamento provocado pela presença de formas 
heterogêneas e não categorizáveis da escrita inicial.  

Anteriormente, também Borges (2006:15), ao lidar com material 

empírico, suspeitara de “explicações que reduzem a aquisição da escrita aos 

processos cognitivos”. Ao contrário, a escrita nascente é, de acordo com a 

perspectiva de Borges (2006:129), constituída de blocos de letras organizados 

em sintagmas “com ares de frase”, dispostos em uma estrutura paralelística. 

Ao considerar as manifestações escritas iniciais, que não pressupõem uma 

relação direta com a oralidade - uma vez que estão submetidas ao 

funcionamento da língua -, essas características foram interpretadas como 

efeito das operações que regem o funcionamento da língua e indício da 

entrada da criança na escrita. Na compreensão de Borges (2006), o texto é 

                                                 
10

  Esclareço que farei referência à autora como “Borges (2006)”, embora o texto de sua tese 
seja de 1995, época em que assinava Mota  

11
  Foi um trabalho pioneiro que teve desdobramentos em outras pesquisas que abordam a 

relação da criança com a escrita no campo da aquisição, como a de Bosco (2005), e, também, 
no campo da educação (Santos, 2008) e da Clínica de Linguagem (Andrade,2006; Andrade e 
Lier-DeVitto, 2008; Arantes e Fonseca, 2008 e Guadagnoli, 2008). 
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unidade de análise, entendendo que as produções iniciais da criança se 

relacionam com os textos orais e escritos presentes na sala de aula. Mais 

adiante, voltarei ao trabalho de Borges. 

Cabe, também, mencionar o trabalho de Bosco (2005), pesquisadora 

que seguiu a trilha da proposta Interacionista de De Lemos (1992,1995, 2002, 

dentre outros). O foco de Bosco (2005) é a constituição da letra como 

significante que, como tal, é comandado pelo funcionamento da língua. Essa 

autora, assim como Borges (2006), esclarece que em seu trabalho o 

significante pode ser uma letra, uma palavra, e, ainda, uma expressão, bem 

como, certamente posso acrescentar, uma sinal (da Libras).   

Anteriormente à relação da escrita com a fala, Bosco (2005), destaca o 

fato de que o funcionamento da língua atua sobre os elementos gráficos do 

texto. Partindo da questão introduzida por Borges, no que toca à persistência 

das letras do nome próprio na escrita inicial, Bosco (2005) levanta esta 

questão, inferindo que a escrita do nome pela criança resulta da sua relação 

com os discursos orais e escritos do outro. Assim, não é em função de uma 

apreensão orientada pela percepção ou cognição. Concordando com Borges, 

Bosco (2005) frisa que a escrita do outro é determinante na estruturação da 

escrita da criança, o que se dá pela oferta de significantes e, também, pela 

interpretação que estes lhe possibilitam.  

Bosco (2005) entende que, antes de serem signos escritos, os 

elementos de um sistema de escrita são um conjunto de traçados. 

Posteriormente, sendo interpretados, poderão entrar no funcionamento 

simbólico, compondo uma rede, um alfabeto. Os componentes da escrita de 

uma língua se constituem quando os elementos gráficos se relacionam uns 

com os outros por meio da combinação de seus traçados, possibilitando a 

leitura de um elemento pelo outro. Entendo que, no caso dos surdos, seria 

nesse conjunto de traçados que entra em funcionamento a escrita. Isso porque, 

a maioria deles escreve uma língua que não fala, eliminando a 

correspondência letra-fonema, já que a língua que falam (a língua de sinais) 

não está submetida à ordem da escrita. Talvez isso ocorra porque, como 

entende Bosco (2005), o valor figurativo que representa as letras deve ser 
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apagado para que, por meio da linguagem, elas se tornem um elemento que, 

inicialmente, não tem relação direta com a oralidade. Assim, conforme Bosco 

(2005:178): 

A utilização simbólica de um elemento gráfico num sistema de 
escrita implica o apagamento de seu valor representativo-
figurativo para que lhe seja possível servir de matéria para o 
trabalho simbólico: e é como significante que um elemento vai 
se prestar a esse papel. E o significante é uma dimensão que 
ganha relevo, em principio, a partir dos estudos lingüísticos. Vai 
ganhar destaque em nossas considerações a partir do 
momento em que se coloca como não tendo, como “imagem 
acústica” (ou “visual”), nenhuma relação com o que significa. 
Ele é o que produz como efeito o significado, considerando-se 
que entre os dois – significante e significado – há uma barra a 
atravessar. 

Bosco (2005:202) também afirma que o apagamento do valor de 

imagem da letra12, na escrita alfabética, será realizado para que ela possa 

emergir como um fonema na leitura, fazendo com que a relação entre as 

pautas sonora e gráfica venham a permitir a “ressignificação [dos elementos de 

escrita] na e pela oralidade”.  

No caso da surdez, não acredito que este mecanismo se dê de forma 

diferente. Contudo, há que se pensar no fato de que, para o surdo, a pauta 

sonora não está presente, pois o receptor do som (o ouvido) está “interditado”, 

não havendo possibilidade de que ela seja constituída. Então, até que ponto a 

falta da audição influenciaria a aquisição da escrita pelo surdo? E, como 

explicar o “fenômeno funcional” de quem (o surdo) não escreve a sua língua 

que fala e sim a língua que é do outro? Que jogo se inscreveria aí?   

No demais, Bosco (2005) traz uma reflexão interessante sobre as 

relações da aquisição da linguagem pela criança que ainda está entre o 

desenho e a escrita. Esse não é o caso dos sujeitos da minha pesquisa, visto 

que eles entretém uma outra relação com a escrita .  

Na perspectiva do Grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de 

Linguagem, coordenado por Maria Francisca Lier-DeVitto, e Lúcia Arantes do 

                                                 
12

 Sobre esse assunto, indico o trabalho de Pommier (1996), pesquisador que contribui de 
forma relevante para uma discussão aprofundada sobre a questão da escrita a partir da 
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qual faço parte, a escrita não pode ser considerada representação de um 

estado interno (não há interno-externo), nem da oralidade (ambas são facetas 

da possibilidade de relação do sujeito com a linguagem). Em síntese, os 

trabalhos filiados à perspectiva interacionista em aquisição de linguagem, 

conforme definida por De Lemos (1982), não tratam a escrita como 

representação. Seguindo essa concepção proposta por De Lemos (1982) e 

seus interlocutores, talvez seria possível subverter o modo como se tem 

pensado a relação do surdo com a escrita.  

Assim como Lier-DeVitto e Andrade (2008), seguidas por Guadagnoli 

(2007) e Bízio (2008), não advogo em favor da hipótese da autonomia da 

escrita em relação à fala ou ao gesto. Reconheço a complexidade envolvida na 

relação fala/língua de sinais/escrita, e acompanho Guadagnoli (2007:56), 

quando afirma que 

Oralidade, escrita, gesto não são entidades autônomas e se o 
fossem, não poderiam ser relacionadas entre si: há um 
funcionamento em jogo – o da linguagem, que Saussure (1916) 
nomeou la langue e que Lacan nomeou de Outro (tesouro dos 
significantes), articulando, nessa expressão, la langue e uma 
língua – aquela que fala o sujeito e àquela a que ele se dirige 
para falar/escrever. 

Note-se que o que articula as diferentes modalidades de língua é o 

funcionamento da Língua, a lalangue de Saussure. Nessa perspectiva, que 

será retomada no capítulo 4, recorro a uma afirmação de Borges (2006:131), 

que subverte a concepção corrente de que a escrita é representação da fala: 

Reconhecer o funcionamento da língua possibilita que as 
investigações sobre a aquisição da escrita não mais reduzem à 
relação dual oralidade/escrita, mas sobre a relação triádica 
oralidade/escrita/língua. Reduzir este processo à mencionada 
relação dual implica não só a dicotomização dessas formas, 
linguagem oral e escrita, como a substancialização, de modo 
que a linguagem oral é tomada como referente, e a escrita, 
como referência, numa relação que é da ordem do signo. 

Igualmente, de certa forma, é importante para este trabalho, a reflexão 

empreendida por  Pommier (1993). Ele fala sobre a tendência de se ver a letra 

alfabética como um signo escrito. Dessa forma, questiona a correspondência 

                                                                                                                                               
Psicanálise. 
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direta entre escrita e fala, ou seja, o visual e o oral não são duas modalidades 

distintas. Para ele, ao se entender que as letras são uma reprodução da fala, 

fica suprimida a idéia de que a escrita pressupõe o apagamento da imagem. 

Esse autor suspende a idéia, segundo a qual a letra seria apenas um signo 

escrito que corresponde a um som. Isso porque, se assim fosse, todo falante 

da língua oral acederia direto à escrita, o que, sabemos, não acontece assim. 

Tanto que, se isso fosse verdade, todo o surdo que não fala oralmente, estaria 

impossibilitado do acesso à escrita. Tal não ocorre, conforme veremos no 

material relativo á escrita de alunos surdos que apresentarei no capítulo 5.  

Outro ponto importante é que Nunes (2004), pesquisadora afetada pelas 

idéias de Pommier, assinala que foi capturada pelo que denominou 

“estrangeiridade” que marcava a escrita dos surdos. Ou seja, uma 

“estrangeiridade” semelhante à de falantes de outra língua, presente nos textos 

[e nos de outros] surdos. “Essa estrangeiridade foi nomeada por muitos 

pesquisadores como resultado do entrecruzamento da língua de sinais e de 

outros registros aos quais os surdos estão expostos”. (NUNES, 2004:19).  Já a 

pesquisadora preocupa-se com o ser que é pensado na sua anterioridade - em 

um discurso que o precede - e que o determina: um sujeito efeito de linguagem. 

Isto significa lidar com a articulação do real do organismo com o significante, 

numa relação entre o corpo e a linguagem, sustentada pela hipótese de Lacan 

sobre a origem da escrita, segundo ela.  

A questão que mobiliza a pesquisadora é a condição de “estrangeiridade 

que aloca o sujeito na particularidade desta escrita”. (NUNES, 2004:20). Por 

isso, ela toma a escrita como lugar psíquico de manifestação da subjetividade e 

afirma que  

Dessa forma, vislumbra-se uma outra possibilidade de olhar 
para a relação do sujeito surdo com a linguagem. 
Tradicionalmente, tal relação tem sido considerada de mera 
causa e efeito com o déficit auditivo, estabelecendo tipologias 
descritivas dentro de uma concepção desenvolvimentista, que 
explicam a constituição do sujeito pela evolução de um sistema 
de necessidades, em um corpo que tenderia à acumulação 
adaptativa. A noção de desenvolvimento se pauta pela 
complexificação de um equilíbrio crescente, um estado de 
maior equilíbrio superaria o estado precedente e a este jamais 
retornaria, ou seja, em uma sucessão de fases ou etapas 
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cronológicas, de mudanças qualitativas observáveis nos 
registros somático, fisiológico e  comportamental da criança, e 
que faz referência a um sistema explicativo (NUNES, 2004:25). 

 

É neste momento que entendo ser oportuno introduzir e trazer uma 

reflexão/questão acerca das crenças/teorizações que envolvem o sujeito surdo, 

no âmbito da aquisição de linguagem. 

 

2.1 Sobre os efeitos da incidência da surdez  

 

Atualmente, na literatura, é muito comum encontrarmos trabalhos que 

expressam a importância da aquisição/aprendizagem da língua de sinais pelos 

surdos.13 Geralmente, tais teorias são justificadas pela ideia de que a língua de 

sinais se constitui enquanto uma ferramenta importante e decisiva na 

elaboração das formações discursivas dos surdos e é através dela que o surdo 

constituirá sua identidade e se posicionará na sociedade enquanto cidadão.  

Entendem essas teorias que a relação do sujeito com a língua é que vai 

produzir a diferença. Ou seja, o vínculo do surdo com a língua de sinais vai ser 

determinante, imperioso, essencial, única possibilidade de ele vir a assumir 

uma posição discursiva que não se reduza à mera reprodução, que permita 

inferir, modificar, produzir, criar o novo. Entendem, portanto, que a língua de 

sinais é o canal que os surdos dispõem para receber a herança cultural. Enfim, 

são muitas as justificativas compiladas no sentido de colocar a língua de sinais 

como o único e exclusivo meio de constituição do sujeito surdo. 

Como referido anteriormente, examinando a literatura especializada, 

encontramos a ideia de que a língua materna dos surdos é a de língua de 

sinais (no caso do Brasil, a Libras). Esta posição é sustentada por diversos 

autores, como Capovilla e Raphael (2004), Felipe (1987), Fernandes, E. 

(1989), Góes (1996), Meirelles e Spinillo (2004), Fávero e Pimenta (2006), 

dentre outros. Neste caso, pode-se afirmar que, do ponto de vista da 

                                                 
13

 Quadros (1997), Moura (2000), Sacks (1998), Skliar (1998), dentre outros. 
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construção do conhecimento, a língua de sinais assume a função de 

instrumento de mediação para a aquisição da segunda língua – no caso a 

escrita do português, como vem sendo defendida nesses vários estudos. Tal 

posição é justificada por ser a Libras a língua que não apresenta barreiras para 

a aquisição de linguagem pelos surdos brasileiros, segundo esses mesmos 

autores. 

Nesses trabalhos, o entendimento das particularidades do universo de 

uma língua visual-espacial se faz presente de maneira bastante clara e parece 

corresponder aos objetivos perseguidos. Estas discussões se ancoraram nos 

textos de diversos autores como Ferreira (1993,1995; 2003), Sacks (2002) e 

Souza (1998), Quadros (2004) e Lacerda (1996) 

Para Ferreira (1993) – precursora dos estudos da gramática da Libras e 

do ensino de português como L2 para os surdos -, as línguas de sinais são 

“línguas naturais”. Ela sustenta essa posição, afirmando que tais línguas, assim 

como as línguas orais, “surgem” espontaneamente da interação entre pessoas 

e porque, devido à sua estrutura, permitem a expressão de qualquer conceito: 

descritivo, emotivo, racional, literal, metafórico, concreto, abstrato. Enfim, 

permitem a expressão de qualquer significado decorrente da necessidade 

comunicativa e expressiva do ser humano. Para ela, essas línguas também são 

complexas, porque dotadas de todos os mecanismos necessários aos objetivos 

mencionados. São, porém, econômicas e “lógicas”, porque servem para atingir 

todos esses objetivos de forma rápida e eficiente e até certo ponto de forma 

automática. Isto porque, tratando-se muitas vezes de significados que 

demandam operações complexas que devem ser transmitidas prontamente 

diante de diferentes situações e contextos, seus usuários terão que se utilizar 

dos mecanismos estruturais que elas oferecem de forma apropriada sem ter 

que pensar e elaborar longamente sobre como atingir seus objetivos 

lingüísticos. É possível observar que, para a autora, a língua é veículo de 

comunicação, um instrumento que pode ser manipulado pelo usuário. 

    Ainda, conforme Ferreira (1993), as línguas de sinais distinguem-se 

das línguas orais porque se utilizam de um meio ou canal visual-espacial e não 

oral auditivo. Assim, articulam-se espacialmente e são percebidas visualmente, 
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ou seja, usam o espaço e as dimensões que esse canal oferece na constituição 

de seus mecanismos “fonológicos”, morfológicos, sintáticos e semânticos para 

veicular significados, os quais são percebidos pelos seus usuários através das 

mesmas dimensões espaciais. Vê-se, também, a pressuposição de que a 

percepção é determinante no acesso à língua. Vale lembrar aqui, a crítica 

contundente de Chomsky (1959) a qualquer visão que aposte na aquisição de 

uma língua pela via da indução. Embora neste trabalho não se adote uma 

perspectiva inatista, considero que as questões colocadas por Chomsky sob o 

rótulo “o Dilema de Platão”14 são de grande importância.  

Também, é bom enfatizar que, para Ferreira (1993), a Libras, como 

todas as línguas, é natural por definição. Assim, segundo ela, não é adequado 

dizer que a Libras é a língua natural dos surdos brasileiros, e, sim, que é a 

língua de sinais brasileira, já que é desenvolvida e compreendida no Brasil. A 

autora afirma, ainda, que essa língua é natural devido à sua própria natureza o 

que a opõe a sistemas artificiais como o Esperanto, o Gestuno [sistema de 

sinais semelhante a um “pidgin” utilizado por surdos de vários países em sua 

interação em eventos e encontros internacionais], os diferentes códigos de 

comunicação (de trânsito, das abelhas, dos golfinhos, etc.) e as diferentes 

línguas orais sinalizadas (português sinalizado, inglês sinalizado, dentre 

outros). Dessa forma, considera-se que a Libras é ou deve ser a língua 

materna dos surdos não porque é a sua língua natural, mas sim porque, tendo 

os surdos bloqueios para a aquisição espontânea de qualquer língua natural 

oral, eles só vão ter acesso a uma língua materna que não seja veiculada 

através do canal oral-auditivo (FERREIRA, 1993). Ela afirma, também, que 

esta língua poderia ser uma língua cujo canal seria o tato. 

Entretanto, prossegue Ferreira (1993), como a alternativa existente às 

línguas orais são as línguas de sinais estas se prestam às suas necessidades. 

As línguas de sinais são, pois, tão naturais quanto as orais para todos nós e, 

para os surdos, aquelas são mais acessíveis devido ao bloqueio oral-auditivo 

que apresentam. Porém, essas línguas de sinais não são mais fáceis nem 

                                                 
14

 O “Problema de Platão” é o problema da pobreza de estímulos que temos para adquirir uma 
língua, ou seja, se ninguém nos ensina sistematicamente noções importantíssimas e 
essenciais para o manejo da linguagem, como é que podemos adquirir uma língua? 
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menos complexas eu as línguas orais. A autora reafirma - como não é 

novidade para nenhum de nós -, que os surdos são pessoas e, como tal, são 

dotados de linguagem assim como todos nós. Precisam apenas de uma 

modalidade de língua que possam perceber e articular facilmente para ativar 

seu potencial lingüístico e, conseqüentemente, os outros e para que possam 

atuar na sociedade com os seus direitos de cidadania como os ouvintes. 

Ferreira (1993) afirma que eles possuem o potencial, mas  falta-lhes o meio. 

Assim, para ela, a Língua Brasileira de Sinais é o principal meio que se lhes 

apresenta para “deslanchar” esse processo. 

Não pretendo colocar em dúvida o fato de que a língua de sinais é de 

suma importância para a constituição do sujeito surdo. O que me interroga é 

que a maioria dos surdos são filhos de pais ouvintes e há um longo período na 

história dessas crianças em que a língua de sinais não se faz presente.15 Esse 

período da história das crianças surdas, que compreende uma fase que se 

inicia com o seu nascimento, ou mesmo antes dele, até o momento em que ela 

é submetida à clínica, à escola ou à comunidade surda, tem sido anulado nas 

pesquisas. O que se passa em uma época fundamental para a estruturação 

linguística da criança, tem sido marginalizado pelos estudos do campo. Mais 

que isso, é como se aquilo que se estabelece entre a mãe e a criança surda 

não jogasse um papel fundamental na história dessas crianças e na relação 

que elas poderão estabelecer com a língua16.  

Alguns autores como Sacks (2002), Moura (1998) e Ferreira (1993), 

dentre outros, ousaram olhar para este momento, e a maioria deles elege para 

análise dados que apontam apenas para as seqüelas e deficiências que a 

“ausência de língua” natural do surdo, no caso a língua de sinais, provoca na 

constituição desse sujeito.  A questão colocada é a de que, inegavelmente, 

este período da vida da criança surda se faz “significante” e não pode ser 

esquecido, anulado, como se absolutamente nada ali se inscrevesse.  

                                                 
15

  Refiro-me à situação dos surdos no Brasil, em que a grande maioria tem contato com a 
Libras – Língua Brasileira de Sinais apenas em situação escolar.  

16
  Faz-se necessário esclarecer que esta criança surda a qual me refiro, não são filhos de 

surdos, tampouco, aquelas, filhos de ouvintes, que desde o nascimento foram expostos à 
língua de sinais. 
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Ao retomar a concepção dos efeitos de captura, brevemente explanada 

neste trabalho, faço-a com um olhar pautado na “hipótese do inconsciente”, 

para o momento colocado em questão.  É inegável que a criança surda, é 

“falada pelo outro”, e que ela segue uma “trajetória de constituição subjetiva a 

partir dos efeitos do funcionamento da língua” (DE LEMOS, 2002). No entanto, 

essa trajetória pode malograr, não apenas pela falta de uma via de acesso à 

língua, mas também pelos efeitos imprevisíveis que essas crianças podem 

produzir no imaginário materno que vai determinar a relação que a mãe 

estabelece com a criança. Assim, como acontece em outras situações, uma 

marca como a surdez pode fazer com que a criança seja lida não como uma 

promessa, como um “corpo pulsional”, mas como um “corpo estranho” (SOLÉ, 

2005) . É a partir desse “corpo estranho” que se instauram as patologias. 

Contudo, é inegável que algum laço se estabelece, ainda que a marca no corpo 

produza efeitos no relacionamento da mãe com a criança. É como se uma via 

alternativa fosse buscada – ainda que inconscientemente – pelos pais. Nesse 

sentido, Rebelo (2002:380) afirma que 

O impacto da surdez de um bebê na sua primeira socialização 
com os pais ouvintes não se limita à importância relativa da 
vocalização ou toque maternos como instrumentos para 
acalmar um recém-nascido inquieto. Os pais ouvintes de 
crianças ouvintes passam muito tempo a apreciar as variadas 
reações do bebê às vocalizações de adultos. Quando o bebê é 
surdo, essas interações são diferentes e dependem da ligação 
das vocalizações paternas a comportamentos não vocais. Os 
bebês surdos não se orientam pelo som da voz da mãe, nem 
se aquietam ao som da sua aproximação.  

As questões que têm sido levantadas, na área clínica e principalmente 

na da educação, precisam ser pensadas com um viés mais crítico, em 

contraposição à naturalização que tem sido feita do sujeito surdo (surdo = 

estrangeiro; surdo = ouvido defeituoso) ou aquele indivíduo que, através da 

língua de sinais, terá todas as suas questões resolvidas. Sobre isso, Nunes 

(2004) assinala que as várias áreas que se interessam por estudar a aquisição 

de linguagem pelo sujeito surdo, em qualquer modalidade,  o fazem para que 

ele  possa “tomar o seu lugar” na comunidade ouvinte. Segundo essa autora: 

A história sobre a surdez mostra que, em nome desse lugar, a 
singularidade do real da surdez é esquecida tanto na 
segregação quanto na inclusão. O diferente assusta, intimida, 
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provoca um não saber o que fazer e isso faz relegar o ser. É 
neste fazer que se incluem as metodologias de aprendizagem 
e os tratamentos fonoarticulatórios (NUNES, 2004:19, grifo da 
autora). 

  Não pretendo aqui invalidar outras linhas de investigação, mas tão 

somente insistir que os “fatos” abordados por elas nos chamam para mergulhos 

mais verticais. A questão do surdo tomou um caráter ideológico (necessário 

para garantir direitos para a comunidade surda) que acabou naturalizando e 

apagando questões teóricas de grande relevância. Destaco, dentre elas, a 

questão da língua materna. 

Como referi anteriormente, os pesquisadores que defendem a língua de 

sinais como possibilidade de acesso ao simbólico definem-na como língua 

materna do surdo, sem lidar, entretanto, com a enorme complexidade envolvida 

na definição desse termo. 

Segundo Silva, I. (2005) há um desconforto em relação à noção de 

língua que permeia a área da surdez, a qual não permite que sejam 

consideradas como legítimas as diferentes línguas que circulam nesse espaço, 

como uma alternativa de linguagem. Tal noção se fundamenta numa visão de 

língua homogênea, com uma concepção previamente idealizada (CESAR; 

CAVALCANTI, 2007) e coloca essas línguas em pólos opostos -  língua oral e 

língua de sinais - o que pode invalidar ou colocar em desvantagem outras 

linguagens que nascem nesse espaço pela própria necessidade de pais 

ouvintes se comunicarem com seus filhos surdos.  

Tervoort (1961) observou a existência de uma comunicação gestual, 

denominada por ela comunicação esotérica, termo cunhado para destacar uma 

situação peculiar de linguagem criada, por necessidades comunicativas, entre 

criança surda e adultos ouvintes. Segundo ela, tal comunicação era utilizada 

por crianças surdas quando se comunicavam entre si e com ouvintes. Como já 

explicado, na área da surdez ainda há um entendimento consensual sobre o 

valor dessas ocorrências, consideradas impuras. Assim, são desprezadas e 

tratadas como algo nocivo a ser substituído, ora pela língua oral da 

comunidade majoritária, ora pela própria língua de sinais, utilizada por um 

determinado grupo de surdos. Tervoort (1961) observou que a interação do 
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surdo com os ouvintes se dá por meio de um número variado de recursos como 

a fala, a leitura labial, os gestos naturais, alguns signos de Libras e mesmo a 

dramatização e a pantomima. Não há somente uma língua operando (o 

português ou a língua de sinais) nas trocas linguísticas entre crianças surdas 

pequenas e os adultos ouvintes. A autora visualizava uma função simbólica 

ligada ao gesto largamente utilizado na comunicação das crianças surdas e, 

para ela, esse era um conjunto de recursos comunicativos/expressivos que se 

cristalizam na relação da criança surda com os pares ouvintes na infância.  

Já para Behares (1997) é preciso pensar no simbolismo esotérico como 

efeito do funcionamento da língua e da interpretação de um falante (a mãe/o 

Outro), pois só nesse sentido o sujeito aparece como um efeito de uma 

realização do simbólico. Diz o autor (BEHARES, 1997:22):  

O simbolismo esotérico é o efeito da interpretação da mãe a 
partir de sua língua (oral), mas não é nem dá por resultado a 
língua oral. A língua da mãe e a língua da criança vão diferir 
sempre. A questão da língua materna tem a ver com o 
assujeitamento: ela é aquela língua na qual e em relação a 
qual o sujeito é determinado como efeito. A criança surda é o 
efeito de uma língua que ela não fala, ou melhor, na qual ela 
não poderá se espelhar, não poderá se escutar. Embora seja 
falada numa língua oral determinada, esta não se tornará "sua 
língua", não será "língua materna".  

 

O autor enfatiza essas implicações para mostrar a importância que a 

língua assume na relação das pessoas, o que não pode ser diferente, na 

relação das mães ouvintes e seus filhos surdos. Portanto, Behares (1997), 

destaca que o simbolismo esotérico não se transforma em linguagem oral ou 

em língua de sinais, mas ele é uma possibilidade por ser efeito de um 

funcionamento de língua.  

Ainda, Behares (1997) aponta que antes de 1960 as pesquisas sobre a 

língua(gem) e sua relação com as crianças surdas eram baseadas na tradição 

oralista e giravam ao redor de metodologias que pudessem ser utilizadas para 

a oralização dos surdos. O interesse dos pesquisadores estava em corrigir o 

desvio (impossibilidade de fala devido à surdez) e em estudar as implicações 

psicológicas que tratavam da impossibilidade de aquisição de uma língua e o 
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seu efeito no desenvolvimento e na aprendizagem dos surdos. 

Essas abordagens centravam-se no sujeito psicológico. Afirmava-se que 

o indivíduo surdo era prédeterminado, organicamente, para a aquisição de uma 

determinada língua ou a sua relação com a mesma se restringia ao 

aprendizado e domínio de sua estrutura e funções. Estas afirmativas 

denotavam como a língua era entendida, ou seja, ela seria um conjunto de 

estrutura préformada, um instrumento exclusivamente intelectual, com objetivo 

de comunicação.  

O autor constatou que, nessas abordagens iniciais entre a língua(gem) e 

sua relação com o sujeito surdo, houve a exclusão do simbólico e da 

subjetividade. A língua não tinha um lugar estruturante. Ele aponta que foi com 

os estudos da psicanálise que se abriu outra abordagem para incluir uma 

reflexão sobre a língua e a estrutura subjetiva. Esta propõe que toda relação 

com a língua acontece, fundamentalmente, a partir do inconsciente, 

contemplando os processos da relação da subjetividade com a língua e seu 

lugar estruturante na constituição do sujeito. 

Ao pesquisar os estudos desenvolvidos sobre a língua e a surdez, 

Behares e Peluso (1997), constataram que os conceitos de primeira 

língua/língua natural/língua materna se apresentavam sobrepostos, gerando 

equívocos. Em função disso, buscaram explicitar esses conceitos. Assim, 

definiram como língua natural dos surdos, a língua de sinais devido  

[...] ao fato de que na presença dela o acesso do surdo é 
imediato, seja por que sua estrutura visual-manual lhe facilita 
(enquanto que a língua oral só é acessível com apoio de um 
treinamento planificado), seja por que, o fato de ser a língua de 
sua comunidade de referência torna possível a interação 
espontânea (o que não é possível em uma língua oral)”. E, 
definiram a primeira língua, como àquela que faz referência aos 
fatores temporais, ou seja, a que ingressa em primeiro lugar no 
repertório da criança, atravessando o bebê nos primeiros 
tempos de vida, inscrevendo-o no simbólico (BEHARES; 
PELUSO, 1997:40). 

A partir dessa definição, esses autores propuseram que a língua oral 

seria a língua materna dos surdos filhos de pais ouvintes. Essa língua teria um 

lugar privilegiado, já que produziria a inscrição da criança surda no simbólico - 
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ainda que essa criança não possa vir a se constituir dona da mesma. Tal 

inscrição se daria de modo muito particular e teria vicissitudes a serem 

consideradas nessa constituição psíquica, uma vez que os surdos crêem-se 

falantes nativos da língua de sinais e não da língua oral. Para os autores, essa 

crença ficaria no nível do imaginário e a língua oral é a que se manteria como 

língua materna, estando, portanto, estreitamente vinculada à estruturação do 

sujeito. 

É importante considerar que, como no caso das demais crianças, o filho 

surdo de pais ouvintes começa a ser nomeado muito antes de nascer, sem que 

seus pais saibam que será surdo. Ou seja, também a criança surda, antes de 

nascer, já se constitui em enunciador dentro do funcionamento da língua oral, 

ainda sem ser locutor. Essa criança começa a ser falada por uma língua oral e 

logo será sujeitada a ela, língua que nunca lhe poderia devolver a imagem de 

que é dono de seu dizer, na medida em que não pode pronunciá-la oralmente 

nem ouvi-la plenamente. Esta situação continuará por muito tempo depois de 

seu nascimento, sendo um enunciador (através de sua inscrição na enunciação 

dos pais) sem conseguir constituir-se em um locutor. Assim, o surdo filho de 

pais ouvintes fica em posição de escravo frente a uma língua que faz dele um 

estrangeiro em relação ao sistema que o atravessa e o estrutura. Voltarei a 

isso mais adiante, com Melman (1992). Diferentemente de quem é estrangeiro 

em relação a uma língua na qual não se instaura como sujeito (mas que possui 

sua própria língua materna), o surdo filho de ouvintes é estrangeiro em relação 

à própria língua materna. Isto ocorre porque o surdo não pode deixar de 

constituir-se em escravo em relação a uma língua que o exclui duplamente: o 

separa e o exclui de toda possibilidade de sentir-se um sujeito dono do seu 

dizer (BEHARES; PELUSO, 1997:43-44). 

Moraes (2001), em sua reflexão sobre a relação entre Língua Materna e 

Língua Estrangeira, também tendo como subsídio teórico a teoria freudiana do 

inconsciente, faz um deslocamento do conceito de língua materna daquela 

posição de língua que se aprende com a mãe. Argumenta a autora  

Não tomamos Língua Materna e Língua Estrangeira como 
entidades distintas e estranhas uma à outra, pois, se 
considerarmos com Freud, o psíquico como lugar da 
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linguagem, ou a linguagem como lugar psíquico que inclui o 
outro enquanto falante, há que se tratar essa dualidade língua 
materna/língua estrangeira perpassada pelo sujeito, de forma a 
tomar os elementos que a constituem como só existindo na e 
pela relação estabelecida a partir do sujeito e não como 
entidades que preexistem a ele (MORAES, 2001:48). 

Assim, pode-se dizer que a língua da mãe de uma criança surda (seja 

ela constituída de fala ou de sinais) mostra para ela um caminho da linguagem, 

ou seja, de que aqueles sons ou aqueles gestos significam algo, têm um 

sentido. 

Por isso, concordo com Gesser (2006:51) quando afirma que é preciso 

começar a problematizar os conceitos dominantes hegemônicos relacionados 

às questões de língua(gem), na área da surdez, trazendo aquilo que é visto 

como marginal e corrompido também para o centro das discussões, dando 

espaço “ao hibridismo, à mesclagem e à contaminação.” 

Língua materna e língua falada pela mãe também é tratada  

distintamente por Serrani (1997). Para ela a língua materna não é 

necessariamente aquela falada pela mãe, mas um "instrumento da 

estruturação simbólica" (SERRANI,1997:65). Faz essa separação para deixar 

claro que uma coisa é o simbólico e sua função estruturante da linguagem, 

essencial ao sujeito, e outra é a materialidade dessa língua.  

Assim, no caso dos surdos, quando há interdição da Libras em casa, 

pela família, isso não impede a comunicação entre eles e suas mães ouvintes. 

Isso porque, a língua utilizada nessas situações é marcada por duas 

materialidades lingüísticas: a materialidade do português oral e a materialidade 

de uma língua de sinais doméstica. E, se nos apoiarmos no argumento de 

Serrani (1997), o encontro dessas duas materialidades constituiria, portanto, a 

língua materna da criança surda, isto é, a sua ferramenta de estruturação 

simbólica. (reescrever) 

Assim como Behares (1993), Silva, M. (2001) e Serrani (1997), entendo 

que língua materna não é equivalente nem à primeira língua e nem à língua da 

mãe. De acordo com Milner (1987:12), “esta língua, que dizemos usualmente 

materna, podemos sempre abordá-la por um lado que a impeça de fazer 
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número com outras línguas, de juntar-se a elas, de ser a elas comparada”. A 

língua materna carrega o próprio da língua, o real da língua. Dessa forma, 

conforme o autor (MILNER, 1987:15), 

A alíngua é, pois, uma língua entre outras, enquanto que, ao se 
colocar, ela impede por incomensurabilidade a construção de 
uma classe de línguas que a inclui; sua figuração mais direta é 
a língua materna, da qual basta um pouco de observação para 
admitir que em qualquer hipótese é preciso uma torção bem 
forte para alinhá-la no lote comum. [...] Alíngua é, em toda 
língua, o registro que a consagra ao equívoco.  

Portanto, o conceito de língua materna dos surdos não pode ser tomado 

como um construto positivista ou cartesiano. Tomando como base os 

postulados da psicanálise lacaniana e do interacionismo brasileiro de De 

Lemos, há muito que se interrogar em relação a este tema. O impasse está na 

ideia de que o sujeito surdo sempre estará em uma posição de “estrangeiro” 

frente a uma das línguas (português ou Libras) que venha a aprender e, no 

caso da grande maioria dos surdos brasileiros, o “ser estrangeiro” está no fato 

de ter de aprender a língua portuguesa. Nesse momento, segundo Veras 

(2008), o que pode estar em jogo na aprendizagem desta língua é o fato de 

como o “aprendiz” lida com a rememoração de sua condição de infans, ou seja, 

de sua condição de não falante que um dia ele teria sido. Isso porque, “esse 

momento zero da chegada do sujeito é marcado pelo esquecimento, recoberto, 

apagado pela entrada do sujeito na linguagem” (VERAS, 2008:117). 

É importante enfatizar que, no caso da surdez, não estamos falando de 

línguas de uma mesma modalidade (oral). Ao contrário, se faz necessário 

pensar que o corpo do surdo é marcado por uma modalidade de língua (visual-

espacial), diferente daquela dos ouvintes. Isso nos faz pensar até que ponto as 

questões trazidas por Veras (2008) poderiam também ser aplicadas no âmbito 

de aprendizagem da língua portuguesa por surdos, ou seja, até que ponto a 

relação língua materna e língua estrangeira desperta a curiosidade dos 

professores ou os preocupa? Para as línguas orais, Veras (2008:112) levanta 

as seguintes questões:  

[...] deixar entrar ou barrar o estrangeiro? Como se dá ou se 
evita esse contato? É possível evitar a mistura? Há alguma 
forma de manter-se imune à interferência de uma língua na 
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língua materna? De ser absolutamente fiel à língua do outro? 
O que fazer com os alunos que parecem teimar em não 
aprender? Por que alguns se tomam de amores e chegam a 
aprender mesmo por meio de métodos considerados 
“ultrapassados”?  

São questões semelhantes a estas que vêm norteando este meu 

trabalho e exigem uma certa incursão nos diferentes métodos e metodologias 

de ensino de português para surdos - que estão disponíveis na literatura do 

campo da surdez e da educação de surdos -, tarefa que se apresenta no 

capítulo 3, a seguir. 
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3 O ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS: 

UMA QUESTÃO QUE AINDA INTERROGA 

 

Neste capítulo, irei traçar um breve panorama sobre os estudos relativos 

à metodologia de ensino da língua portuguesa, panorama esse que pretendo 

descrever e fazer uma leitura crítica. Isso porque, apesar das diferenças, os 

referidos estudos partilham pressupostos comuns, dentre os quais se destaca a 

ideia de que a escrita é representação seja da fala, seja da língua de sinais. 

Boa parte desses trabalhos entende que há um sujeito epistêmico que age 

sobre o objeto e outra parte deles, de cunho mais comportamentalista, 

entendem haver um sujeito que é tabula rasa, já que preconizam a 

possibilidade dele aprender, embora a privação sensorial pela surdez possa  

criar alguns embaraços para essa aprendizagem. 

Para iniciar essa discussão, examinei a literatura especializada em 

educação de surdos, onde se encontram diversos trabalhos – como os de 

Ferreira, 1993; Fernandes, E. (1990; Trenche (1995); Góes (1996); Lacerda 

(1996); Fernandes, S. (1998); Friães (1999); Silva, M. (2001); Pereira (2005); 

dentre outros -, que promovem o debate em torno das questões lingüísticas 

relativas à surdez. Podemos notar que esse tema têm sido objeto de interesse 

de diferentes campos do conhecimento, como o da educação, o da lingüística e 

o da psicologia. Assim, nos últimos anos, o interesse na análise das produções 

textuais de surdos tem sido a “bola da vez” nesses campos. São inúmeras as 

pesquisas que elegem como foco de investigação as questões acerca deste 

tema. Contudo, quando se examina tais estudos, é possível observar que 

grande parte da literatura revela a complexidade e a dificuldade de dar conta 

dos “problemas” que os dados/textos produzidos por surdos colocam para o 

pesquisador. O que se vê é um debate superficial em que não se consegue 

aprofundar as discussões sobre a linguagem e seu funcionamento e que 

acabam direcionando o foco para as falhas decorrentes de questões 

metodológicas, como se a “descoberta” de um método mais adequado pudesse 

apagar a complexidade envolvida na educação do surdo. Assim, este capítulo 

pretende analisar criticamente as diversas correntes que embasam as 
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metodologias de ensino de português para surdos, problematizando as tensões 

e os impasses envolvidos na educação desses alunos.  

Dessa forma, ao recapitular os estudos voltados para a educação de 

surdos, é possível delinear dois momentos distintos que podem ser claramente 

definidos e um terceiro momento, ainda em fase de construção, que pretende 

superar os limites dos dois anteriores.  

O primeiro e o segundo momentos são marcados por duas linhas 

distintas, pelo menos em sua aparência: o Oralismo e a Comunicação Total, 

abordagens educacionais que, guardadas as diferenças, têm em comum o 

objetivo precípuo que o surdo possa dominar a linguagem oral, como veremos 

adiante. O terceiro momento é aquele em que já há algum tempo se faz 

presente, a chamada educação bilíngüe, que propõe tornar acessível ao surdo 

duas línguas no espaço escolar, quais sejam: a língua de sinais e a língua 

portuguesa, sendo esta em sua modalidade oral e/ou leitura/escrita.  

Portanto, a seguir, passo a apresentar as atuais linhas metodológicas do 

ensino de língua portuguesa para surdos – sobretudo, a partir do terceiro 

momento aludido anteriormente -, com o intuito de problematizar alguns pontos 

que tendem a ser naturalizados e ampliar o escopo da discussão. 

 

3.1 Breve contextualização histórica da educação de surdos, no Brasil 

 

O ensino de português para surdos ainda é uma questão não resolvida 

em nosso país. Diversos autores como Fernandes, E. (1990), Lane (1992), 

Hoffmeister (1999), Silva,M (2001), Téllez e Calderón (2001), Botelho (2002), 

Guarinello (2005), afirmam que os surdos apresentam dificuldades em 

desenvolver fluência na escrita da língua oral de seu país: suas construções 

escritas são peculiares e distintas da dos ouvintes. Para alguns autores 

brasileiros, que argumentam na mesma direção, como Fernandes, E. (1990), 

Trenche (1995), Góes (1996), Lacerda (1996), Fernandes, S (1998), Friães 

(1999), Silva, M. (2001), Pereira (2005), Guarinello (2005), os textos escritos 
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por surdos apresentam certas singularidades, como, por exemplo, uso 

inadequado ou omissão de preposições; terminação verbal não-correspondente 

à pessoa do verbo, inconsistência de tempo e modo verbal; flexão inadequada 

de gênero em adjetivos e artigos; uso incorreto do pronome pessoal do caso 

oblíquo. Tais descrições além de impressionísticas apenas descrevem aquilo 

que salta ao olhar de qualquer falante do português. 

Esses trabalhos de cunho descritivo não conseguem ir além e avançar 

no sentido de buscar uma explicação para tais fenômenos. Mais que isso, 

esses autores apagam as particularidades do texto de um sujeito, passando o 

referido texto a fazer parte apenas de uma categoria por eles denominada de 

“escrita de surdos”.  As pesquisas que apontam as dificuldades dos surdos com 

a linguagem revelam, também, como os profissionais concebem esses sujeitos, 

a surdez e a linguagem. É freqüente a ideia de que o ensino da língua possa 

ser viabilizada por meio de atividades mecânicas e repetitivas como se fosse 

um código pronto, acabado e diretamente acessível. Dentro dessa concepção, 

o surdo é visto como um aprendiz que, em função de um déficit, fracassa no 

acesso à escrita. Assim, a surdez impossibilita o acesso à fala, que, por sua 

vez, justifica as dificuldades na escrita. Nessa perspectiva, a escrita é 

entendida como representação da fala.  

Nesse sentido, recorro ao trabalho de Andrade (2006) que discute o 

modo como se procede à análise das falas patológicas. A discussão por ela 

empreendida permite ultrapassar o campo das patologias. Vale sublinhar, 

porém, que, embora não considere como patológicas a fala/escrita de surdos, 

entendo que o raciocínio subjacente à analise que se faz das falas ditas 

patológicas e da escrita de alunos surdos é da mesma natureza dos ouvintes. 

Assim, conforme Andrade (2006:354), 

No que diz respeito aos procedimentos de avaliação de 
linguagem, produções desviantes constituem questão central, 
ou seja, o modo pelo qual os erros são abordados depende da 
análise que deles é feita [...]. Quando a fala do paciente é 
abordada a partir de aparatos meramente descritivos, a fala só 
pode ser categorizada como “correta” ou “incorreta” em relação 
ao padrão determinado pelo aparato. Numa abordagem 
aplicativa/descritiva, produções que fogem ao padrão previsto 
somente podem ser consideradas se elas constituem desvios 
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locais detectáveis. Nesse caso, elas aparecem como “violações 
observáveis da norma”. O problema é que, embora o aparato 
proporcione a identificação de tipos particulares de violação, 
ele não pode oferecer uma direção explanatória sobre a 
natureza desses acontecimentos. Em conseqüência, a 
heterogeneidade das produções desviantes acaba por ser 
homogeneizada sob a categoria “incorreto”.  

 Atualmente, ainda encontramos algumas escolas especiais para surdos 

- e, em maior número, escolas comuns que têm projetos de “inclusão de 

surdos” - que priorizam o desenvolvimento da fala e da audição, entendendo 

que tais condições são pré-requisitos para a aprendizagem da escrita.  Dessa 

forma, primeiro espera-se que o surdo ouça e fale oralmente para que depois 

aprenda a escrever o português. Tal questão há muito tem sido tema discutido 

por diversos autores como Moores (1987), Fernandes, E. (1990), Sacks 

(12002), Sánchez (1990), Lane (1992), Behares (1993), Ferreira (1993), Góes 

(1994), Trenche (1995), Góes (1996), Bouvet (1997), Moura (2000) e Souza 

(1998). Esses autores discutem críticamente a filosofia/método17 do Oralismo e 

da Comunicação Total/Bimodalismo na história da educação de surdos. Como 

se sabe, tais filosofias/métodos incluem várias técnicas voltadas para o 

desenvolvimento da audição e, principalmente, da fala oral do indivíduo surdo. 

O que há em comum entre as duas vertentes é que ambas visam a oralização 

do surdo, ou melhor, que ele seja (re)habilitado a usar a fala oral. 

Para entendermos melhor essa questão, é necessário retroceder no 

tempo e retomar brevemente uma face da história da educação de surdos. No 

contexto social mais amplo, durante a crise do sistema feudal, que dificultou a 

vida dos camponeses e trabalhadores rurais, localiza-se um momento histórico 

propício também para o surgimento de propostas educacionais para surdos.  

Para resgatar um pouco dessa história, recorro ao trabalho de alguns 

autores como Sànchez (1990) e Sacks (2002). 

Dessa maneira, conforme Sànchez (1990), no final do século XVI as 

sociedades européias se viram estremecidas pela presença de grandes 

massas de indigentes que, sem possibilidades de manterem-se nas cidades, 

                                                 
17

  Os termos “filosofia” e “método” aparecem de modo indiscriminado nesses trabalhos. 
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tinham como meio de subsistência a mendicância. Praticavam pequenos  furtos 

e eram vistos como um perigo para a paz e a segurança social. A estes se 

juntavam outros grupos que, por diferentes razões, também eram considerados 

improdutivos, sendo que todo esse contingente preocupava as autoridades 

públicas.  

Com a intenção de resolver esse problema, tem início a prática de 

confinamento daqueles que eram considerados indesejáveis para a sociedade. 

A princípio, eram confinados indistintamente: os que furtavam ou cometiam 

qualquer ato delinqüente; os loucos que conturbavam a ordem pública; os que 

eram indigentes e não tinham para onde ir; os deficientes mentais; os cegos; e 

os surdos. Foi necessário algum tempo para que os improdutivos, estavam na 

categoria de incapacitados, merecessem uma atenção especial, de tal forma 

que fossem criadas instituições especiais para atendê-los (SÀNCHEZ, 1990). 

É apenas no final do século XVIII que surge, de forma mais estruturada, 

um movimento de separação ou seleção daqueles que estavam em reclusão. 

Distingue-se o conceito de enfermo, primeiramente dirigido aos loucos. Mas, 

não muito tempo depois, esse conceito foi estendido também aos indivíduos 

com deficiência, como no caso dos surdos. Assim, discriminando os surdos por 

sua condição, tem-se na pedagogia a tentativa de educá-los, para não dizer 

corrigi-los. É o ensino da fala que ocupa todo o espaço da educação, 

convertendo-se em meio e fim da “(re)habilitação” desses indivíduos (SACKS, 

2002). 

Com isso, paulatinamente, foi ganhando espaço a linha Oralista, 

sistematizada por um militar alemão chamado Samuel Heinnicke. Seus 

seguidores se proliferaram mundo a fora. Baseados na premissa de que “sem 

palavras não há humanidade”, os adeptos dessa corrente conseguiram, em 

1880, no II Congresso de Milão sobre Educação de Surdos, proibir o uso da 

língua de sinais na educação, decisão que logo se espalhou pela Europa e 

pelas Américas, chegando, inclusive, ao Brasil (SACKS, 2002; BUENO, 1993, 

SÀNCHEZ, 1990). De acordo com Sànchez (1990) e Diwan (2007), teorias 

científicas, como a da eugenia, contribuíram para que os surdos, fossem vistos 

como marginais social e biologicamente. Pensava-se que eles, por usarem 
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uma língua diferente e casarem-se entre si, criariam uma “subespécie 

degenerada da raça humana” (SÀNCHEZ, 1990:52). Segundo Sànchez, 

(1990), com a imposição do Oralismo, muitos surdos deixaram de conquistar a 

capacidade de linguagem, de raciocínio, de pensamento abstrato. Tornaram-se 

nulos intelectualmente na sociedade. Era o medo do diferente que os 

educadores oralistas difundiam. 

É certo que a leitura radical que Sacks (2002), Bueno (1993) e Sànchez 

(1990), fazem dessa história, diz do compromisso desses autores com a 

educação bilíngüe de surdos. Não pretendo aprofundar essa discussão, que 

ocupa um lugar de destaque nos estudos sobre a surdez, mas vale destacar 

que o movimento pretendido pela corrente oralista era o de aproximar o surdo 

do ouvinte. Explicando melhor, tentava-se apagar o que se considerava “marca 

de uma patologia”. Dessa forma, pretendia-se transformar o surdo em um 

cidadão “normal”, como se fosse possível e desejável apagar as marcas 

inscritas pelo real da surdez. 

A ideia, na época, era fazer com que a surdez se tornasse invisível para 

a sociedade e que os surdos, sem usar sinais, parecessem “seres normais”. 

Pretendia-se que eles se entendessem e se comunicassem como os ouvintes, 

o que equivale exigir que eles deixem de ser surdos.  

Com o II Congresso de Milão, termina o tempo de boa convivência entre 

a língua oral e a gestual, na educação dos surdos, e, também, desaparece a 

figura do professor surdo que, até então, era relativamente freqüente. Tanto 

que, na escola especial em alguns países, era o professor surdo quem atuava 

na educação, de modo a ensinar/transmitir um certo tipo de cultura e de 

informação através do canal visual-gestual.  Após as decisões de Milão, essa 

figura foi excluída do ambiente escolar.  

Assim, no mundo todo, o Oralismo foi o referencial assumido e as 

práticas educacionais vinculadas a ele foram amplamente desenvolvidas e 

divulgadas. Essa abordagem foi sistematicamente difundida e, praticamente, 

não foi questionada por mais de um século. No entanto, os resultados de 

muitas décadas de trabalho nessa linha não mostraram os sucessos 
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esperados. A maior parte dos surdos não desenvolveu uma fala socialmente 

satisfatória e, em geral, esse desenvolvimento era parcial e tardio, comparando 

com a aquisição e fala apresentada pelos ouvintes, o que levava aquele 

indivíduo a um atraso no desenvolvimento global bastante significativo. 

Somadas a isso, estavam as dificuldades ligadas à aprendizagem da leitura e 

da escrita: sempre tardia; cheia de problemas; e mostrando sujeitos, muitas 

vezes, apenas parcialmente alfabetizados após longos anos de escolarização 

(SÀNCHEZ, 1990).  

Os métodos oralistas privilegiam a língua oral e proíbem o uso da língua 

de sinais, pois consideram que ela atrapalha o aprendizado da fala oral. Dessa 

forma, rejeita-se a língua de sinais, empenha-se no treino fonoarticulatório e na 

leitura labial. A meta do Oralismo é aproveitar os resíduos auditivos do surdo, 

por meio de aparelhos de amplificação sonora, que minimizariam a perda 

auditiva, o que facilitaria o aprendizado da língua oral.  

Contudo, após mais de um século de predomínio do Oralismo, na 

década de 60, começaram a surgir estudos sobre as línguas de sinais 

utilizadas pelas comunidades surdas. Segundo Lacerda (1996), apesar da 

proibição imposta pelos oralistas ao uso de gestos e sinais, raramente se 

encontrava uma escola ou instituição para surdos que não tivesse 

desenvolvido, às margens do sistema, um modo próprio de comunicação 

através dessa língua. Corazza (1993) descreve, através de entrevistas feitas 

com varias gerações de sujeitos surdos, a história do uso de sinais de um 

instituto de educação de surdos em Roma, onde, por mais de 50 anos, os 

sinais eram proibidos. Mas, a despeito da proibição, em maior ou menor grau, 

eles eram usados, inclusive por professores e funcionários, fazendo com que 

alguns sinais passassem de geração a geração nas escolas. Assim, as 

“histórias” mais importantes daquele lugar eram relatadas e resgatadas por 

meio da língua de sinais. Os documentos oficiais das instituições nada 

mencionam sobre o uso de sinais, mas, em relatos de ex-alunos, é possível 

compreender a sua importância no cotidiano educacional. 

Contudo, ainda nos anos 60, Stokoe (1960) inicia suas pesquisas com a 

Língua de Sinais Americana (ASL) e defende que as línguas de sinais eram 
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verdadeiras línguas, visto que preenchiam em grande parte os parâmetros que 

a lingüística de então utilizava para caracterizar uma língua. Voltarei a isso. O 

descontentamento com o Oralismo e as pesquisas sobre línguas de sinais 

deram origem a novas propostas pedagógico-educacionais em relação à 

educação da pessoa surda, e a tendência que ganhou impulso nos anos 70 foi 

a chamada Comunicação Total. Segundo Stewart (1993:118), 

Em geral, a Comunicação Total é a prática de usar sinais, 
leitura orofacial, amplificação e alfabeto digital para fornecer 
imput lingüístico para estudantes surdos, enquanto que eles 
podem expressar-se nas modalidades preferidas. 

O objetivo dessa abordagem seria fornecer à criança a possibilidade de 

desenvolver uma comunicação real com seus familiares, professores e demais 

pessoas do seu convívio, para que pudesse construir o seu mundo interno. 

As práticas de Comunicação Total foram amplamente desenvolvidas no 

território norte-americano e em outros países nas décadas de 70 e 80, e 

diversos estudos foram realizados para verificar sua eficácia. O que estes 

estudos apontaram é que, em relação ao Oralismo, alguns aspectos do 

trabalho educativo foram aprimorados e que os surdos, no fim do processo 

escolar, conseguiam compreender e se comunicar um pouco melhor. 

Entretanto, esses alunos ainda apresentavam sérias dificuldades para 

expressar sentimentos e ideias, bem como, para se comunicar em contextos 

extra-escolares. Em relação à leitura e escrita, os problemas apresentados 

continuavam muito frequentes, já que poucos sujeitos alcançam autonomia, 

apesar desse modo de produção de linguagem. Observavam-se alguns poucos 

casos bem sucedidos, mas a grande maioria não conseguia atingir níveis 

acadêmicos satisfatórios para sua faixa etária. Ademais, no contexto escolar, 

os sinais, ocupavam um lugar meramente acessório, de auxiliar da fala, não 

havendo um espaço para uma efetiva realização da língua de sinais. Assim, 

muitas vezes, os surdos atendidos sob essa orientação comunicam-se 

precariamente apesar do acesso aos sinais. Assim, esse acesso é ilusório e os 

sinais não eram concebidos como uma língua e sim como um facilitador para a 

comunicação na língua oral.   

Como assinalou Moura (1993), a oralização não era o objetivo em si da 
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Comunicação Total, mas uma das áreas trabalhadas para possibilitar a 

integração social do indivíduo surdo. Os métodos baseados na Comunicação 

Total, utilizam-se tanto sinais retirados da língua de sinais usada pelas 

comunidades surdas, quanto sinais gramaticais modificados e marcadores para 

elementos presentes na língua falada e que estão ausentes na língua de sinais 

propriamente dita. Dessa forma, tudo o que é falado pode ser acompanhado 

por elementos visuais que o representam, o que facilitaria a aquisição da língua 

oral e, posteriormente, da leitura e da escrita.  

Como se vê, a Comunicação Total nada mais é do que um sistema 

híbrido, que visa facilitar o acesso à oralidade e a comunicação do surdo com a 

sociedade. Se no Oralismo havia ênfase no treinamento da percepção auditiva, 

na comunicação total o apoio passa a ser, também, de natureza visual. Não há, 

de fato, uma reflexão de natureza lingüística, mas apenas uma mudança na 

metodologia de ensino pautada na ideia de facilitar a transmissibilidade e 

acessibilidade à linguagem. Assim, a Comunicação Total parece perder de 

vista algumas de suas vertentes teóricas quando abre demais as suas 

possibilidades no que se refere à linguagem.  

Assim, de acordo com Bízio (2008:42),  

De fato, a Comunicação Total aparece como solução 
intermediária, que não coloca em questão os efeitos mais 
profundos que a surdez inscreve na estruturação de um sujeito. 
Ela tem como objetivo propiciar um canal, ou seja criar um 
canal para que o surdo possa “comunicar-se,” ou melhor, 
comunicar afetos e pensamentos, sem colocar em questão 
como ele acede ao conhecimento. 

Mesmo que a Comunicação Total tenha apresentado uma eventual 

contraposição ao Oralismo ela carrega as mesmas concepções de língua e 

linguagem postas por ele, que entende que toda língua se desenvolve apenas 

se houver a habilidade da fala oral. Além disso, é importante lembrar que essa 

linha de atuação facilitaria mais a atividade do professor ouvinte, que poderia 

continuar estruturando seu trabalho pedagógico a partir de sua própria língua, o 

que não favoreceria a aprendizagem da criança surda, uma vez que a 

Comunicação Total não se constitui enquanto uma língua. Como aponta 

Vorcaro (2003)  
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Utilizando os sinais na ordem sintática do Português, criava-se 
a ilusão de uma terceira modalização da língua portuguesa. 
Teríamos então o português falado, o português escrito e o 
português sinalizado. A esse equívoco somam-se mais três, 
mas agora um sobre o outro, elevando à terceira potência o 
problema da educação de surdos. O primeiro é a premissa de 
que a língua é apenas um meio de comunicação e de que, 
portanto, basta substituir automaticamente o meio quando um 
deles se encontra comprometido. [...] Sobre esse equívoco que 
reduz a língua a um meio de comunicação um outro equívoco 
se construiu: o de supor uma correspondência termo-a-termo 
entre oralidade e escrita. Suas diferenças de registro podem 
ser ingenuamente supostas inexistentes, uma vez que a 
experiência com ambas cria a ilusão de que se trata da mesma 
coisa, embora um analfabeto falante não possa dizer o mesmo. 
[...] O engajamento corporal que a escrita exige, e dele não 
pode prescindir, é totalmente distinto da oralidade, visto que o 
registro é outro e esse A aquisição da escrita e a inclusão do 
surdo: a subjetividade que se inscreve registro é determinante 
no que a língua produz. Entretanto, foi sobre essa premissa 
equivocada da equivalência plena entre os sistemas que se 
edificou o terceiro equívoco: o de supor que o português 
sinalizado poderia equivaler ao português falado. Assim, troca-
se a oralidade pela sinalização, tal como se troca um grito de 
alerta pela agitação de um lenço. Não há sequer a 
pressuposição de que a operação em jogo é a de transposição 
de registros, de transliteração, ou seja, uma operação de 
mudança de sistema lingüístico. (VORCARO, 2003). 

Além disso, a Comunicação Total privilegia o português oral, deixando 

claro que suas raízes estão no Oralismo, uma vez que se busca propiciar 

condições facilitadoras, com o uso de sinais, para se alcançar a aprendizagem 

da língua majoritária. Ao investir no emprego de vários recursos comunicativos 

e no uso simultâneo da fala oral e dos sinais, a Comunicação Total, segundo 

Ferreira-Brito (1993:46), 

[...] torna impraticável o uso adequado da língua de sinais, pois, 
seus itens lexicais, sua morfologia, sintaxe e semântica usam 
freqüentemente expressões faciais e movimentos bucais que 
seriam incompatíveis com a pronúncia das palavras da língua 
oral. 

Vê-se, portanto, que o trabalho pedagógico na perspectiva da 

Comunicação Total parece não garantir o uso de uma língua de sinais e, 

conseqüentemente, não atingir as metas esperadas de um processo de 

escolarização.  

Frente ao quadro que acabo de expor, posso concluir que as 



59 

 

 

dificuldades relacionadas à escrita do surdo insistem tanto nas vertentes 

ligadas ao Oralismo, quanto nas que adotaram a Comunicação Total, o que 

talvez seja indicativo da necessidade de desviar o foco de atenção para 

explicar os obstáculos enfrentados pelos surdos para chegar à escrita. Nesse 

sentido, concordo com Midena (2004) quando afirma que tais abordagens se 

apóiam nas concepções de língua enquanto código que pode ser ensinado, (ou 

ao qual basta ser exposto) e linguagem como instrumento de comunicação que 

se dá através do acesso ao lingüístico pela via da percepção que “é concebida 

como um conjunto de impressões sensíveis que coloca o organismo frente a 

frente com as coisas do mundo” (MIDENA, 2004:114). Ao analisar produções 

que entendem que na surdez a percepção se constitui como fonte 

compensatória de informação, essa autora critica a noção de que a linguagem 

seja aprendida pelo surdo através do uso de um canal perceptual devidamente 

treinado, sendo ela um objeto estável que é substancializado atribuindo-lhe um 

funcionamento definido a priori, partindo-se de categorias de língua constituída. 

Essa concepção pode levar à tendência de buscar fora da linguagem, 

principalmente na Psicologia e na Biologia, as explicações para os fenômenos 

lingüísticos. Dessa forma, ocorre a cisão entre o sujeito surdo e a linguagem, 

uma vez que o coloca num plano externo a este objeto, do qual ele deve se 

apropriar por meio de técnicas de ensino/aprendizagem.  

Agora, volto a atenção para o terceiro momento da educação de surdos, 

que comparece na literatura: os trabalhos que defendem a educação bilíngue  

Recentemente, em contraposição ao Oralismo e à Comunicação Total, 

buscou-se a abordagem bilíngue18, hoje defendida por diversos autores como a 

abordagem mais eficaz e eficiente na educação de surdos. Os trabalhos que 

apostam no bilinguismo abordam temas diversos com vistas a defender essa 

proposta, como aquela que poderia possibilitar ao surdo um outro modo de 

relação com a linguagem e, especialmente, propiciar a inserção social do 

surdo. As propostas bilíngues passaram a ser pensadas na educação de 

surdos a partir dos trabalhos de Stokoe (1960). Como já referido anteriormente, 

                                                 
18

  Bilinguismo, neste contexto, é compreendido como sendo o uso de uma língua mãe (L1), a 
primeira língua adquirida, e o aprendizado sistemático de uma segunda língua (L2), nesse 
caso, a Língua Portuguesa (Zajac, 2000:110).  
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estudando a Língua de Sinais Americana (ASL), Stokoe encontrou uma 

estrutura que, de muitos modos, se assemelha àquela das línguas orais. Seu 

trabalho conclui que, assim como da combinação de um número restrito de 

sons (fonemas) cria-se um número vastíssimo de unidades dotadas de 

significado (palavras), com a combinação de um número restrito de unidades 

mínimas na dimensão gestual (queremas) pode-se produzir um grande número 

de unidades com significados (sinais). Esses estudos iniciais e outros que 

vieram após o pioneiro trabalho de Stokoe revelaram que as línguas de sinais 

eram verdadeiras línguas, preenchendo em grande parte os requisitos que a 

linguística de então postulava para as línguas orais, segundo o pensamento de 

Saussure (1974).  Embora a abordagem bilíngue priorize a língua de sinais, a 

língua pátria (majoritária) da comunidade ouvinte não deve ser ignorada pelos 

surdos; daí ele deve aprendê-la enquanto segunda língua (L2), para também 

ter a competência de leitura e escrita (FERREIRA, 1996; QUADROS, 1997; 

LACERDA, 2000; dentre outros). Contudo, essa língua pátria, ressalta 

Kozlowsky (2000), é foco de divergências entre os pesquisadores quanto à 

questão de priorizar o aprendizado da modalidade oral, ou da leitura/escrita, ou 

de ambos. Divergem, também, sobre o momento de introdução dessa língua: 

se deve ser simultâneo ao ensino da língua de sinais (“modelo simultâneo”) ou 

se após a aquisição desta (“modelo sucessivo”). 

Um aspecto que é problematizado nos estudos do campo que apostam 

em uma proposta bilíngue, refere-se à interação professor-ouvinte/aluno-surdo 

uma vez que, segundo Góes e Souza (1997), ambos não partilham a mesma 

linguagem, o que acarreta sérias consequências para o processo de 

construção de conhecimento. Assim, é necessário considerar as estratégias 

comunicativas estabelecidas entre eles. Essas autoras mostram que, pelo fato 

de esses interlocutores não compartilharem a mesma língua, o jogo dialógico 

estará intensamente envolvido em um esforço de interpretação e de construção 

de pressupostos comuns. Daí a necessidade, em geral por parte do professor, 

de retomar assuntos já negociados no jogo interpretativo (o que as autoras 

denominam de recorrência tópica) e de confirmar sua interpretação ecoando o 

enunciado do aluno (recorrência ecóica).  

Segundo as mesmas autoras, esses acontecimentos reiteram a 
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importância da língua de sinais para o trabalho educacional, ou, mais 

especificamente, para a construção de conhecimentos acadêmicos, pois é essa 

língua (ainda, conforme essas autoras) que irá se constituir na solução para os 

problemas tanto dos alunos surdos em aprender como dos professores 

ouvintes em ensinar. Nesse sentido, a língua de sinais, que seria fundamental 

para o desenvolvimento do surdo, acaba não sendo utilizada e este fica em 

contato apenas com fragmentos da língua oral ou, quando muito, sujeito às 

práticas bimodais. Assim, há de se interrogar, qual é a condição de 

comunicação que se estabelece nesse cenário? 

Ante o cenário que acabo de descrever, os autores aqui referenciados 

depreendem que a escola não tem oferecido condições necessárias para que 

os alunos surdos atinjam os objetivos a que ela se propõe. Isso porque, na 

maioria das instituições educacionais (tanto especiais quanto comuns), os 

professores não utilizam uma língua compartilhada com seus alunos. Em 

outras palavras, não dominam a língua de sinais e acabam utilizando uma 

forma de comunicação bimodal para ensinar, ou seja, usam a fala e alguns 

sinais de forma concomitante, concluem. Para esses autores, tal estratégia faz 

com que o surdo dirija seu olhar para as mãos do professor ou para seus 

lábios, o que estabelece-se um dilema: se olhar somente para os lábios, 

compreenderá apenas parte da mensagem; se olhar somente para as mãos, 

não compreenderá a mensagem da mesma forma, já que verá apenas alguns 

vocábulos da língua de sinais desconexos entre si, não formando língua 

alguma. Penso que não há como discutir que circular em uma mesma língua é 

uma condição necessária na relação professor-aluno, resta entretanto 

interrogar  se esta é uma condição necessária e suficiente. 

Continuando essa exposição, Souza (1996), ao estudar a 

(re)constituição do objeto lingüístico, problematiza a natureza das relações 

linguísticas entre professor ouvinte, não fluente em língua brasileira de sinais - 

Libras, e aluno surdo, em fase inicial de aquisição de linguagem. A autora  

refere que a criança surda, que não teve acesso a uma língua, chega à escola 

especial com uma linguagem muito particular, compreendida apenas no núcleo 

familiar. Com isso, professor e aluno, como assinalado anteriormente, não 

compartilham uma mesma língua o que pode acarretar prejuízos importantes 
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para a educação do surdo. Assim, para a autora, é no processo de interação 

que os gestos das crianças e do professor vão se converter em signos no 

interjogo coletivo da negociação de significados. Contudo, com a mudança de 

série escolar e, consequentemente, de professor, além da entrada de novos 

alunos, essa “linguagem” se desfaz e uma outra passa a ser construída. Disso 

resulta que todo trabalho que professor e alunos fizeram não os levou a uma 

língua, prevalecendo um “sistema comunicativo” elementar voltado a solucionar 

necessidades expressivas imediatas e circunstanciais.  

Dessa forma, segundo Souza (1996), a comunicação entre professor e 

aluno em muitos casos não pode ultrapassar o momento inicial de constituição 

de uma linguagem em comum. Nesse sentido, vê-se que para a autora a língua 

é objeto de troca, é instrumento de comunicação, questão que será abordada 

ainda neste capítulo. 

Também Lacerda (1996) analisou os processos dialógicos entre aluno 

surdo e educador ouvinte. Na situação observada, o professor e os alunos 

usavam linguagem oral, sinais e outros recursos semióticos. Os alunos tinham 

domínio precário tanto da língua do grupo majoritário, como da Língua de 

Sinais Brasileira, e a professora, por sua vez, dominava bem o português, mas 

precariamente, aquela língua. Essa ausência de uma língua comum, 

satisfatoriamente dominada pelos interlocutores, originou problemas para o 

estabelecimento de processos dialógicos e para a prática pedagógica. Lacerda 

(1996) refere que o conhecimento superficial dos sinais fez com que, muitas 

vezes, na ausência do conhecimento de um sinal, a própria turma criasse 

sinais novos, inventando modos de se referir a certos conceitos, indicando a 

formação de um “código” próprio. Tal conduta pouco contribuiu para a inserção 

social destes alunos nas comunidades surdas que fazem uso da Língua 

Brasileira de Sinais, muito menos para ampliar as possibilidades de 

comunicação com os ouvintes. Quando chega um novo professor ouvinte não 

usuário da Libras, recomeça esse processo de construção. 

Além disso, os vários recursos semióticos - usados pelo professor 

ouvinte como pelos alunos surdos (desenhos, escrita, gestos/sinais, fala, 

figuras de revista, objetos para auxiliar na comunicação, expressões faciais) -, 
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tornam o ambiente rico em recursos híbridos que, geralmente, mais atrapalham 

do que ajudam na comunicação efetiva. Lacerda (1996) relata que não se pode 

negar que são muitas as situações dialógicas entre surdos e ouvintes em que 

se observa construção de sentido, mas afirma que a falta da língua de sinais 

dificulta esse processo e torna a negociação muito sofrida.  

Outros estudos, como o de Góes (1996), dentro de uma visão sócio-

interacionista de linguagem, analisam produções escritas de alguns surdos, 

focalizando construções atípicas. Nessa pesquisa, Góes (1996) investiga 

alunos do ensino supletivo, cuja escolarização se estende por anos. Ela 

estudou classes de surdos, onde a Comunicação Total era a abordagem 

utilizada pelos professores. A autora procedeu à sua análise, considerando 

dois focos. Primeiro, focalizou aspectos gramaticais, classificando os 

elementos textuais como adequado/inadequado. Neste aspecto, notou vários 

desvios das regras gramaticais do português, tais como: uso inadequado ou 

omissão de preposições; terminação verbal não-correspondente à pessoa do 

verbo, inconsistência de tempo e modo verbal; flexão inadequada de gênero 

em adjetivos e artigos; uso incorreto do pronome pessoal do caso oblíquo, 

entre outros.  

Também, Góes (1996) sustenta que a Língua Brasileira de Sinais 

interfere nas produções escritas dos sujeitos surdos. Segundo ela, tais 

produções não apresentavam as mesmas características dos textos de um 

falante de português, e sim de um sujeito falante de segunda língua.  Ela 

sugere, também, que o professor deve perceber que é possível compreender e 

reconstruir o sentido dos textos por meio da interação com esses sujeitos, 

seguindo algumas pistas colocadas nessas produções. A autora concluiu que 

as dificuldades encontradas pelos surdos, com relação à sua escrita, não são 

um empecilho, mas podem ser uma referência pedagógica para o trabalho com 

a segunda língua.  

Na linha de análise de Góes (2000), é interessante mencionar a 

problematização a respeito da constituição da identidade surda, ao analisar os 

casos de alunos surdos adquirindo a língua de sinais com pessoas ouvintes 

(casos típicos em escolas especiais de surdos e escolas inclusivas onde há 
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uma preocupação em comunicar-se através da língua de sinais). A autora 

aponta que esse processo é constituído de forma cruzada, híbrida, em que a 

língua de sinais é misturada com o português. Ela afirma que:  

 [...] Os interlocutores ouvintes apresentam grande 
heterogeneidade na capacidade de usar a língua de sinais, 
mas geralmente constroem, nos diálogos, formas híbridas de 
linguagem, compostas de elementos das duas línguas, em 
enunciados subordinados às regras da língua majoritária, além 
de se apoiarem em vários recursos gestuais. Ocorre, então, 
uma certa diluição dos sinais numa gestalt de realizações 
lingüísticas, que interfere na aquisição em processo e na 
compreensão de que se trata de uma língua, distinta da língua 
oral. (GÓES, 2000, p. 41-42). 

Nesse sentido, (GÓES, 2000) corrobora Ferreira (1993) que, ao avaliar 

as conseqüências de práticas bimodais, concluiu que tal modalidade é 

ineficiente para os surdos, uma vez que o português e a língua de sinais são 

muito diferentes – enquanto a primeira é oral auditiva, a segunda é visual 

espacial. Entendem essas autoras que a língua portuguesa deve ser 

apresentada aos surdos na sua forma escrita e não na oral. Portanto, para 

elas, é possível entender que, mesmo os surdos que não tiveram a 

oportunidade de adquirir a língua de sinais precocemente, é nela e não na 

língua processada pelo canal oro-auditivo, que a grande maioria deles se 

baseia para aprender a falar, ler e escrever. Desta forma, a interferência dos 

sinais no desenvolvimento da linguagem escrita relaciona-se à aquisição de 

uma segunda língua. Assim, ainda conforme as autoras, é imprescindível 

ressaltar que o surdo precisa desenvolver uma língua efetiva, e, para que isso 

ocorra, é necessário que as experiências escolares oferecidas a ele privilegiem 

não apenas a língua de sinais, mas também os aspectos discursivos da escrita, 

já que esses são fundamentais para que qualquer sujeito, surdo ou ouvinte, se 

constitua como falante, leitor e escritor, realizando um trabalho que proporcione 

a reflexão sobre o uso da linguagem oral, escrita e da língua de sinais.  

Também, sobre o aprendizado da escrita, Svartholm (1999), entende 

que a criança surda somente aprenderá a escrever ou a falar quando entrar em 

contato com adultos usuários competentes da língua de sinais e quando tiver 

oportunidade de participar de atividades lingüísticas significativas com a escrita 

e a fala. Concordando com Svartholm (1999), Guarinello (2007), entende que a 
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falta dessas atividades impede os surdos de perceberem as diferenças entre a 

língua portuguesa e a língua de sinais e de compreenderem para que serve a 

escrita do português. Somente por meio da interação entre essas modalidades 

de língua é que o surdo pode tornar-se capaz de apreender as diferenças e 

usar cada língua de acordo com suas normas. No caso específico da escrita, 

ele deve partir de experiências com a língua que já domina, em geral a língua 

de sinais, para construir e desenvolver a língua escrita. 

Botelho (2002) também sugere que as dificuldades dos surdos com a 

linguagem estão relacionadas ao uso das mesmas práticas pedagógicas 

vigentes na educação de crianças ouvintes. Além disso, essa autora faz uma 

crítica ao ensino nas escolas comuns, referindo que a maioria desses 

estabelecimentos desconhece o indivíduo surdo e as conseqüências da surdez. 

Com a proposta de inclusão escolar, tais escolas recebem esses alunos com 

muita preocupação e ressalva, principalmente porque não existe uma língua 

compartilhada circulando em sala de aula, condição indispensável para que os 

alunos se tornem letrados, afirma a autora.  

Ainda, para essa autora, outra situação vivida recorrentemente por 

surdos em escolas comuns se refere ao fato de, eventualmente, apresentarem 

dificuldades de aprendizagem, comumente compreendidas pela escola como 

decorrência de problemas cognitivos desses alunos em função da surdez, o 

que é uma visão equivocada. "Tais formas de pensar são calcadas em falsas 

definições, que arrasam a expectativa em relação às capacidades dos surdos, 

e reforçam crenças preconceituosas em relação à surdez" (BOTELHO, 

2002:20).  

Continuando sobre a questão da linguagem em sala de aula, Góes 

(1996) estudou os processos de aprendizagem escolar da língua portuguesa 

por alunos surdos de ensino supletivo, que participavam de trabalho 

pedagógico apoiado em práticas de comunicação bimodal e interagiam com 

outros surdos através da Língua Brasileira de Sinais. Na entrevista, a 

professora, que é habilitada para trabalhar com surdos, relata problemas 

relativos a conhecimentos e possibilidades de uso da língua pelo aluno surdo, 

seja na área específica de ensino da língua portuguesa, seja nas atividades 
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das demais áreas curriculares. Assim, tanto Souza (1996), como Lacerda 

(1996) e Góes (1996) atribuem muitas das dificuldades dos alunos surdos à 

falta de uma língua que possa ser partilhada com a professora ouvinte.  Nesse 

sentido, Nunes (2004:37) indaga: 

Estaria a autora referindo-se a uma interlocução, na qual 
professores ouvintes e alunos surdos falariam a “mesma 
língua” (língua de sinais)? Não haveria aqui um grande 
equívoco? Estariam eles falando realmente a “mesma língua”? 
Para os ouvintes a língua de sinais é uma outra língua, uma 
língua estrangeira, enquanto que para muitos surdos é a língua 
na qual se inscrevem. É importante lembrar que a surdez é 
uma experiência visual, o que determina a diferença dos 
surdos em relação a qualquer outro grupo de sujeitos.  

Note-se que, para a questão é ainda mais complexa, ainda que alunos e 

professores dominem a língua de sinais há uma assimetria entre o surdo e o 

ouvinte que não é ultrapassada. 

Também, Ferreira (2003) considera que, na problemática do 

aprendizado da leitura e da escrita pelo aluno surdo, é necessário levar em 

conta a falta de domínio de uma língua durante a idade pré-escolar. No mesmo 

sentido, de acordo com Botelho (2002), um primeiro ponto a ser discutido é o 

fato de a maioria dos surdos não terem domínio da Língua Portuguesa, já que 

este é um aspecto relevante para o desenvolvimento das competências de 

leitura e escrita. Além disto, não há uma língua comum entre os surdos e seus 

familiares ouvintes, que geralmente utilizam a linguagem oral, o que dificulta a 

realização das práticas de letramento. Como se vê há uma insistência dos 

pesquisadores acerca da necessidade de um ”código partilhado”. 

De acordo com Guarinello (2007), o acesso a diferentes materiais de 

leitura em casa, facilita a construção de hipóteses sobre a escrita e a 

percepção das diferenças entre esta e a fala. Segundo essa pesquisadora, em 

decorrência da impossibilidade imposta pela surdez, as crianças surdas, em 

geral, chegam à escola sem uma base lingüística e com experiências limitadas 

de leitura e escrita, o que faz com que não possuam o mesmo conhecimento 

de mundo que as crianças ouvintes. Nessa mesma linha, Pereira (2005) 

entende que quanto maior a exposição da criança surda com a leitura (por 

meio de familiares e professores) ela terá maior facilidade para adquirir a 
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linguagem escrita. Para ela, se a criança surda for “exposta de maneira 

significativa a textos variados, de crescente nível de descontextualização, irá 

adquirindo a linguagem escrita de maneira natural” (PEREIRA, 2005:28).  

Contudo, a questão da aquisição da escrita pelo surdo não parece tão simples 

assim, de modo que uma exposição intensiva à leitura facilitaria  essa 

aquisição. Para Souza (1998), “ensinar” uma língua - muito mais que expor a 

criança a dados lingüísticos – é um processo de (re)organização constante e 

dinâmico do “eu” e do “outro”. Para além desse entendimento de Souza (1998), 

é importante frisar, também, que a escrita é um sistema presente no mundo do 

surdo desde que ele nasce, já que grande parte das imagens visuais ao seu 

redor é constituída por letras e números. Contudo, também não podemos 

afirmar que tal exposição (seja ela voluntária ou intencional) facilitaria a 

aquisição da escrita, já que não sabemos quais as hipóteses que o surdo tem 

sobre essa escrita. 

Outro ponto importante é sobre a circulação desse sujeito na língua de 

sinais. Não descarto a ideia de que crianças surdas sejam beneficiadas quando 

circulam, desde cedo, na língua de sinais, com interlocutores que dominam 

essa língua. No âmbito educacional, esta também é a posição dos 

pesquisadores que adotam uma concepção sócioconstrutivista, defendendo 

que o ambiente em que a criança está inserida contribui em muito para que ela 

adquira as práticas sociais de leitura e escrita. Contudo, há de se pensar 

naquelas crianças (surdas ou não) que não têm acesso à “modelos favoráveis” 

para o seu “desenvolvimento”. Estariam elas fadadas ao fracasso? Se a 

resposta for positiva, estaremos voltando ao discurso dos anos 60 da “Carência 

Cultural”, que atribuía o eventual fracasso escolar às condições sociais e 

culturais nas quais as crianças viviam.          

Outro fator que ganha destaque nas propostas ligadas ao 

sócioconstrutivismo está relacionado, segundo Guarinello (2007), com o fato de 

que muitas das práticas educacionais atuais não levam em consideração a 

função social da língua escrita, baseando-se em atividades de repetição, 

reprodução, o que resulta em um aprendizado reduzido e artificial da escrita. A 

autora comenta que, geralmente, as atividades de leitura e escrita partem de 

exercícios mecânicos e descontextualizados, a partir dos quais os trabalhos 
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com textos se reduzem, muitas vezes, apenas ao uso do livro didático, sem 

lhes atribuir uma função social. Ou seja, a escrita é vista apenas sob o ponto 

de vista de tarefa escolar, não existindo a preocupação em tornar este objeto 

prazeroso ou ao menos funcional no momento em que é apresentado à 

criança. Até o presente, muitas escolas especiais para surdos priorizam o 

desenvolvimento da fala oral e da audição, como se isso fosse um pré-requisito 

para a aprendizagem da linguagem escrita. Assim, primeiro é esperado que o 

surdo fale oralmente e depois que aprenda a escrever (GUARINELLO, 2007). 

Quanto à língua de sinais, fundamental para o desenvolvimento do surdo – no 

entender desses autores -, essa muitas vezes não é enfatizada, e o surdo 

acaba por dispor apenas de fragmentos da língua oral. 

As pesquisas que apontam as dificuldades dos surdos com a linguagem 

(MOURA, 1993; LACERDA, 1996; FERNANDES, S. 1998; PEREIRA, 2005, 

dentre outros) revelam o modo que os profissionais tem lidado com o sujeito 

surdo, a surdez e a linguagem. Elas criticam as propostas que apostam na 

possibilidade de ensinar a língua escrita por meio de atividades mecânicas e 

repetitivas como se fosse um código pronto e acabado. Dessa forma, a adoção 

de uma perspectiva social faz com que esses pesquisadores afirmem que a 

criança só aprenderá a escrever ou a falar quando em contato com adultos 

usuários e competentes no uso da língua e quando tiver a oportunidade de 

participar de atividades significativas para ela. 

Cabe ressaltar, também, que vários estudos (QUADROS, 1997; SKLIAR, 

1998; GUARINELLO, 2005, dentre outros) demonstram que os surdos, filhos 

de pais surdos, estão mais preparados para enfrentar a etapa escolar, e que 

apresentam melhor desempenho na leitura e na escrita, já que foram expostos 

a uma língua comum a si e a seus pais, ou seja, a língua de sinais. No entanto, 

no meu entender, isso não significa afirmar que o fato de os surdos nascerem 

em famílias surdas é suficiente para que tenham um melhor desempenho 

acadêmico e de linguagem. Vale interrogar se os casos em que se verifica um 

melhor desempenho não estariam ligados ao modo de estruturação psíquica 

dessas crianças, visto que há um espaço de identificação parental. Por outro 

lado, se “entendemos que as inscrições, os registros que constituem o sujeito 

lhe permitem a entrada na linguagem e determinam a relação que esse sujeito 
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terá com a linguagem” (NUNES, BERGAMASCO e MATTA, 2008:290.), 

podemos considerar que os obstáculos envolvidos na “aprendizagem” talvez 

sejam de outra ordem.  

Svartholm (1999) também considera que muitas vezes a falta de 

atividades com a escrita/fala impede que os surdos percebam para que serve a 

língua escrita. Além disso, segundo essa autora, o surdo não notar as 

diferenças entre essa língua e a língua de sinais. Para ela, somente por meio 

da negociação e das interações entre essas modalidades de língua é que ele 

será capaz de aprender as diferenças e usar cada língua de acordo com suas 

normas. No caso específico da escrita, ele deve partir de experiências com a 

língua que já domina, que em geral é a língua de sinais, para construir e 

desenvolver a língua escrita, conclui a autora. Entretanto, como discutimos 

anteriormente, a questão é bem mais complexa, já que não se pode 

estabelecer um controle do sujeito sobre a língua. 

É necessário destacar também que, no discurso de muitos professores, 

a justificativa para explicar as dificuldades apresentadas por alunos surdos com 

relação à apropriação da leitura e da escrita, é o fato deles não ouvirem ou de 

não adquirirem a linguagem oral (SOARES, 2008). No entanto, há pesquisas 

que afirmam que muitos surdos, ainda que não façam uso da linguagem oral, 

podem tornar-se leitores e autores bem sucedidos (PADDEN, 1990). O que 

podemos interrogar é como um sujeito chega a isso? Seria suficiente a simples 

exposição à língua escrita? Aqui volto a destacar que, como já indiquei 

anteriormente, a relação entre a estruturação subjetiva da criança e a escrita, 

merece ser verticalizada para que se possa dar um passo adiante na 

compreensão da relação do surdo com a escrita. 

Em relação à alfabetização das crianças surdas, Quadros (2004) 

sustenta que elas têm sido alfabetizadas através de um processo similar às 

crianças ouvintes que dispõem do português como língua materna. Os 

professores desconhecem a experiência visual surda e suas formas de 

pensamento que são expressas através de uma língua visual-espacial: a língua 

de sinais. Segundo a autora, um dos problemas que deve ser reconhecido é 

que a escrita alfabética da língua portuguesa, no Brasil, não serve para 
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representar conceitos elaborados na Libras. Um grafema, uma sílaba, uma 

palavra escrita no português não apresenta nenhuma analogia com um 

fonema, uma sílaba e um vocábulo na língua de sinais brasileira, mas sim com 

o português falado. 

 No intuito de suprir essa falta, as línguas de sinais apresentam uma 

escrita que foi desenvolvida para representar formas e movimentos num 

espaço definido. No Brasil, esse sistema escrito está sendo aplicado à língua 

de sinais brasileira e usado por alguns surdos a partir de um projeto de 

pesquisa, ainda em desenvolvimento, capitaneado por Stumpf (2005). Esse 

projeto pretende desenvolver uma representação gráfica da Libras, de modo a 

equipará-la à escrita da língua portuguesa. Segundo a autora, isso facilitará o 

aprendizado da escrita da língua portuguesa pelos surdos. Para ela, as 

crianças surdas que se comunicam através de sinais, precisam representar 

pela escrita a sua fala, que neste caso, é visual-espacial. Quando conseguirem 

aprender uma escrita, que é a representação de sua língua, esta terá a 

oportunidade de aprimorar seu desenvolvimento cognitivo. Com isto, a autora 

salienta que (STUMPF, 2005:45): 

[...] a criança transfere para sua nova língua19 o sistema de 

significados que já possui na sua própria língua e quando ela 
aprende a ver sua língua como um sistema específico entre 
muitos, passa a conceber seus fenômenos dentro de 
categorias mais gerais e isso leva à consciência das operações 
lingüísticas. 

A escrita de sinais é um sistema de escrita direta, ou seja, representação 

do sistema primário de comunicação da Língua Brasileira de Sinais, que é 

constituído por gramática, semântica, pragmática, sintaxe e outros que a fazem 

um instrumento lingüístico pleno para os surdos. Segundo Stumpf (2004:146), 

“o conhecimento do conceito metalingüístico supõe que para refletir sobre a 

língua é necessário poder colocar-se fora dela, poder observá-la, e isto está 

intimamente relacionado com a possibilidade de ler e escrever”. Conforme já 

discutido anteriormente, a língua não seria simples representação, como esta 

autora faz crer. 

                                                 
19

  Refere-se à Língua Portuguesa. 



71 

 

 

 Já para Ferreira (2003), os problemas acarretados pela modalidade 

espaço-visual de língua no ensino de português são infinitamente menores do 

que os problemas causados pela ausência de língua materna nas pessoas 

surdas20. Segundo a autora, essa ausência inibe a aquisição de princípios e 

estratégias lingüístico-pragmáticas e cognitivas imprescindíveis para o 

aprendizado de uma segunda língua. “A ausência dos referidos princípios e 

estratégias revelam-se na ausência da estruturação textual.” (FERREIRA, 

2003:2) 

Ainda observa-se que surdos usuários de Libras, principalmente aqueles 

que são filhos de pais surdos e tiveram acesso à língua de sinais desde o 

nascimento, produzem textos em que as estruturas textuais se fazem 

presentes. Segundo Ferreira (2003:3), 

A eles não faltam habilidades na utilização de estratégias que 
gerarão expectativas, que levarão em consideração o 
conhecimento prévio do mundo e do interlocutor, que 
permitirão uma contextualização adequada do evento narrado 
e, consequentemente, proporcionarão uma maior aquisição de 
conteúdo semântico. Assim, o material léxico gramatical será 
adquirido e usado funcionalmente e adequadamente, embora 
com especificidades estruturais orientadas por aquelas de sua 

língua de sinais.  

De fato, numa análise inicial, a afirmação da referida autora se confirma 

nos textos escritos por surdos, uma vez que neles não se encontram muitos 

problemas no que diz respeito ao material léxico gramatical. Assim, trata-se de 

um fenômeno atestável, ainda que a explicação seja questionável. Contudo, 

como apresentarei no capítulo 5, não se pode afirmar que toda escrita de 

surdos se orienta pela estrutura da língua de sinais. 

Para Ferreira (2003), estas estruturas que aparecem nos textos escritos 

por surdos, orientadas pela estrutura da língua de sinais, não constituem um 

problema, já que este é perfeitamente solúvel se abordado dentro de um 

contexto de ensino de segunda língua. O problema que ela aponta é  

o que é não ter o direito a uma língua materna e ter que 

                                                 
20

 Língua materna, para esta autora, é tomada em uma acepção diferente daquela proposta 
nesta tese, segundo os estudos de De Lemos. 
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adquirir uma segunda língua, postulada como primeira língua 
ou língua materna e ensinada com estratégias metodológicas 
longe de serem similares àquelas próprias de um processo de 
aquisição de língua materna e parecidas com aquelas que são 
utilizadas no ensino de segunda língua, porém, muito próximas 
de exercícios do tipo behaviorista? (FERREIRA, 2003:07) 

Na tentativa de responder a esta questão, Nakasato (2002), assim como 

vários outros autores, citados anteriormente neste trabalho, fazem um 

recenseamento da história da educação dos surdos, mostrando a época em 

que se priorizava o Oralismo, apresentada como uma filosofia educacional que 

perdurou por mais de um século na educação de surdos. Como referi 

anteriormente, o pressuposto básico dessa filosofia era o de que a língua oral 

deveria ser adquirida pelo surdo como sua primeira língua. Por outro lado, 

proibia-se terminantemente o uso das línguas de sinais ficando o surdo, por 

este motivo, privado de adquirir a sua língua materna - que, nesta concepção, 

seria a língua de sinais – bem como de estar exposto aos processos de 

conhecimento e de socialização que estão implicados no desenvolvimento da 

linguagem de forma natural. Assim, somente os indivíduos que freqüentavam 

associações de surdos ou que de outra forma tiveram contato com a língua de 

sinais é que a adquiriram como língua materna, uma vez que nestes espaços 

tinham acesso a essa língua de forma contextualizada e funcional, entende o 

autor.  

Neste contexto, Ferreira (2003) afirma que se, desde há muito tempo 

atrás, a sociedade tivesse considerado a Língua Brasileira de Sinais como a 

língua materna dos surdos e o português, sua segunda língua, o ensino desta 

não teria fracassado para esses alunos, pois a metodologia empregada teria 

sido eficiente, apesar de possuir traços behavioristas. Sabe-se, no entanto, que 

mesmo que a língua de sinais tivesse um lugar favorável e o ensino de 

português fosse ministrado como segunda língua, não seria possível garantir a 

total eficiência no ensino e aprendizagem da escrita da língua portuguesa para 

os surdos, como atesta a produção escrita de crianças surdas, filhos de pais 

surdos 

 Ainda assim, a autora prossegue e afirma que os surdos 

desenvolveriam as competências lingüístico-pragmáticas adquiridas em língua 
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materna que seriam a base para “os princípios de uso e de funcionamento de 

estruturas linguísticas e as formas de contextualização adequada” (FERREIRA, 

2003:08). Mesmo que haja várias interferências, vantagens e desvantagens da 

língua materna na aquisição de uma segunda língua, Ferreira (2003:08). diz 

que,   

[...] embora seja, incontestavelmente, reconhecido que sem 
uma língua materna não há ensino/aprendizado de uma 
segunda língua, um dos problemas, na aquisição de segunda 
língua, são as interferências que a língua materna faz ocorrer 
na estruturação e uso da segunda língua, isto é, é o “chega pra 
lá” que a língua materna dá à segunda língua.  

Para a autora, a estruturação de contextos é uma habilidade que se 

adquire durante o processo de aquisição de língua materna e que vai se 

desenvolvendo diariamente nas interações e no constante uso da língua. As 

informações contextuais podem ser fundamentais e mais importantes do que 

as informações veiculadas pelo material léxico-gramatical que envolve o evento 

vivido. Essas habilidades são imprescindíveis no processo de aquisição de 

qualquer outra língua. Em alguns momentos, apenas as pistas contextuais que 

farão o interlocutor compreender qual é o evento que está em jogo e são estas 

pistas que, em grande parte são responsáveis pela boa estruturação de um 

texto. Para ela, o conhecimento e uso dos princípios e regras são 

importantíssimos para que uma pessoa, seja ela surda ou ouvinte, que está 

aprendendo português possa usar, de forma funcional, as estruturas dessa 

língua. Para a autora, “essas habilidades, que fazem com que um usuário 

produza ou compreenda estruturas lingüísticas de forma funcional, são 

bastante negligenciadas no ensino de português como segunda língua” 

(FERREIRA, 2003:9). 

Saber para quem e para que se está escrevendo é fundamental, pois 

para situar o locutor dentro de um leque de opções de finalidades com 

estruturas e estratégias que o levem a elas é preciso que ele “visualize” um 

interlocutor. Para que as estruturas se tornem funcionais estas finalidades ou 

intenções devem estar claramente descritas. Assim, pontua a mesma autora 

(FERREIRA, 2003:09):  

Nesta mesma linha de raciocínio, podemos dizer que, ao falar 
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ou escrever, buscamos sempre obter efeitos no interlocutor, 
como é o caso de geração de expectativas que, ao final do 
texto, podem ser mantidas ou quebradas. Para isto, o aprendiz 
de uma segunda língua pode servir-se de sua habilidade 
lingüístico-interacional, em língua materna, para compreender 
textos ou até produzir textos de forma a aproximar-se, ao 
máximo possível, de um usuário nativo.  

Ferreira (2003) ressalta que, dependendo da intenção do locutor, vários 

aspectos dos eventos e dos contextos evocados vão sendo enfatizados, 

enquanto outros permanecem subjacentes. À medida que uns eventos vão se 

relacionando a outros contextos pertinentes, as estruturas contextuais vão se 

especificando. 

Ao analisar textos escritos por surdos, Ferreira (2003) entende que não 

são os problemas de ordem gramatical que prejudicam a compreensão do 

texto, porque as orações veiculam representação semântica, devido ao 

estabelecimento de relação entre os eventos que elas descrevem e as 

estruturas de contexto. Portanto, para ela, os fatores que podem ter contribuído 

para a boa estruturação de textos escritos por surdos são, principalmente 

(FERREIRA, 2003:11): “a) fluência em língua de sinais; b) a situação de 

produção do texto, onde a espontaneidade e iniciativa própria do surdo, que 

inicia o processo de escrita do texto com propósitos definidos.” 

É importante enfatizar, como já afirmei, que Ferreira (2003) é uma 

precursora dentre os principais autores que defendem que o ensino de 

português para surdos deve tomar como base metodologias de ensino de 

segunda língua. Aliás, esse é um dos temas centrais do seu trabalho e remete 

a elas (às metodologias) a responsabilidade do aprendizado dessa língua, que 

deve ser ensinada por meio de estratégias que tornam o processo de 

compreensão e produção textual o mais contextualizado, funcional e 

espontâneo possível. Para a autora, a importância da aquisição da língua de 

sinais está atrelada à aquisição de habilidades linguístico-interacionais, que 

poderão auxiliar nesse processo. 

Como já explicitei, a maioria dos trabalhos na área da surdez, mesmo  

inspirados em diferentes autores (MOORES, 1987; FERNANDES, E.1990; 

SACKS, 2002); SÁNCHEZ, 1990; LANE, 1992; FERREIRA, 1993; GÓES, 
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1994; MOURA, 2000, dentre outros) tendem a considerar língua e sujeito 

isoladamente. Assim, a interpretação dos processos de aquisição da linguagem 

é reduzida à descrição de um desenvolvimento que podem ser enquadrados 

em estágios homogêneos e universais, cuja origem é um indivíduo que, além 

de já constituído, é também descrito a partir de categorias cognitivas 

previamente dadas. Ao sujeito atribui-se a capacidade de agir sobre a 

linguagem e representá-la como algo que fosse exterior à própria subjetividade, 

ou seja, a análise desses objetos é homogeneizada e abstraída da relação 

entre o sujeito e a atividade lingüística. É o que ocorre com as teorias 

construtivistas quando trata da aquisição da linguagem, já que analisam e 

trabalham sobre as produções de linguagem, desconsiderando o 

funcionamento próprio da língua. 

Sintetizando, ao longo deste capítulo, apresentei vários autores que 

discutem a língua de sinais e a educação de surdos (sobretudo, a leitura e a 

escrita). Os trabalhos apresentados apostam no bilinguísmo por razões 

diversas. Há os autores que, como Góes e Souza (1997), defendem a 

necessidade de uma língua comum entre professor ouvinte/aluno surdo para 

facilitar a comunicação entre eles e propiciar melhores condições de ensino. 

Souza (1996), como indiquei, refere que o fato de grande parte das 

crianças chegarem à escola fazendo uso de uma linguagem, que é entendida 

apenas no núcleo familiar, constitui um obstáculo para o aprendizado da 

escrita. Já Guarinello (2007) considera que o problema está nas práticas 

educacionais atuais, que não levam em consideração a função social da língua 

escrita, mas, ao contrário, baseiam-se em atividades mecânicas que tem como 

resultado um aprendizado reduzido e artificial da escrita. 

Há, também, estudos como o de Góes (1996), que discutem as 

produções atípicas dos surdos, marcadas pelo desvio no uso de regras. A 

autora, inicialmente, procede a uma análise gramatical stricto sensu e faz uma 

descrição das produções peculiares desses alunos. Em seguida, ela aborda a 

instância dialógica que se encontrava presente na escrita e que possibilitava a 

construção de sentidos pelo leitor.  
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Enfim, todos esses autores reconhecem a necessidade de conceder um 

espaço efetivo para a língua de sinais no universo pedagógico e a maioria 

deles, defende que o português, em sua modalidade escrita, deve ser 

entendido como a segunda língua do surdo. É interessante, também, lembrar o 

trabalho de Quadros (2004) que entende ser necessário reconhecer que a 

escrita alfabética da língua portuguesa, no Brasil, não serve para representar 

conceitos elaborados na Libras, pois um grafema, uma sílaba, uma palavra 

escrita no português não apresenta nenhuma analogia com um fonema, uma 

sílaba e um vocábulo na língua de sinais brasileira, mas sim com o português 

falado. Para ultrapassar esta dificuldade, ela considera a possibilidade de que 

as línguas de sinais apresentem uma escrita desenvolvida para representar 

formas e movimentos num espaço definido. Trata-se de desenvolver uma 

representação gráfica da Libras, de modo a equipará-la à escrita da língua 

portuguesa, o que vem sendo empreendido por Stumpf (2005), baseada no 

trabalho de Sutton, desenvolvido para a ASL - Língua de Sinais Americana 

(CAPOVILLA; RAPHAEL, 2004). 

Outro aspecto que merece destaque é que os trabalhos apresentados 

nesta seção se dizem filiados a uma perspectiva sociointeracionista. Alguns se 

aproximam dos pressupostos vygotskyanos, outros da Pragmática Linguística, 

mas todos convergem em buscar, no domínio social, uma explicação e uma 

alternativa para as dificuldades encontradas na relação do surdo com a escrita.  

Assim, considerando o panorama que acabo de expor, vale incluir a 

reflexão de Lier-DeVitto e Carvalho (2008) sobre as propostas 

sociointeracionistas, a fim de mostrar como a perspectiva teórica adotada nesta 

tese se distancia daquelas. Senão, vejamos. Para Lier-DeVitto e Carvalho, no 

âmbito do Sociointeracionismo e também nos estudos que se aproximam da 

Pragmática Linguística, apesar de diferenças entre modelos, e do modo de 

encaminhar as discussões  

todos se sustentam num solo comum: as suposições sobre 
linguagem, sujeito e interação convergem. [...] nesse grupo de 
trabalhos, o apelo ao social suplanta o lingüístico – o que 
justifica deixar para eles o nome “sociointeracionismo” [...] 
Quando se enfatiza o outro-social, privilegia-se a construção da 
dinâmica da intersubjetividade que, como o próprio nome 
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sugere, é dual [...]. As palavras-chaves de tais vertentes são 
“estruturação de turnos”, “troca/negociação de pontos de vista” 
ou “transmissão de mensagens/intenções/informações” e 
“atribuição/apreensão de intenções”. Fica-se, portanto, 
mergulhado num cenário em que interação é comunicação e, 
acrescentamos, não é sem motivo que processos 
intersubjetivos sejam vistos como uma negociação. 

Lembramos que da noção de comunicação faz parte a 
necessidade de estabelecimento de “conhecimento mútuo” - há 
que se “negociar pontos de vista”, portanto, para que haja 
trânsito ou “troca de informações” entre sujeitos. A idéia de 
interação, no sociointeracionismo implica, como se vê um 
movimento de simetrização entre os participantes. A 
linguagem é instrumento da comunicação, um 
veículo/suporte material de conteúdos internos, mentais. Nesse 
cenário, reina o sujeito psicológico: aquele que tem “pontos 
de vista”, que quer “informar/expressar” intenções e emoções e 
que pode “regular o outro” (LIER-DEVITTO e CARVALHO 
2008:118-119).  

Para essas autoras, os efeitos significantes entre falas não são 

considerados: não se procura explicitar seu papel na organização do diálogo e 

nem na constituição subjetiva. Elas acrescentam que, em tais abordagens, fica 

fora do foco “o jogo da linguagem sobre a própria linguagem” (De LEMOS, 

1982). Por essa razão é que a “linguagem não ultrapassa, no 

Sociointeracionismo, o estatuto de acessório da comunicação: ela é, como 

dissemos, unicamente veículo-suporte de conteúdos e significados.” (LIER-

DEVITTO e CARVALHO, 2008:119)  

Enfim, as autoras sinalizam que os sociointeracionistas se voltam para a 

dinâmica da interação mãe-criança e não para o jogo entre falas. Mas, 

advertem que a solução da intersubjetividade tem limites quando procuram 

abordar a aquisição da linguagem, pois os processos intersubjetivos não 

podem responder por uma questão que envolve a linguagem. Assim, 

continuam elas,  

Entende-se porque convivem em paralelo, processos 
intersubjetivos (assumidos como pré-requisitos para a 
aquisição da linguagem) e descrições da construção 
sentencial, que é realizada solitariamente pela criança. Essa 
contradição epistemológica fragiliza os Sociointeracionismos 
(LIER-DEVITTO; CARVALHO, 2008:120). 

Há que se reconhecer que as pontuações dessas pesquisadoras podem 

ser estendidas para os trabalhos discutidos nesta seção. 
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Para finalizar, é necessário ressaltar que, para pensarmos na relação do 

surdo com a escrita, é necessário considerar que quando a criança surda 

chega à escola, uma longa trajetória foi percorrida: desde o diagnóstico, à 

busca de alternativas em termos de tratamento e, especialmente, um modo de 

enlaçamento entre os pais e cada criança. Tais acontecimentos se inscrevem 

no corpo do surdo e não podem ser deixados de lado, como discute Nunes 

(2004), ao fazer uma leitura crítica dos estudos sobre a escrita do surdo. Nessa 

leitura, ela assinala que o “fracasso” dessas crianças se dá tanto não somente 

nas escolas comuns (agora também chamadas de “inclusivas),  mas, também, 

nas escolas especiais para surdos, como se pode notar nas pesquisas de Góes 

(1996) e Souza (1996). Tentando compreender o fenômeno, Nunes (2004) 

arrisca a seguinte hipótese: apesar das inúmeras tentativas, “não há a 

incidência efetiva de uma língua sobre os alunos, mas de recursos 

comunicativos múltiplos, e o resultado pode ser língua nenhuma.” (NUNES, 

2004:39). A autora encerra esse tópico com as seguintes considerações: 

se existe possibilidade de transmissão, essa é da língua e na 
língua em que professores e alunos circulam. A transmissão é 
simbólica, portanto, está absolutamente subordinada ao que a 
língua põe em funcionamento. Assim, o código criado para 
funcionar como instrumento de comunicação, acabaria por 
manter a dificuldade dos alunos em relação à inscrição no laço 
social, restringindo-o à poderosa lei do semelhante, lei 
encarnada unívoca e impositiva, em que eles só podem se 
alocar como objetos de sua incidência (VORCARO, 1999:13421 
apud NUNES 2004:39). 

Assim, de acordo com Nunes (2004:39), é possível concluir, a partir das 

pesquisas sobre a escrita dos surdos, que os fracassos “são determinados não 

pelo déficit auditivo, mas pelos efeitos da surdez na relação com a alteridade 

que com ela se confronta através daqueles que lhe servem de suporte: pais, 

professores, profissionais etc.” 

Concluindo, penso que as pesquisas apresentadas nesse capítulo são 

importantes, pois circunscrevem a multiplicidade de questões envolvidas na 

relação do surdo com a escrita, a partir de ângulos diversos.  Mas, elas deixam 

                                                 
21

 Vorcaro, A. Crianças na Psicanálise: clínica, instituição, laço social. Rio de Janeiro: 
Companhia deFreud, 1999, p.134. 
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à mostra uma circularidade, uma insistência indicativa, um limite teórico que 

precisa ser ultrapassado, para que se possa escapar do “círculo vicioso” que se 

reproduz nos estudos sobre a escrita dos surdos. Assim, entendendo que é 

necessário buscar novos ares, proponho uma reflexão com um novo olhar e 

com novas perspectivas, conforme apresento no capítulo seguinte.  
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4 O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS: NOVO OLHAR E 

NOVAS PERSPECTIVAS 

 

Como apresentei anteriormente, diversas correntes têm embasado as 

metodologias de ensino de português para surdos. Destaco que todas elas, 

guardadas suas especificidades, têm um ponto em comum, qual seja: a escrita 

é sempre entendida como um objeto a ser aprendido/apreendido. Nessa 

perspectiva, como já expliquei, seu papel é secundário em relação ao papel da 

fala e, também, ao papel dos sinais, aos quais cabe a ela representar. Em 

outras palavras, sustenta-se a hipótese de que a escrita é um sistema que está 

subordinado à fala ou a língua de sinais. 

Na perspectiva do Grupo de pesquisa Aquisição Patologias e Clínica de 

Linguagem, como já assinalei na introdução desta tese, a escrita não pode ser 

considerada representação de um estado interno (não há interno-externo), nem 

da oralidade (ambas são facetas da possibilidade de relação do sujeito com a 

linguagem). Como pontuam Lier-DeVitto e Andrade (2008:120)  

em parte significativa dos estudos voltados para a escrita de 
crianças (lingüísticos, fonoaudiológicos, 
pedagógicos/psicopedagógicos) e em práticas clínicas, 
assume-se que a escrita tem o estatuto de representação 
gráfica da pauta sonora da linguagem. A aquisição da escrita 
seria, então, decorrente de uma construção conceitual da 
relação fonema-grafema, que ocorreria em situação escolar.  

Para essas autoras, os fracassos, as falhas que podem ocorrer nesse 

processo levam à suposição de uma dificuldade inerente à criança - o que 

determina seu encaminhamento para a clínica (psicopedagógica e 

fonoaudiológica). Se o insucesso, no processo de alfabetização, é atribuído à 

criança, ao chegar à clínica fonoaudiológica, tal suposição ganha força ao ser 

encapsulada no interior do discurso organicista em que ela é circunscrita à 

dificuldade de ordem perceptual e/ou cognitiva. 

Em síntese, os trabalhos filiados à perspectiva interacionista em 

aquisição de linguagem, conforme definida por De Lemos (1982), não tratam a 

escrita como representação. Uma concepção como esta poderia subverter o 
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modo como se tem pensado a relação do surdo com a escrita e colocar sob 

suspeição a naturalidade do par ensino-aprendizagem. 

Nessa direção, vale incluir as palavras de Millot (1987), para quem as 

metodologias não são determinantes para o sucesso no processo ensino-

aprendizagem na área da educação, como entendem vários dos autores que 

discutem a educação de surdos, apresentados neste trabalho. Isso porque, o 

fenômeno é muito mais complexo, e não depende, exclusivamente, de uma ou 

de outra metodologia. 

Segundo Millot (1987), ao contrário do que pensam os referidos autores, 

a aprendizagem não está sob o controle do professor ou do aluno, mas 

depende do desejo do sujeito do inconsciente, que escapa ao poder do 

professor e do método pedagógico. Nesse sentido, a ênfase não deveria ser 

colocada no conteúdo cognitivo e, sim, nas condições transferenciais que se 

estabelecem entre o professor e o aluno, pois, segundo esse autor “os métodos 

educacionais empregados, quaisquer que sejam eles, parecem ter pouca 

importância frente à parte incontrolável que está sob influência do inconsciente” 

(MILLOT, 1987:74). Assim, a metodologia teria um valor relativo, independente 

e qual seja ela, já que não é possível estabelecer uma relação direta de causa 

e efeito entre o ensinar e aprender, o que talvez explique a limitação da 

pedagogia. Entretanto, não se trata de “aplicar” a Psicanálise à Pedagogia. 

Assim, baseada em Freud, Millot (1987:157), afirma que: 

A psicanálise não pode interessar à educação, salvo no próprio 
campo da psicanálise, isto é, pela psicanálise do educador e a 
da criança. Na criança, para suspender os recalques; no 
educador, a fim de que saiba não abusar de seu papel e 
desprender-se do narcisismo, para que evite o empecilho que 
consistiria em situar a criança como seu Eu-ideal. 

Voltando ao bilinguismo, propalado pelos autores do campo 

(FERNANDES, E. 1989; SÀNCHEZ, 1990; LANE, 1992; FERREIRA, 1993; 

GÓES, 1996; MOURA, 2000; SACKS, 2002; QUADROS, 2004; LODI; 

LACERDA, 2009; dentre outros) como a solução para a educação de surdos, a 

questão, como tentei indicar, é mais complexa. Isso porque, sob a ótica da 

psicanálise, a questão do bilingüismo não está, exclusivamente, no fato do 

falante comunicar-se em duas línguas, independente do nível técnico de 
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dominância em cada uma delas e do conhecimento de suas respectivas 

culturas. Conforme Melman (1992), é necessário considerar, também, o 

aspecto subjetivo do bilingüismo, que envolve o saber e o conhecer uma 

língua, conceitos bem diferentes entre si.  

Dessa forma, “saber uma língua quer dizer ser falado por ela, que o que 

ela fala em você se enuncia por sua boca, como destacado a título do „eu‟” 

(MELMAN, 1992:15). Por outro lado, também conforme Melman (1992:15), 

“conhecer uma língua quer dizer ser capaz de traduzir mentalmente, a partir da 

língua que se sabe, a língua que se conhece”. Com isso, podemos entender 

que conhecer uma língua nos remete mais a uma capacidade técnica, de 

tradução, sem que isso implique, necessariamente, em questões da 

subjetividade do locutor. Nesse sentido, locutor e receptor não estão falando do 

mesmo lugar, mas, estão apenas se comunicando. Tal acontece com os 

imigrantes, assim como, no meu entendimento, parece acontecer também na 

relação entre aluno surdo – que sabe - e professor ouvinte – que conhece -, no 

que toca à língua de sinais. Essa distinção se reveste de grande importância, já 

que, para esse autor, é possível que o locutor saiba somente aquela que é a 

sua “língua materna”, ou seja, a língua que o autoriza “a falar como mestre” 

(MELMAN, 1992:16). Contudo, o autor assevera que, surpreendentemente, 

esse saber pode se apresentar em duas línguas diferentes, graças à 

prevalência de um bilingüismo que ele chama de paradoxal. 

A tendência, no aspecto linguístico, seria que a língua dominante 

caminhasse para a assimilação da língua minoritária, levando ao apagamento 

desta. Por outro lado, sob o aspecto do inconsciente, já que não é nacionalista 

nem xenófobo, não há nenhum obstáculo a uma mixagem das línguas e “pode 

reter em seu seio palavras, locuções, fragmentos inteiros de discursos tomados 

de uma língua da infância que em seguida tornou-se estrangeira” (MELMAN, 

1992:16). Entretanto, assegura o autor, o uso destas duas línguas sempre será 

notadamente dessimétrico, sendo que uma funcionará como língua de mestre e 

a outra como de escravo – esta última, porém, se constitui como língua 

materna, cabendo ao sujeito fazê-la renascer para a mestria. Exatamente aí 

está o paradoxo do bilingüismo, o qual tem como particularidade essencial o 

prender-se  
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[...] à interpretação subjetiva que faz da perda operante entre 
S1 e S2 o resultado de uma clivagem explicável pela 
pertinência de S1 e S2 a conjuntos politicamente cindidos, o 
primeiro tomando seu valor por pertencer ao conjunto mestre, o 
segundo, ao conjunto escravo. Em suma, como se a castração 
estivesse ligada a um acidente da história e não a um fato de 
estrutura. (MELMAN, 1992:17)   

Continuando, segundo Melman (1992), essa definição traz algumas 

conseqüências sobre o estatuto do sujeito. A principal delas é que ali a 

faculdade de representar o sujeito se perde de um significante para outro, 

visando ganhar uma função de designação, o que o transforma “no signo que 

designa, que denuncia para alguém um sujeito que se origina de um lugar não 

mais Outro, mas Estrangeiro” (MELMAN, 1992:17). Constatada a existência 

desse estrangeiro, não restaria alternativa senão destruí-lo ou educá-lo, para 

que prevaleça o bom direito do Mestre. 

Ainda Melman (1992) afirma que o sujeito se sente desobrigado a pagar 

o sacrifício em relação à língua estrangeira, já que o seu pai simbólico não 

comparece ali, mas está em outro lugar, na sua origem. Para melhor 

compreender esse ponto levantado pelo autor, seria necessário uma incursão 

tanto na obra de Freud, que introduziu a questão do Nome-do-pai, quanto na 

de Lacan, que discute o pai simbólico e introduz a questão do Simbólico, do 

Real e do Imaginário. Não será possível, nesta tese, desenvolver uma 

discussão sobre esses pontos, visto que eles não retornam às questões que 

levanto.22  

Penso que a breve reflexão sobre essa obra de Melman (1992), é 

importante para esta tese, na medida em que posso aproximá-la à condição do 

surdo frente à língua portuguesa. Como já foi dito anteriormente, o português 

estaria configurado para esse sujeito como uma língua estrangeira (o que, 

necessariamente, o coloca na posição de emigrado). Desse modo, ele seria 

chamado a oferecer um sacrifício – submeter-se ao pagamento - para tentar 

ser tomado nessa realidade. Não tendo o surdo a garantia de chegar lá, de que 

seu sacrifício e seu dom seriam aceitos pelo Outro, pode resignar-se numa 

                                                 
22

 Sobre o assunto, remeto às seguintes obras: Freud, S. Totem e Tabu. RJ: Imago, 2005 e 
Lacan, J.  Nomes-do-Pai. O Simbólico, o Imaginário e o Real (1953).  RJ: Jorge Zahar, 2005. 
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posição de indiferença, já que o custo-benefício desse pagamento – o incluir-se 

na realidade da língua portuguesa – não lhe seria tão favorável. Assim, devo 

pensar que bilingüismo para esse sujeito também ainda é uma questão, de 

certa forma, enigmática.   

 

4.1 Sobre as relações fala/gesto escrita 

 

Outro ponto importante, que considero seja fundamental discutir, é a 

concepção corrente acerca da hierarquia entre fala/gesto e escrita, já que ela 

aparece em grande parte dos trabalhos sobre questões da surdez e sobre a 

escrita de modo geral. Para isso, retomo o estudo de Borges (2006), sobre a 

aquisição da escrita, que defende um deslocamento radical na compreensão e 

razão de ser das práticas alfabetizadoras, bem como de seus efeitos sobre o 

processo de aquisição da escrita. Tal proposta implica em atribuir primazia ao 

trabalho do significante no processo de alfabetização, em detrimento do 

significado.  

Nesse trabalho de Borges (2006), ela apresenta sua pesquisa com o 

seguinte contexto: foram pesquisadas trinta crianças, entre seis e nove anos, 

filhas de empregados domésticos, desempregados ou trabalhadores informais; 

algumas delas já eram alfabetizadas, outras apenas faziam rabiscos e 

desenhos. Essa heterogeneidade favoreceu o processo, segundo a autora, 

pelas trocas de informações e ajuda, entre as crianças. O objetivo precípuo da 

proposta de alfabetização era imergir a criança nos textos, em variados 

momentos de participação individual e/ou coletiva em situações de leitura e 

produção escrita de todos os gêneros: contos, poemas, letras de música, 

bilhetes, diários, anúncios, artigos de jornais e revistas, dentre outros.  

Durante a pesquisa, a autora afirma ter abolido qualquer exercício que 

levassem as crianças a atividades com sílabas, palavras ou frases 

desvinculadas de textos. Elas foram organizadas em grupos de quatro ou 

cinco, dispostas em mesinhas onde ouviam, liam, discutiam e escreviam textos 



85 

 

 

sem qualquer intervenção da pesquisadora, salvo quando solicitavam. O clima 

entre elas era descontraído: escreviam e liam com prazer e responsabilidade 

raros, como foi notado depois nas suas produções. A pesquisadora afirma que, 

mesmo não tendo modificado as práticas adotadas no cotidiano da sala de aula 

pelas suas professoras, esse quadro foi suficiente, como ela demonstra ao 

longo do trabalho, para determinar 

um radical deslocamento na compreensão e razão de ser 
dessas práticas, assim como de seus efeitos sobre o processo 
de aquisição da escrita: foram afetadas as nossas percepções 
do papel do professor, da natureza do texto e das relações 
criança/texto, porque foram as noções de linguagem, língua e 
discurso (BORGES, 2006:20-21). 

Dessa forma, não apenas a escrita, mas também a leitura das crianças 

passaram a interrogar as educadoras envolvidas na pesquisa, bem como os 

próprios pressupostos teóricos adotados até então, já que as crianças 

escreviam e liam fora do que seria previsível, indicando uma heterogeneidade 

impressionante. Assim, Borges (2006:28-30) levanta algumas questões: 

É impossível que a criança use a linguagem sem conhecer 
como está estruturada? Que grau de conhecimento lingüístico 
é possível atribuir às crianças? Que efeitos teriam sobre o 
processo de aquisição da linguagem essa 'apropriação' de 
fragmentos dos textos que circulam na sala de aula?.... O que 
seria para elas escrever? Qual o estatuto da escrita? .... Que 
lugar teria o uso da linguagem no processo de aquisição da 
escrita?  

Parece que, como um quebra-cabeça, a escrita da criança "pedia" para 

ser decifrada. Assim, afirma Borges (2006:30-32)   

No jogo das letras, na escrita das crianças, ou seja, na 
indeterminação e na heterogeneidade das formas que nela 
compareciam, talvez também se devesse reconhecer alguma 
coisa que nos escapava.... Como se sabe, para a crise do 
'lógico-positivismo'...muito contribuíram autores que têm em 
comum sua filiação ao pensamento de Freud, dentre eles 
Derrida e Lacan. Para esses autores, os discursos, ordinários e 
científicos, são processos simbólicos sobre os quais é preciso 
se reconhecer os efeitos do inconsciente. Essa noção veio 
subverter o conceito psicológico de sujeito e de objeto do 
conhecimento e, conseqüentemente, a compreensão 
representacionista da relação entre esses dois termos. 

Contrapondo-se à visão clássica de Platão a Hegel, na qual a 
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representação das ideias ou das coisas do mundo é tida como origem e 

princípio do funcionamento da linguagem, onde conhecer e falar consistem na 

mesma coisa, uma compreensão subjetiva do conhecimento traduz o 

reconhecimento de um fato estrutural próprio à ordem humana. Isso se daria na 

castração simbólica, o que atribui à linguagem o estatuto não mais de 

representação, mas de interpretação constituinte das coisas do mundo. 

Portanto, esclarece Borges (2006:32):  

Subjacente a esta noção de interpretação, encontra-se a 
concepção de sujeito como efeito de linguagem, de sujeito 
'assujeitado', coarctado, em decorrência da sobre-
determinação dos processos inconscientes. Isto significa que o 
sujeito epistêmico, [supostamente] senhor da linguagem e de si 
mesmo, é substituído pelo sujeito alienado pela linguagem, 
com todas as conseqüências que isso traz. 

Desse modo, posso dizer que o divisor de águas proposto pelo novo 

quadro teórico patrocinado pelas reflexões de Borges (2006) foi a 

ressignificação das noções de significante, metáfora e metonímia. Isso se dá a 

partir de uma perspectiva diametralmente oposta, marcada pelo encontro com 

a Psicanálise, principalmente a lacaniana, na descrição que faz dos processos 

lingüísticos em conformidade com as leis do aparelho psíquico, apontado por 

Freud como aparelho de linguagem, onde se misturam o funcionamento de 

deslocamento e condensação de representações pré-conscientes e 

inconscientes. 

A partir da sua pesquisa, Borges (2006) faz uma análise sobre a escrita 

e a voz, dividindo-a em três partes: "A aquisição de linguagem na abordagem 

de Cláudia Lemos: a voz no espelho"; "A gramatologia: uma ruptura nos 

estudos sobre a escrita" e "A escrita na clausura (da representação)". Na 

primeira, a autora traz, em especial, as reflexões de Cláudia de Lemos (1982) e 

Lier-DeVitto (1994), quando defende o quanto pode ser vantajoso pensarmos 

numa relação entre a aquisição da linguagem oral e a da linguagem escrita, já 

que a compreender os processos pelos quais a linguagem oral é adquirida 

pode lançar luz sobre os estudos relativos à alfabetização e vice-versa. Para 

cumprir tal objetivo, é apontada a necessidade do retorno à Lingüística 

ressignificada pela Psicanálise, proposta de Cláudia Lemos, já apresentada 

anteriormente. 
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Na segunda parte, intitulada "A gramatologia: uma ruptura nos estudos 

sobre a escrita", Borges (2006) traz uma discussão muito rica e interessante. A 

autora busca, na desconstrução do pensamento logocêntrico e fonocêntrico 

ocidental, proposto por Derrida, fundamentar a crítica ao entendimento de 

linguagem como representação. Nesse paradigma, resta à escrita ocupar um 

lugar subalterno à oralidade, já que é entendida, nesta concepção, como 

representação da fala e, por conseguinte, da razão. De acordo com Borges 

(2006), Derrida relê a noção saussureana de língua para desconstruir a 

linguagem como representação, rejeitando o papel central atribuído tanto à 

percepção, quanto à cognição, supostamente situadas em um “dentro”, 

comandando a apreensão do objeto que estaria “fora” do sujeito, nada mais 

que sua escrita.  

Borges (2006) mostra como as concepções que priorizam a natureza 

lógica e cognitiva da aquisição da linguagem atualmente ainda estão presentes 

e pautam os processos alfabetizadores, retendo-se nos aspectos fônicos e 

gráficos da escrita, os quais, enquanto representação, são descritos e 

analisados como atividade mental consciente e intencional, original do 

processo cognitivo em desenvolvimento, suposto ao sujeito já constituído em 

sua origem. Tanto que, é interessante notar, os vários autores da linha 

cognitivista, cujos trabalhos apresentei, discutem a educação de surdos, 

esforçando-se para se distanciarem de uma concepção fonocêntrica na 

aquisição da escrita e da leitura, visto que o som perde sua primazia em 

relação à letra. Entretanto, eles não se livram do registro logocêntrico e nem 

escampam da noção de representação. Permanece a suposição de que é 

possível ao indivíduo ajustar-se racionalmente ao objeto, permitindo que a 

alfabetização mantenha-se reduzida à relação oralidade/escrita, cabendo à 

esta última a posição secundária. 

 Entretanto, esta maneira de entender a aquisição da escrita significa 

não reconhecer o funcionamento e os efeitos metafórico-metonímicos da língua 

e desconhecer que o processo de alfabetização implica, sim, o trânsito da 

criança pelas representações do Outro, representações sobre a língua escrita 

que antecedem a sua na ordem discursiva em que foi inserida pelo adulto. Para 

além dos significados, essas representações têm outro estatuto e diferem 
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daquele que lhes é atribuído pelas concepções racionalistas. Portanto, 

concordo com Borges (2006), entendendo que tais representações precisam 

ser pensadas a partir desse outro referencial, como simulacros, semblantes 

imaginários e simbólicos, pelo qual se afirma o interesse em promover a 

imersão da criança em situações diversas de leitura e escrita. 

Nesse sentido, Borges (2006) procura reverter radicalmente a noção de 

se considerar como motores da alfabetização a representação e/ou 

comunicação de significados na escrita e na leitura, onde a lógica era a do 

significado: algo fixo, já dado, que a criança deveria descobrir e representar 

como condição de sua alfabetização. Baseada na proposta de Cláudia de 

Lemos, Borges (2006) defende um deslocamento radical na compreensão e 

razão de ser das práticas alfabetizadoras, bem como de seus efeitos sobre o 

processo de aquisição da escrita. Tal proposta implica atribuir primazia ao 

trabalho do significante no processo de alfabetização, em detrimento do 

significado.  

Já na terceira parte, que intitula "A escrita na clausura (da 

representação)", Borges (2006) aprofunda a discussão ao mostrar como as 

concepções que priorizam a natureza lógica e cognitiva da aquisição da 

linguagem atualmente, ainda estão presentes pautando os processos 

alfabetizadores, detendo-se nos aspectos fônicos e gráficos da escrita. Tais 

aspectos, entendidos enquanto representação,são descritos e analisados como 

atividade mental consciente e intencional. Assim, como discute Borges 

(2006:80), 

Conceber a escrita como representação da linguagem oral, ou 
de significados de que ela seria veículo, implica o não-
reconhecimento dos efeitos da língua – no sentido 
saussureano do termo – nesse processo. Em conseqüência 
disso, conforme se observa, a descrição da alfabetização tem 
ficado restrita à relação dual oralidade/escrita, retendo-se, para 
isso somente os seus aspectos fônicos e os gráficos, 
respectivamente.  

Como já referi anteriormente, autores que trabalham com essa 

concepção de linguagem (Ferreiro, 1985; Piaget, 1986; Vygotsky, 1987; dentre 

outros), mesmo se afastando da posição fonocêntrica na aquisição da escrita e 
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da leitura, mantêm um alinhamento ao registro logocêntrico. Continuam 

supondo seja possível ao indivíduo ajustar-se racionalmente ao objeto, 

permitindo que a alfabetização mantenha-se reduzida à relação 

oralidade/escrita (cabendo à escrita uma posição secundária), como também a 

crença na subjetividade racional da criança em compreender o valor social ou 

funcional da escrita, além das leis de composição de sua estrutura. Borges 

(2006), contudo afirma que esta maneira de compreender a aquisição da 

escrita significa não-reconhecer o funcionamento e os efeitos metafórico-

metonímicos da língua e desconhecer que o processo de alfabetização implica, 

de fato, o trânsito da criança pelas representações do Outro, representações 

sobre a língua escrita que antecedem a sua na ordem discursiva em que foi 

inserida pelo adulto.  

A hipótese de Borges (2006) é a de que - fazendo a criança transitar 

pelos discursos do Outro, orais e escritos – permite que emerjam 

representações em sua escrita sobre o que é possível na língua constituída, de 

forma que a criança tenha acesso e possa reconstituir as representações 

simbólico-imaginárias já estabelecidas. Sendo assim, esse movimento de 

captura da criança pela “escrita” se dá através dos processos metafóricos e 

metonímicos mobilizados pelas identificações e transferências, pela via do 

“espelho”, das apropriações e capturas significantes, em que as formas 

indeterminadas, imprevisíveis e heterogêneas que aparecem (pseudo-palavras, 

pseudo-textos) como produção do sujeito são efeitos do trabalho do 

significante, de forma a indicarem, por mais estranho que pareça, avanços no 

processo de aquisição escrita. Baseada nestes construtos, Borges (2006) 

desenvolve toda a sua tese. Assim, ela finaliza seu estudo com uma questão 

provocadora: se a natureza do ato de escrever vem intrigando os estudiosos da 

Literatura, como também grandes escritores, por que esta questão não 

comparece nos estudos sobre a aquisição da escrita?  

Com base no que apresentei até aqui, conclui-se que no trabalho de 

Borges (2006) a criança é introduzida na escrita através da materialidade do 

texto escrito, ou seja, ela é, usando a expressão de De Lemos (1992) 

“capturada” pelo jogo significante e submetida ao funcionamento da língua. A 

constituição de unidades e a composição de estruturas sintagmáticas são 
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resultado do trabalho da língua que coloca os significantes da escrita em 

relação.  Para Borges (2006), a relação oralidade e escrita é efeito do 

funcionamento da língua, que faz cruzar cadeias da oralidade com cadeias 

gráficas. Isso leva a interrogar o que está em jogo na escrita do surdo, quando 

se adota uma concepção como a da referida pesquisadora. Finalmente, vale 

destacar que o Outro é entendido como instância do funcionamento da língua. 

Uma vez que é ele quem fornece os significantes, ele é intérprete da escrita da 

criança. Tal afirmativa, também decorrente da filiação ao trabalho de De 

Lemos, abre um espaço para pensarmos o lugar do professor. 

Portanto, é premente a necessidade de aprofundar a discussão sobre o 

tema, lançando mão de outros referenciais teóricos, que fuja do que poderia 

mos chamar de “círculo vicioso”. Dessa forma, para que a discussão sobre o 

modo de entrada do surdo no universo da escrita seja significante é necessário 

produzir uma torção teórica. Com isso quero dizer que se trata de enfrentar a 

densidade específica da escrita, o que implica distanciar-se da noção de 

representação, como sinaliza Borges (2006), quando propõe reverter 

radicalmente a noção de se considerar como motores da alfabetização a 

representação e/ou comunicação de significados na escrita e na leitura, onde a 

lógica era a do significado: algo fixo, já dado, que a criança deveria descobrir e 

representar como condição de sua alfabetização.  

Em contraposição a estas propostas de cunho cognitivistas, De Lemos 

(1992) aponta a necessidade do retorno à Lingüística ressignificada pela 

Psicanálise para analisar a linguagem da criança, de um lugar de “não saber”, 

pelo reconhecimento de que a fala e a escrita portam um real que vem 

convocar uma produção de saber, em lugar de portar suas peculiaridades 

como impossíveis de serem identificadas nas categorias lingüísticas da língua 

constituída. Isso porque, sabemos, a ciência lingüística não oferece categorias 

para a análise da fala, muito menos para a análise da escrita inicial, o que faz 

dessas produções “nonsense” resíduos a serem descartados, rejeitados. A 

incapacidade de compreender e classificar as peculiaridades dessas produções 

deve-se, segundo De Lemos (1982) e Lier-DeVito (1994), aos “erros” 

cometidos que podem indicar uma tendência de explicar o desenvolvimento 

lingüístico fora da linguagem, ou seja, pelo que é tido na psicologia como 
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domínio de desenvolvimento cognitivo e comunicativo ou social.  

Quando a interpretação dos processos de aquisição da linguagem é 

reduzida à descrição de um desenvolvimento fechado em estágios 

homogêneos e universais, o sujeito é aquele que possui a capacidade de agir 

sobre a linguagem e representá-la como algo exterior à própria subjetividade. 

Ao contrário, a heterogeneidade da fala e da escrita iniciais da criança, muitas 

vezes sem sentido, pode tornar-se compreensível se ouvida e vista como um 

caminho próprio do “infans” em direção ao campo da palavra e emergir 

enquanto sujeito de linguagem.Assim, acompanho De Lemos (1982), Lier-

DeVito (1994) e Borges (2006), entendendo que nesta linha podemos trilhar 

novos caminhos para pensarmos a educação do surdo. Caminhos 

determinados por uma teoria do funcionamento da língua que permita pensar o 

modo de presença desse sujeito na escrita. 

É importante considerar, também, a hipótese sobre a origem da escrita 

conforme proposta por Pommier (1993) em seu livro Nascimento e 

Renascimento da Escrita, em ele propõe que a história da escrita se repete no 

ato de escrita de cada criança, que passa: do desenho, aos hieróglifos 

pessoais, à pictografia e à escrita alfabética.  Dessa maneira, existe uma 

relação entre a prática do desenho e a escrita. Assim,  

[...] a instância da letra no inconsciente, tal como é definida 
pela psicanálise, e a escrita têm uma mesma origem, [...] De 
acordo com tal hipótese, a criança não escreverá antes de 
estabelecer uma certa relação com o valor psíquico da 
representação pictórica, o que significa que há um processo 
complexo que articula a passagem do desenho à escrita. Num 
primeiro momento, é preciso negligenciar o valor figurativo da 
representação em favor do valor sonoro (transcrição) e depois 
se apaga o lastro do valor de imagem (tradução), isto é, 
recalca-se o valor de gozo ligado à imagem. Sem esse 
recalcamento, aquele que lê ficará ligado à forma e não 
chegará a destacar um valor literal que só existe no 
apagamento”. (NUNES; DA MATTA; BERGAMASCO, 
2008:293) 

Trata-se de uma possibilidade de subversão no entendimento da escrita 

do surdo que é fundamental para este trabalho, na medida em que a escrita é 

tomada como efeito da estrutura psíquica do sujeito “e não como resultado de 

uma técnica pedagógica bem sucedida ou do fato de que os problemas de 
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aprendizagem, quando existem, são relacionados a fatores puramente 

orgânicos. Trata-se aqui de considerar, como diz Pommier, que “a escrita 

requer do sujeito algo que está além da caneta, a saber, o inconsciente. 

(POMMIER, 1993:286 apud. NUNES; DA MATTA; BERGAMASCO 2008:294).  

Por fim, é oportuno reiterar que a leitura do material factual abordado no 

próximo capítulo foi encaminhado sob efeito dessas muitas leituras. Contudo, 

não foi possível, dada a recente novidade que a Psicanálise representou em 

minha formação, levar às últimas consequências o modo de reflexão 

introduzido pelos autores que comparecem no capítulo. Todavia, como indico a 

possibilidade de um novo olhar, que pode indicar novas perspectivas. 
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5 A ESCRITA DO SURDO? 

 

Neste capítulo, apresento e discuto segmentos de escrita de um grupo 

de alunos surdos.  

Como já explicitei, nesta tese venho oferecer uma via alternativa de 

reflexão sobre a produção escrita do surdo. Seguindo na contramão da maioria 

dos autores do campo da educação de surdos - apresentados ao longo da tese 

- que concebem a escrita como representação (seja da fala oral, seja dos 

sinais), interrogo o que coloca a escrita em movimento e como o sujeito surdo 

nela se inscreve.  

Primeiramente, devemos compreender que, no material aqui 

apresentado, a heterogeneidade corre por conta do modo singular de inscrição 

desses sujeitos na linguagem. Por isso, faço minhas as questões formuladas e 

posteriormente deslocadas por Nunes (2004:24), e já apresentadas na 

introdução deste trabalho, quais sejam:  

[...] seria a escrita do português uma língua estrangeira ou uma 
segunda língua para esses sujeitos surdos? O que estaria aí se 
inscrevendo? Uma língua gestual desenvolvida com os pais e 
familiares durante os primeiros anos de vida? Ou uma fala 
adquirida por treinamento no processo de oralização [...]? Ou a 
LIBRAS, adquirida na adolescência? Seria a escrita 
atravessada por todos esses registros? 

Nunes (2004) conclui que as possíveis respostas a essas questões 

situavam-se em momentos que antecediam a produção escrita “e para além do 

que ali se inscrevia“, elas faziam referência à singularidade que tece a relação 

de um sujeito com a linguagem, aos discursos construídos pela história sobre a 

surdez e aos trabalhos sobre a educação dos surdos. Por isso, foi necessário 

que a pesquisadora pensasse na relação entre tais momentos sob uma 

perspectiva que incluísse a estruturação subjetiva. Desse modo, as 

interrogações em seu trabalho foram consideradas sob o ponto de vista da 

psicanálise, o que significa abordar o sujeito “como efeito de linguagem, e a 

produção escrita [...] como manifestação de uma inscrição subjetiva em um ser“ 

(NUNES, 2004:24-25).  



94 

 

 

Nesse momento, é oportuno abrir um parêntese para esclarecer que o 

trabalho de Nunes (2004) refere-se a uma jovem, com a qual a pesquisadora 

estabeleceu uma relação particular. Isso permitiu que ela pudesse retomar a 

história da menina e introduzir os seus efeitos na análise do material, assim 

como discutir a singularidade a partir do modo de relação estabelecida entre 

elas. Já a discussão que apresento nesta tese é voltada para a educação do 

sujeito surdo, cujo material factual coletei em situação de sala de aula, o que foi 

impeditivo de percorrer uma trajetória desses sujeitos e, portanto, de considerá-

la na análise aqui empreendida.  Contudo, acompanho Nunes (2004:88), 

quando afirma que, ao se ignorar a especificidade de cada sujeito, “o discurso 

perde-se em generalizações excluindo o que não se consegue nomear“. Ela 

acrescenta ainda que ao estudar a escrita é mais simples “ignorar os enigmas 

causados pelas diferenças e preencher o vazio do não dito. [Ela resolveu] 

encarar esse não dito, correndo o risco de não saber como nomeá-lo” (NUNES, 

2004:88). 

Sendo assim, procurarei abordar e discutir os textos produzidos pelos 

alunos a partir de uma perspectiva educacional, mas tentando não me esquivar 

dos enigmas e sob os efeitos da aproximação à proposta Interacionista, 

desenvolvida por De Lemos (1992; 1999; 2002; dentre outros) e dos 

desdobramentos empreendidos no trabalho de Lier-DeVitto (2001; 2005;  2006; 

dentre outros) sobre as patologias de linguagem. Isso implica, como apontei na 

fundamentação teórica desta tese, ficar sob os efeitos da Lingüística e da 

Psicanálise. A seguir, passo ao contexto da pesquisa. 

O grupo que serviu de sujeitos para este trabalho participava de um 

projeto que tinha como objetivo o reforço e recuperação da aprendizagem de 

língua portuguesa por alunos surdos. No projeto eu tinha a intenção de 

desenvolver metodologias que ampliassem o trabalho com os surdos de 

algumas escolas estaduais de São Paulo, no processo de inclusão escolar 

desse aluno, focalizando o ensino de português escrito. Esse projeto era 

organizado por uma instituição de apoio aos surdos, e pretendia promover o 

aprendizado da língua portuguesa, por meio de uma metodologia de ensino de 

segunda língua (L2). Note-se que a proposta era coerente com o que se 

encontra na literatura especializada do campo, como apontado no capítulo 3, 
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especialmente nos trabalhos de Ferreira (2003, entre outros).  

O curso era realizado em horário alternativo às aulas desses alunos na 

escola e a participação não era obrigatória. Todos os participantes estavam 

cursando o ensino médio, em turmas e turnos distintos. A divulgação do projeto 

foi feita pelas professoras de salas de recursos na própria escola. O aluno 

manifestava interesse em participar, através do preenchimento de uma ficha de 

inscrição. O curso era gratuito e a permanência no mesmo era garantida pela 

freqüência do aluno, visto que, com três faltas consecutivas, ele poderia ser 

desligado do projeto. Os encontros aconteciam uma vez por semana e tinham 

duração de duas horas.   

Devido à demanda inicial dos surdos, foi dada prioridade às questões de 

regência verbal, com maior ênfase na conjugação. Os demais elementos 

textuais não foram trabalhados intensivamente, sobretudo limitação da carga-

horária do curso (60 horas). No entanto, à medida que surgiam dúvidas por 

parte de algum dos alunos sobre outros elementos eu lhe dava orientação 

individual ou para todo o grupo, conforme julgasse pertinente. 

As aulas foram planejadas, conforme assinalei, com base em uma 

metodologia desenvolvida em estudos lingüísticos que focalizavam o ensino de 

L2, que consistia em trabalhar a língua portuguesa, em sua modalidade escrita, 

a partir de uma perspectiva que enfatizava a função comunicativa da mesma. A 

turma foi composta por oito alunos e a duração do curso foi de seis meses. Os 

fragmentos de escrita que vou apresentar são partes do material produzido por 

esses alunos. A íntegra da produção de cada um dos sujeitos está no apêndice 

desta tese. Na apresentação do material, os sujeitos serão nomeados da 

seguinte forma: Texto 1, que corresponde ao sujeito 1, Texto 2, que 

corresponde ao sujeito 2, e assim por diante. A idade dos participantes variava 

entre 17 anos e 28 anos. Assim como procedi no caso dos alunos, o nome das 

instituições educacionais citadas por eles nas produções também foram 

omitidos para evitar qualquer tipo de exposição. 

O material coletado para encaminhar a discussão foi o resultado final de 

várias atividades desenvolvidas com os alunos durante o curso. O principal 
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conteúdo das atividades – atendendo à demanda dos próprios alunos – foi o 

uso dos verbos na escrita da língua portuguesa. Tais atividades, num primeiro 

momento, eram encaminhadas com a preocupação de que fizessem sentido 

para os surdos e que não fossem meramente tarefas escolares (apesar dessa 

meta não ter sido atingida). Como não havia um material didático desenvolvido 

especificamente para ensino de português para surdos, busquei criar 

atividades a partir de ideias tiradas de livros de ensino de língua portuguesa 

como língua estrangeira. Houve a preocupação de adaptar essas atividades 

para que ficassem mais atraentes e didaticamente interessantes para os 

alunos. Para isso, utilizei dinâmicas e jogos, fazendo com que os alunos 

sempre tivessem contato com textos e não somente com atividades isoladas.  

Para eliciar a escrita das produções que compreendem o material aqui 

analisado, não foi oferecido aos alunos um texto matriz, ou seja, não lhes foi 

dado nenhum modelo ou guia para a sua produção. Foi realizada, apenas, uma 

discussão sobre a estrutura do texto a ser produzido (título, início, meio, fim, 

tempo em que se estava falando, do que se estava falando, etc). 

A atividade de produção de texto que coletei para esta análise se 

intitulou “Minha vida na escola”. O tema da redação foi proposto por mim e não 

fiz indicação de outras leituras para a elaboração da atividade. Antes da 

elaboração dessa atividade, apenas recomendei que os alunos atentassem 

para a conjugação verbal que foi trabalhada durante o curso. A atividade foi 

feita em sala, com duração média de 1:30h e durante sua elaboração houve 

algumas dúvidas por parte dos alunos, as quais, dentro do possível, fui 

respondendo. A comunicação professora-aluno (nos momentos de orientações, 

intervenções, negociações, etc) se deram sempre em Libras, já que tanto esta 

pesquisadora quanto os alunos têm fluência nessa língua. Contudo, sempre 

que necessário, tanto eu quanto os alunos quanto, utilizávamos a lousa para 

confirmar a forma de escrita de uma ou outra palavra.  

Antes de começarem as aulas do projeto, eu havia feito o planejamento 

dos conteúdos e atividades, preparando e programando cada aula, dentro de 

uma sequência didática. Porém, esta minha organização com antecedência 

não teve tanta utilidade, já que foi modificada sistematicamente, no transcorrer 
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do projeto, para atender novas demandas trazidas pelos alunos, 

principalmente, no que toca à conjugação verbal nos textos, como mencionei 

anteriormente.  

Durante a primeira leitura do material coletado foi possível perceber que, 

de fato, os verbos constituem um dos elementos gramaticais em que houve 

recorrência de uso “inadequado”, quando se adota uma análise gramatical 

stricto sensu, e que afeta a legibilidade do texto. Como assinala Lier-DeVitto 

(1999:345),  

[...] formas e regras são produtos de um esforço de 
regularização que, ao serem projetadas sobre a fala, só podem 
recolher “exemplos de formas e regras” e ignorar o não 
ajustável. Daí seu caráter normativo certo/errado. Mas tal 
distinção contém o não-explicável, o não previsto pela 
gramática, mas que existe. 

De fato, a peculiaridade no uso de verbos faz marca nos textos dos 

surdos e é um aspecto recorrente na sua escrita, como podemos ver logo a 

seguir, por exemplo, na Figura 1 (“...que já acostumei muito de falar”) e na 

Figura 2 (“Eu esta sofre e estudo mais precisa nota azul...”). Voltarei a isso. 

Esclareço que, na concepção do projeto para os alunos, o meu objetivo era de 

ensiná-los a escrever de outro modo. Porém, ao longo dos meus estudos no 

doutorado - no LAEL, da PUC/SP - na linha de pesquisa “Linguagem e 

Patologias da Linguagem”, foi necessário interrogar,  “o que era ensinar uma 

língua”.  

Sobre a aceitação do projeto, os alunos pareciam estar empenhados em 

“aprender” o português em sua modalidade escrita, pois optaram por fazer uma 

atividade extracurricular. Corrobora esta interpretação o fato de que, durante 

todo o período, não houve desistência de nenhum dos participantes. Também, 

no material analisado, os depoimentos cujos argumentos falam do apreço ou 

da necessidade do aprendizado da língua portuguesa, sinalizam nessa mesma 

direção, como podemos concluir na leitura dos fragmentos a seguir: 
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Figura 1 - Texto 1 

 

 

Figura 2 - Texto 4 

Ainda que nestes fragmentos seja possível escutar a repetição de um 

discurso corrente entre os ouvintes, qual seja: de que é necessário o surdo 

aprender português (Figura 1 – Texto1: “Gosto muito de estudar só português”) 

e (Figura 2 – Texto 4: “é importante portuguesa”), os alunos pareciam estar 

envolvidos e dispostos a realizar as atividades propostas. Finalmente, vale 

destacar que a preocupação central do projeto não era a oralização dos surdos 

e, sim, o uso do português na sua modalidade escrita. 

Dada à motivação dos sujeitos em participar do projeto (baseado na 

leitura que faço desses fragmentos citados anteriormente), vale interrogar o 

que os levou a se interessarem tanto pela escrita do português, já que, ao 

mesmo tempo em que se insiste na necessidade do surdo escrever, há um 

discurso corrente de que eles rejeitam a aproximação com a modalidade 

escrita do português (SOARES, 2008). Nunes (2004) também deparou-se com 

uma certa resistência, por parte do grupo de alunos com quem pretendia 

trabalhar em seu doutorado, com relação a atividade de escrita. Vejamos: “De 
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imediato, percebi a dificuldade em trabalhar com o grande grupo, 

principalmente pela sua resistência à atividade com a escrita, pois como eles 

próprios diziam “escrever muito difícil” (NUNES, 2004:23). De onde vem o 

discurso de que eles são displicentes na relação com o português, que 

desprezam seu aprendizado, e não demonstram qualquer interesse de entrar 

em contato com a escrita (SOARES, 2009)?   

A escrita do português talvez pudesse vir a ser o lugar em que o surdo 

se identificaria com a comunidade ouvinte, já que ambos poderiam circular na 

mesma língua. Fazendo uma aproximação à discussão de Melman (1992), 

posso pensar – em relação ao surdo - que, talvez sua posição de 

“marginalidade”, ou de estrangeiro em relação à comunidade ouvinte e, muitas 

vezes, em relação à própria família, pudesse, ser minimizada.  Assim posso 

interrogar, também, o que significa para os surdos “escrever bem português”.  

Com relação ao material coletado, é possível reconhecer traços comuns 

nos diversos textos que, como no caso do material da pesquisa de Nunes 

(2004:23), me “despertava, ao mesmo tempo, um efeito de familiaridade e de 

estranheza“. Sobre isso Lemos, M.T. (2002), ao discutir as produções 

enigmáticas da crianças baseia-se na experiência do estranho (Freud, 1919).  

Lemos concebe o efeito de estranhamento, como o retorno de uma experiência 

familiar ao sujeito. Conforme assinala Carvalho (2005:63), “trata-se de uma 

maneira singular de combinar significantes que já havia sido esquecidos pelo 

investigador, mas que a sua escuta da fala da criança faz retornar” . Esta 

afirmação de Carvalho leva a interrogar o que a escrita de meus sujeitos 

despertava em minha escuta. 

 Nunes (2004:23) ao iniciar sua pesquisa considerava que essa escrita 

parecia “estar sempre “fora”, de não fazer parte/ do sujeito”. Talvez isso 

coloque em questão a diferença entre uma língua estrangeira, que me exclui, e 

um efeito de estranhamento que diz de uma possibilidade de língua esquecida. 

Entretanto Nunes (2004) se refere a uma “estrangeiridade” familiar, em 

que havia algo a mais e que despertou “o desejo de resposta, apesar do vazio 

que se fez ouvir inicialmente“. Entendo que esta seja a condição de todo 
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investigador que é tomado pela escrita do surdo e que não tenta recobrir seus 

mistérios com aportes teóricos que apenas apagam a singularidade da escrita 

de um sujeito. A “estrangeiridade”, discutida por Nunes (2004) é semelhante ao 

que pude constatar na leitura inicial do material a que me refiro. Ou seja, é 

semelhante à de um falante de outra língua: frases curtas, falta ou uso 

inadequado de conectivos, verbos não flexionados (ou flexionados de forma 

não usual), mas ainda assim se presentifica o familiar. 

Assim como Nunes (2004), inicialmente, me vi na impossibilidade de 

nomear o que me interrogava. Isso é o que a pesquisadora denomina de 

“estrangeiridade” e que, segundo ela, seria semelhante à de falantes de outra 

língua, que também se faz presente nos textos dos alunos surdos. Essa 

estrangeiridade, diz ela: “foi nomeada por muitos pesquisadores como 

resultado do entrecruzamento da língua de sinais e de outros registros aos 

quais os surdos estão expostos.“ (NUNES, 2004:24). No entanto, o que fez 

questão e orientou a direção de seu trabalho “é a condição de estrangeiridade 

que aloca o sujeito na particularidade desta escrita. Por isso, a escrita é [...] 

tomada como lugar psíquico de manifestação da subjetividade.” (NUNES, 

2004:24) 

Uma questão que considero fundamental é interrogar se o que os alunos 

produziram pode ser denominado texto. Porém, para encaminhar essa 

discussão é necessário esclarecer o que seria entendido como texto e quais as 

suas qualidades, ou melhor, sobre o que “faz texto”23 , embora eu não pretenda 

me estender nesse tema24. Sobre isso, Lemos, M.T. diz que "texto" é aquilo 

que tem efeito de consistência e deve-se colocar em destaque a palavra 

"efeito" que remete à questão, como indica a autora, da emergência de sentido 

para além da noção de coesão. Ao discutir a fala da criança, ela interroga: "o 

que dizer da emergência de sentido no não-coesivo?" (LEMOS, M. T., 

1992:36). Essa questão, por sua vez coloca em jogo o lugar do outro, ou seja, 

                                                 
23

 Expressão de Lemos, M. T. (1992). 

24
 Remeto o leitor ao trabalho de Lemos, M.T. (1992) em que ela desenvolve o tema em 

profundidade. 
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[...] o texto é sempre texto para alguém, de alguém. Não é 
preciso tomar esses termos aqui como pessoas específicas ou 
reais; o fato é que a linguagem sempre supõe um outro ao qual 
me dirijo, ao qual peço significação. (LEMOS,M.T. 1992:33) 

Como se vê, o texto para ela dá testemunho da subjetividade que nele 

se inscreve. Assim, mesmo em falas/escritas que resistem a fazer texto, há 

possibilidade de “emergência de sentido se ela faz texto no dizer do outro, num 

outro lugar. Ele pode ali, no interior dessa opacidade [...], a partir de um 

[sentido] não-coesivo, fazer consistência.” (FONSECA, 1995:107)  

As indagações que faço tomam como ponto de partida os efeitos que, 

geralmente, são produzidos no ouvinte pelos escritos de surdos. Talvez o mais 

intenso seja o estranhamento na forma (estrutura) de escrita, em especial em 

um ouvinte não familiarizado com tais produções textuais. 

Segundo Bosco (2005), a tentativa de abordar os escritos de crianças25 

em sua forma linear, certamente impedirá a leitura, uma vez que esses textos 

exigem que se vá além da superfície grafada, colocando em cena outra 

maneira de ler. É essa outra leitura que se objetiva também neste trabalho, 

uma vez que ela aponta para efeitos de sentidos que emergem do não sentido 

que as escritas de surdos exibem e permite-nos reconhecer uma legibilidade 

que se faz num “desvio”, em que a antecipação do outro/leitor ganha destaque. 

Os sentidos desses escritos vão se produzir como efeitos de relações entre 

significantes e implicam o apagamento do valor representativo-figurativo dos 

elementos grafados. 

No material da pesquisa de Bosco (2006), há um amontoado de letras 

do nome próprio que exigem uma antecipação, ou seja, ler o que não está de 

fato escrito. Embora o material que apresento seja diferente do de Bosco 

(2006), já que a escrita de meus alunos se constitui a partir de unidades da 

língua constituída, talvez seja possível pensar que, nas produções escritas dos 

surdos, o outro adquire um papel estruturante ao interpretar esses escritos, 

deixando neles marcas de sua inscrição. Em outras palavras, o que se dá é 

uma leitura do não escrito, já que embora as unidades de escrita do português 

                                                 
25

 Embora a pesquisa de Bosco seja sobre a escrita de crianças, no caso de textos de surdos, 
isso também se aplica. 
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estejam colocadas, surge a questão da “incompatibilidade” na tecitura do texto, 

o que nos leva a emprestar sentido ao não sentido, “produzindo para elas uma 

textualidade” [...] “neste ponto, damos destaque ao funcionamento simbólico 

que inclui a língua, possibilitando a antecipação imaginária do outro ao ler.” 

(BOSCO, 2005:271).  

Da mesma forma que aparece nos escritos de surdos apresentados por 

Nunes, Bergamasco e Matta (2008:296), nas descrições que meus alunos 

fazem de sua “vida escolar“ é possível observar a presença de um excesso de 

imagens “como se tentassem retratar a completude das cenas vividas, colando 

todos os pedaços das imagens num gesto sem cortes; uma tentativa de retratar 

a totalidade da cena, num deslizamento metonímico e contínuo que caracteriza 

o gesto.“ 

Os textos produzidos por meus alunos dependem da leitura do outro 

para que seja possível fechar uma unidade de sentido, ainda que imaginária. 

Esses textos são compostos por fragmentos que retornam dos textos/da fala do 

outro. Fragmentos que raramente se articulam, vem justapostos, sem restrição. 

As dificuldades aparecem nas relações estruturais entre os diversos elementos 

da língua, como no exemplo seguinte:  
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Figura 3 – Texto 1 

 

Figura 4 – Texto 6 

Os dois fragmentos acima permitem despertar algum sentido, mas para 

que ele seja apreendido, depende do desejo do leitor de produzir uma unidade, 
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atribuir um não dito, para fechar um sentido. O material apresenta uma grande 

circularidade, elementos que se repetem, uma organização sintática particular 

que parece amalgamar fragmentos de origens diversa. Na tentativa de 

entendê-lo, o leitor precisa eleger um sentido, onde vários seriam possíveis. 

Nesse aspecto, talvez poderíamos dizer que há um não entendido e um mal 

entendido sobre a escrita do surdo, conforme Behares (1997). 

Outro aspecto interessante diz respeito a hipótese relativa à profusão de 

imagens que os textos suscitam, o que pode, segundo Nunes Bergamasco e 

Matta (2008:297), estar  

“relacionada à movimentação corporal implicada na língua de 
sinais e, principalmente, a uma forte impregnação imaginária a 
que os surdos estão submetidos, impedindo o acesso à letra, 
pois, na surdez, há uma impregnação visual fatal, uma 
necessidade constitutiva da presença do outro semelhante – 
sua boca, seus gestos, seu corpo – tornando o descolamento 
da imagem muito difícil.”  

A imagem visual impõe sua força para os surdos, o que não o 

impossibilita de escrever, “mas, ao contrário do ouvinte, ele pode ultrapassar 

ou não o registro das imagens, ou ainda, fazê-lo apenas parcialmente.” (Nunes 

Bergamasco e Matta , 2008:297). Neste aspecto, chama a atenção a ausência 

(ou pouca incidência) de erros ortográficos no nosso material coletado, o que 

indica que a relação entre som e letra que, tradicionalmente, orienta o trabalho 

de alfabetização pode ser interrogado. Isso porque, mesmo tendo a audição 

obstacularizada, a maioria dos surdos “escrevem corretamente”, do ponto de 

vista da ortografia. Eles chegam, no que se chama nos trabalhos de Ferreiro 

(1988), à fonetização da escrita. Assim, podemos pensar, enquanto uma 

hipótese, que a força da imagem se faz notar. 

Outro ponto interessante e que faz presença nos textos, é que todos os 

alunos que frequentaram escolas comuns, com propostas inclusivas, não se 

reconheciam como parte daquela comunidade. Não havia uma língua comum 

entre eles, nem com os alunos ouvintes, nem com os professores, de modo 

que pudesse sustentar uma identificação.  Dos oito textos coletados, seis 

fazem menção a este tema, como, por exemplo alguns trechos dos fragmentos 

a seguir: 
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Figura 5 – Texto 7 (Mais adiante o aluno fala de duas escolas em um 

outro estado que  tinha intérpretes e considera isso muito bom) 

 

Figura 6 – Texto 6 

 

Figura 7 – Texto 4 

Também, é importante notar, a língua de sinais, aos olhos do surdo, 

parece ser a única possibilidade de “aprender” os conteúdos que a escola 

veicula. Assim, ainda que se possa dizer que nesses textos há marcas 

indeléveis do assujeitamento ao discurso do outro, é necessário assumir que 

“se existe possibilidade de transmissão, essa é da língua e na língua em que 

professores e alunos circulam. A transmissão é simbólica, portanto, está 

absolutamente subordinada ao que a língua põe em funcionamento“ 
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(VORCARO, 1999:134). 

Desse modo, para o surdo, a escola comum parece representar “a perda 

do significante de identidade. Seria o exílio ao qual está submetido o 

estrangeiro”? (NUNES, 2004:91). Já, no caso da educação bilíngüe, a escola 

passa a ser o território da língua, talvez até equivalente a um país. Assim, 

coloca a criança na posição de estrangeira em relação ao resto da comunidade 

externa ao universo escolar, Nesse cenário, não se sabe mais o que é língua 

materna e o que é língua estrangeira. Isso porque, possivelmente, a criança 

vive num sistema, no período em que está na escola e em outro sistema 

quando está em casa. No território da escola, a mãe é estrangeira, enquanto 

em casa, a criança surda é a estrangeira, o que pode configurar uma situação 

de exílio, poderia pensar aproximando a discussão que Melman (1992) traz, em 

relação aos emigrados nas línguas orais estrangeiras.   

Como já referi, outro aspecto importante deste trabalho é a questão do 

“erro” que aqui é focalizado de outra forma das análises gramaticais que lidam 

com o par correto/incorreto. Diferentemente da maioria das pesquisas que 

consideram apenas o que pode ser categorizável, tomarei o erro, na 

perspectiva de Carvalho (1995:119), “como efeito de relações entre saber e 

falta, ficando, desse modo, suspenso qualquer estatuto de imanência”. 

Acompanho a crítica de Faria, V. (2004) quando fala sobre como a 

linguagem é, via de regra, abordada na clínica e na escola. Em seu trabalho, 

ela refere o que se entende por linguagem:  

 [...] linguagem é comportamento, i.e., é tratada como “objeto 
visível e monolítico”, que pode ser segmentado, fragmentado e 
reordenado (pelo clínico e pelo paciente).  Não me parecem, 
portanto, substancialmente diferentes as posições do  
professor e a do clínico frente à linguagem e ao sujeito (para 
quem falta conhecimento). 
[...] aspecto íntimo e indissociável da prática de ensino da 
linguagem (tanto na Fonoaudiologia como no Ensino de 
Línguas) é o da estratificação do lingüístico, ou seja, a 
abordagem da linguagem a partir dos estratos fornecidos pelo 
saber da Lingüística: estrato sintático, semântico e fonológico 

(FARIA, V., 2004:36-37, grifo da autora). 

Desse modo, para a autora, seria uma ilusão a tentativa de explicar o 

que ocorre numa fala/escrita, lançando mão de instrumentais descritivos 
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estáticos e estratificados, mesmo que estes localizem acertos e erros. Nesse 

aspecto, Lier-De Vitto (2006) assevera que o uso desses instrumentais poderia 

levar a uma visão parcial e desintegradora, o que separaria a linguagem em 

níveis, e ocorreria a decomposição da fala. Sendo assim, também. na 

perspectiva teórica aqui adotada, “entende-se que dar relevo a uma face da 

linguagem implica apagar/esconder o que acontece nas demais” (FARIA 

2004:40) 

Assim, ao invés de tentar enquadrar os erros das produções dos alunos 

surdos em categorias prédefinidas, é preferível trabalhar com a possibilidade 

de estabelecer alguns aspectos que Carvalho (1995:90) leva em consideração 

nos estudos sobre o erro, tais como: a produção de um “furo na ordem” do 

funcionamento da língua; caracteriza-se como “resíduo”; fere o lugar de uma 

ordem, suspendendo a regularidade, “podendo nunca mais se repetir”; marca o 

“funcionamento da língua” e não uma “consciência organizadora”, quebra a 

“ordem de uma teoria”, havendo a necessidade de excluí-los em função da 

constituição da unidade da língua.   

No material analisado neste trabalho, as dificuldades apresentadas por 

meus alunos aparecem nas relações estruturais entre os vários elementos da 

língua, como, por exemplo, os verbos. Assim, na maioria dos fragmentos deste 

material, o que se apresenta escrito pelos surdos, geralmente, não 

corresponde à língua portuguesa em sua norma padrão.  

O material apresenta uma grande circularidade, elementos que se 

repetem, uma organização sintática particular que parece amalgamar 

fragmentos de origens diversa. Na tentativa de entendê-lo, o leitor precisa 

eleger um sentido, onde vários seriam possíveis. Nesse aspecto, talvez 

poderíamos dizer que há um não entendido e um mal entendido sobre a escrita 

do surdo Behares (1997). O autor considera como mal entendidos os diálogos, 

já que cada participante está alheio aos processos metafóricos e metonímicos 

nos quais cada um submete os significantes do outro, reorganizando-se os 

enunciados sobre si mesmos. Para ele, nesse tipo de diálogo, os participantes 

não têm, sequer, a ilusão de estarem falando a mesma coisa, imaginariamente. 

Porém, penso que no caso do professor/leitor de surdo ainda opera a ilusão de 
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estar compartilhando a mesma língua escrita. Isso porque, apesar desse 

professor/leitor chegar apenas à superfície do texto do surdo, tenta fazer 

unidade ao vislumbrar uma possibilidade de significação. 

Como assinalei anteriormente, minha proposta inicial era analisar de 

modo isolado a categoria “verbos” nos escritos dos alunos surdos. Entretanto, 

ao iniciar a análise do material, me deparei com as dificuldades que esse 

procedimento impunha. Na medida em que meus olhos corriam os textos na 

busca dos “erros” de conjugação verbal, ficou clara a impossibilidade de saber 

se o que eu estranhava no texto daqueles sujeitos era o uso do verbo ou as 

relações estruturais que enlaçavam os elementos da língua, isto é,  o modo de 

articulação entre significantes.  Assim, fui me afastando da ideia de 

empreender uma análise gramatical. Desse modo, comecei a buscar uma 

direção, o que me levou à possibilidade de analisar o material considerando a 

necessidade de interrogar se o “erro” na escrita poderia ser pensado a partir de 

uma perspectiva que o considere como de emergência do sujeito - o que 

ocorreria, segundo Mrech (2002), por meio do “alimento do desejo” – em saber 

a língua portuguesa. Ou seja, como o lugar em que esse sujeito não pode 

deixar de fazer presença, como podem sugerir os fragmentos a seguir: 

 

Figura 8 - Texto 4 

 

 

Figura 9 - Texto 7 
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A dificuldade apontada em relação à questão do erro e do modo de 

abordá-lo, já se pronunciava na ocasião em que ministrava o curso de língua 

portuguesa para esses alunos surdos, principalmente nos momentos em que 

me deparava com suas produções escritas. Contudo, tal dificuldade foi 

compreendida no doutorado a partir da leitura de Saussure (1974:130) e do 

entendimento que a língua é um “sistema de valores puros”:  

a idéia de valor nos mostra que é uma grande ilusão considerar 
um termo simplesmente como a união de certo som com certo 
sentido. Defini-lo assim seria isolá-lo do sistema do qual faz 
parte; seria acreditar que é possível começar pelos termos e 
construir o sistema fazendo a soma deles (SAUSSURE, 
1974:132).    

Para o autor, “a língua tem o caráter de um sistema baseado 

completamente na oposição de suas unidades concretas” (SAUSSURE, 

1974:124). Essas oposições entre unidades concretas equivalem a puras 

diferenças. Portanto, “quer se considere o significado, quer o significante, a 

língua não comporta nem ideias, nem sons pré-existentes ao sistema 

lingüístico, mas somente diferenças [...]” (SAUSSURE, 1974:139. Assim, como 

não há nenhuma unidade de qualquer ordem e de qualquer natureza que se 

imagine, que repouse sobre outra coisa senão diferenças, a unidade da língua 

será sempre imaginária, existindo somente a diferença. 

Dessa maneira, na teoria do valor, Saussure (1974:132), acrescenta que 

valores são “inteiramente relativos”. Isso significa que eles emanam do sistema 

e se definem “por aquilo que os rodeia” (SAUSSURE, 1974:135). Ou seja, 

valores não são independentes do sistema, são determinados pelo modo de 

funcionamento da língua. Cabe notar que, para De Lemos, a teoria saussuriana 

sobre o valor, “ao eleger a relação e a diferença como primitivos, coloca até 

mesmo as unidades lingüísticas de qualquer nível como efeito/produto dessas 

relações” (DE LEMOS, 1995:124).   

Se o sistema de valores da língua é constituído de termos solidários e o 

“valor de um resulta tão somente da presença simultânea de outros” 

(SAUSSURE, (1974:133), significado e significante são diferentes, mas não 

opostos. Então, o valor está regido, segundo o autor, por um “princípio 

paradoxal” constituído de oposições e de igualdades, ou seja, uma coisa 



110 

 

 

dessemelhante que pode ser trocada por outra diferente, mas de determinado 

valor – a significação – e uma coisa semelhante que se pode comparar com 

aquela cujo valor está em causa – o valor. 

Esse raciocínio leva à conclusão de que na língua, em lugar de “idéias 

dadas de antemão” somente existem “valores que emanam do sistema” e que 

são definidos “negativamente por suas relações com os outros termos do 

sistema” (SAUSSURE, (1974:136). São o que os outros não são, ou seja, um 

“fragmento de língua” pode basear-se somente no que não é coincidente, no 

diferencial, no arbitrário, no diferente. O seu valor implica a relação com os 

outros elementos.  

Desse modo, neste trabalho, considerando o aporte teórico eleito para 

tentar um novo olhar para a escrita do surdo, seria impossível eleger categorias 

gramaticais isoladas. Isto porque, as unidades linguísticas não se definem por 

si mesmas e sim, como afirma Milner (2002:35), sobre a noção saussuriana de 

valor linguístico, “o signo só tem propriedades pelas relações de diferenças que 

mantém seus significantes com todos os outros significantes da língua”. Nessa 

perspectiva é que analisamos as produções peculiares presentes na escrita 

dos alunos surdos, levando-nos a uma interpretação desses acontecimentos 

como fato que se constitui pela relação com os outros elementos do sistema, 

pela diferença e pela oposição.  

Contudo, segundo Faria, N. (2004:74),  

Além dos inúmeros desdobramentos que a teoria do valor 
suscita, algumas questões se apresentam para a discussão 
conduzida no presente trabalho: o que é passível de ensino e 
de aprendizagem, na medida em que se uma unidade não 
pode ser concebida ou sequer segmentada fora do “jogo rápido 
e delicado de unidades”, como ensiná-la? Como encadeá-la? 
Como supor ser um “fonema”, ou qualquer outra unidade de 
qualquer nível, mais difícil que outro, quando somente no 
funcionamento da língua unidades existem e se definem como 
sendo aquilo que as outras não são? Como lidar com a 
materialidade da língua concebida como negatividade quando 
se trata de “apresentá-la” a quem a desconhece? 

É fato que são muitas as questões que emergem neste trabalho, o que 

impede qualquer tentativa de responder a todas elas. No entanto, as reflexões 
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que elas suscitam permitem “vencer a imaginária relação de transparência 

entre sujeito e linguagem” (FARIA, N. 2004:74), noção necessária á ideia de 

aprendizagem. 

Continuando a análise dos dois últimos fragmentos anteriores, por um 

lado é possível ver na Figura 8 estruturas paralelísticas (“se nota azul vai 

promovido” e “se nota vermelha vai retido”) que poderiam ser indicativas da 

dominância do pólo da Língua, colocando elementos em relação. Por outro 

lado há, também, e de modo mais insistente, um deslizamento metonímico que 

se caracteriza por fragmentos que vêm da fala/escrita do outro, justapostos 

sem retroação. Também, como se vê na Figura 9 - em “mesma coisa faz igual” 

- temos duas possibilidades: ou “faz a mesma coisa” ou “faz igual”. Contudo, na 

norma da língua portuguesa, a presença de um segmento deveria restringir (ou 

dispensar) a do outro segmento. 

 Note-se que, enquanto no campo da aquisição, o erro indica um 

afastamento da fala do outro, neste trabalho seu estatuto deve ser interrogado. 

Vale indicar, ainda, que o estranhamento produzido tem efeito mais intenso - 

ele não parece indicar afastamento da fala/escrita do outro, e, além disso,  o 

gesto faz presença.  

Também, no segmento ”são bem salário mil” (Figura 8), não há como 

negar que mil está em relação com salário. Porém, tanto neste como no 

segmento analisado anteriormente (Figura 9), do modo como os significantes 

se articulam deixa o sentido à deriva, ou seja, é como se não houvesse um 

lugar para o sujeito no texto. Penso que os textos aqui analisados se mantêm 

em um mesmo campo de sentido, mas que não faz unidade, que depende 

fortemente da produção de um sentido possível pelo leitor, o que, em muitos 

momentos, chega a ser impossível. 

Outro ponto interessante no material analisado é que, em muitos 

fragmentos, as falas não se distinguem, aparecendo duas vozes do discurso 

em uma só sequência. No segmento abaixo, assim como em muitos textos, foi 

possível observar tal fenômeno: 
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Figura 10 - Texto 6 

Como discutem Nunes e Bergamasco (2008:296/297), o sujeito aí 

parece não ocupar um lugar no texto que escreve, aparecendo fragmentos da 

fala do outro. Para elas, 

É possível pensar que, nesta situação, a língua portuguesa é 
tomada numa situação termo a termo, ou seja, um significante 
para cada significado, um gesto (ou sinal) para cada coisa e o 
que se tem são expressões fechadas em 
significante/significado – signos que representam alguma coisa 
para alguém, sugerindo a condição inicial da criança, na sua 
alienação ao desejo do outro (NUNES; BERGAMASCO, 

2008:296/297 

Os fragmentos apresentados acima podem mesmo despertar 

possibilidades de sentidos, ainda que o desejo do leitor jogue um papel ao 

atribuir um não dito. Nessa direção, Nunes (2004:104) sugere que é possível 

pensar que, “para permanecer alienado no desejo do Outro o [surdo] repete o 

gesto do ouvinte que escreve, os traços, os desenhos das letras, para realizar 

uma tarefa, sem que se possa supor aí um sujeito”. Mantém, dessa forma, a 

mesma posição do estrangeiro, que, como diz Melman (1992:45-48) 

 está exilado e o retorno do recalcado na língua estrangeira 
não poderá mais ser escutado como a expressão de um 
desejo, mas apenas como a expressão de erros gramaticais, 
sintáticos lexicais, etc.[...] Mas encontra-se assim tomado em 
uma língua onde a expressão do desejo encontra-se deste 
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modo difícil de ser percebida e onde é a demanda e a 
necessidade que se encontram de alguma forma organizando a 
relação social, creio que isso pode, ao mesmo tempo, arrastar 
com um arrebatamento em direção à simplicidade e mesmo à 
transformação da palavra em signo. 

Entretanto, como já tratei anteriormente, a escrita do surdo é marcada 

pela força da imagem. Desse modo, Nunes (2004:104) afirma que a imagem 

pode estar relacionada à “movimentação corporal implicada na língua de sinais 

e, principalmente, à uma forte impregnação imaginária a que os surdos estão 

submetidos. Por isso, também para o surdo, prossegue Nunes (2004:105) há  

uma “necessidade constitutiva da presença do outro semelhante - sua boca, 

seus gestos, seu corpo - tornando o descolamento da imagem muito difícil. 

Assim, ao escrever, pode estar inscrevendo os movimentos do corpo, pois “o 

que do gesto (imagem) não foi apagado não aparece grafado” (NUNES, 

2004:104) 

Por fim, outro ponto interessante a assinalar é que não compartilho a 

ideia que entende ser a escrita do surdo, de certa forma, representação da 

língua de sinais. O material aqui analisado nos autoriza a caminhar numa outra 

direção. Uma direção que nos possibilita pensar na presença das imagens que 

invadem a escrita, além de alguns elementos que apontam para a presença da 

língua de sinais. Nesse sentido, se apresentou de forma recorrente uma 

estrutura que ora se aproxima de uma língua, ora de outra. Entretanto, 

considerando que o surdo circula na língua de sinais, não se admira que ela 

deva se fazer presente em sua escrita do português. Tanto que conosco – que 

somos ouvintes -, geralmente acontece o mesmo: quando escrevemos uma 

outra língua, muitas vezes, deixamos as marcas da estrutura do português.  

Sendo assim, o que a maioria dos estudos de cunho cognitivista 

chamaria de “erro” na escrita, aqui esse fenômeno poderia ser pensado a partir 

de uma perspectiva que o considere como de emergência do sujeito. Dessa 

forma, poderíamos afirmar que isto não é a escrita do surdo, mas, sim, é o 

“surdo na escrita“, o que ocorreria, segundo Mrech (2002), por meio do 

“alimento do desejo” desse sujeito. 

Com essa discussão, finalizo o presente capítulo, considerando que 
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ainda há muitos aspectos passíveis de análise no material coletado que é muito 

rico.. Porém, considero que o material apresentado serviu para ilustrar e 

exemplificar o que discuti na fundamentação teórica desta tese, que agora 

caminha para as considerações finais, na seção seguinte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fruto da minha trajetória, tanto na docência quanto nas pesquisas do 

campo da educação de surdos, ao ingressar no doutorado pretendia 

encaminhar uma discussão que levasse ao desenvolvimento de uma 

metodologia eficiente no intuito de superar a dificuldade no ensino-

aprendizagem de escrita da língua portuguesa para os alunos surdos. Assim, o 

objetivo declarado em meu projeto inicial era a elaboração de um marco 

teórico-metodológico que permitisse visualizar novas estratégias nos diferentes 

contextos de aprendizado de português por esses alunos.  

Naquele momento, minha reflexão ainda era norteada pela ideia 

ortodoxa de que se eu desenvolvesse um método eficiente, faria com que os 

surdos lessem e escrevessem adequadamente o português. Dessa forma, com 

o tema “Ensino de Língua Portuguesa para surdos: novos olhares, novas 

perspectivas“, ingressei no Programa de Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem (LAEL) da PUC/SP. Já nesse programa, tive o encontro com o 

Grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, coordenado 

por Maria Francisca Lier-DeVitto e Lúcia Maria Guimarães Arantes, que 

representou uma grande novidade em minha formação. Nesse grupo, o diálogo 

estabelecido com a perspectiva Interacionista em Aquisição de Linguagem, 

conforme proposta por De Lemos (1982,1992, 1995, 2002, entre outros), que 

faz uma releitura do estruturalismo europeu (Saussure e Jakobson), permite 

pensar o funcionamento da língua em sua relação com lalangue, por meio do 

encontro com a Psicanálise lacaniana. Esse diálogo possibilitou-me buscar 

apreender o que colocava a escrita em movimento e como o sujeito nela se 

inscrevia. 

Como consequência da minha aproximação ao campo da Linguística 

revisitada pela Psicanálise, que se deu durante o meu percurso no doutorado, 

a partir do encontro com o grupo acima, operou-se uma mudança significativa 

no modo de entendimento de minha questão de pesquisa. Até então, entendia 

que uma metodologia para ensinar língua portuguesa para surdos era questão 
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decisiva para o professor, principalmente em função dos objetivos da prática 

pedagógica em sala de aula. Entretanto, muitos deslocamentos foram 

operados a partir do meu contato com as perspectivas teóricas a que me referi. 

Por isso hoje, acompanho o pensamento de Millot (1987:74), sobre a 

pedagogia, o qual, a partir de uma perspectiva psicanalítica, considera que “os 

métodos educacionais empregados, quaisquer que sejam eles, parecem ter 

pouca importância frente à parte incontrolável que está sob influencia do 

inconsciente”. Entendo também que, como assinala Pommier (1993:286), “a 

escrita requer do sujeito algo que está além da caneta, a saber, o inconsciente”  

.  Assim, fui levada a repensar o modo de entrada na escrita, e, 

consequentemente, a discutir o lugar do professor e a questão do método de 

ensino. Dessa forma, foi possível focalizar o problema com esse novo olhar, o 

que subverteu a minha ideia de língua enquanto código que pode ser ensinado. 

A escolha desse caminho, que apenas comecei a trilhar, me distanciou da 

maioria dos estudos do campo que, já há alguns anos, insistem nos mesmos 

pontos, quais sejam, a busca de um método ideal e a difusão da necessidade 

do uso da Libras por alunos e professores, como condição necessária e 

suficiente para a apropriação do português em sua modalidade escrita. 

A partir desta perspectiva teórica assumida nesta minha caminhada no 

doutorado, sob os efeitos dos estudos e discussões com o grupo do qual 

passei a fazer parte, compreendi que a principal contribuição deste meu 

trabalho para o campo foi oferecer uma via alternativa de reflexão sobre a 

produção escrita do surdo. Essa reflexão foi guiada por um novo olhar, que 

procurou abrir novos espaços e criar novas perspectivas no campo da 

educação de surdos.  Isso permitirá, acima de tudo, olhar não apenas para a 

produção gráfica do surdo, mas, também, para o modo de presença desse 

sujeito na escrita. 

Assim, dentre as muitas interrogações possíveis nesta tese, a que mais 

me incomodou girou em torno da necessidade de um deslocamento teórico 

metodológico das questões que envolvem a escrita do surdo, a partir de uma 

perspectiva que inclui o funcionamento da língua e a presença do sujeito. 
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Mais do que tentar responder a estas questões de tamanha 

envergadura, procurei interrogar grande parte do que se naturalizou nos 

estudos sobre a surdez e educação de surdos. Desse modo, foi necessário 

suspender a naturalidade de alguns conceitos que transitam livremente nos 

estudos da área da surdez e que estão, a meu ver, conceitualmente 

desgastados, ou com suas definições cristalizadas. Foi o que procurei fazer 

quando interroguei alguns pontos como: língua materna (L1); segunda língua 

(L2); bilingüismo; metodologia; e ensino-aprendizagem 

Desse modo, na discussão sobre aquisição de linguagem, destaquei a 

originalidade da proposta de Claudia de Lemos, relativamente aos demais 

estudos no campo, proposta esta que é seguida pelo grupo coordenado por 

Maria Francisca Lier-DeVitto e Lúcia Maria Guimarães Arantes, como já 

referido anteriormente. Trata-se mesmo de uma subversão na maneira de 

entender o modo de entrada da criança no universo simbólico, que é tributária 

da releitura que Lacan fez de Freud com Saussure. Seu trabalho articula a 

estruturação da linguagem à estruturação subjetiva. O conceito de captura, 

tomado da psicanálise lacaniana, lhe permitiu ultrapassar os impasses 

enfrentados pelas propostas construtivistas e sócioconstrutivistas, bem como, o 

âmbito da aquisição de linguagem. 

Ao discutir a língua materna, dialoguei com Nunes (2004), a partir da 

leitura de Bergès e Balbo (1997), estando a criança surda impedida de ouvir a 

voz materna, o seu corpo passa a ser o receptáculo da fala da mãe para que 

seja possível a sua entrada na linguagem. Contudo, a criança não entra no 

barulho concomitantemente à sua entrada na fala pela linguagem. Conforme os 

autores, a criança é forçada a entrar na linguagem, seja pelos sons ou pelos 

sinais (a fala da mãe) e a sua voz ou gesto se constitui como mero fluxo de 

sons, balbucios, olhares amontoado de gestos, mas tudo isso se perde (como 

voz ou gesto) para se tornar parte da língua. Eles enfatizam que não há 

prejuízo à constituição do aparelho psíquico da criança pelo fato dela ser surda, 

já que ela convoca outros meios para que tal aconteça. Mas, as crianças 

natisurdas ou com surdez adquirida de forma muito precoce precisam de algum 

som para que o seu apelo adquira sentido.  Ao abordar este ponto, Bergès e 

Balbo (1997) não estão se referindo a respostas da ordem da fonemática e, 
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sim, da ordem do corpo da mãe – seus lábios, órgãos fonatórios, seu olhar, sua 

carícia – para responder. Desse modo, a mensagem se converterá em 

linguagem  no olhar do filho e no corpo da mãe que interagem num jogo de 

comunicação. Dessa maneira, sustentam Bergès e Balbo (1997), a fonética e o 

lado significante (que é diferente do precedente) comportam a letra, mas esta 

também (quando é lida) é comportada pelo corpo. 

 Dessa forma, procurei esclarecer que o rótulo “língua materna” guarda 

sentidos bastante distintos nos estudos sobre a surdez e no âmbito da 

Psicanálise. Indiquei, também, que o conceito de captura introduzido por De 

Lemos nos estudos sobre a Aquisição da Linguagem, a partir da psicanálise 

lacaniana, obriga a suspender a idéia que se tem de “língua materna” quando 

estão em pauta questões relacionadas ao modo de relação do surdo com o 

simbólico. Mais que isso, indiquei, ainda que, se pensarmos na língua materna 

como causa singular do sujeito, matéria fundadora de seu psiquismo, podemos 

redimensionar a questão da relação do sujeito com a escrita. A partir dessa 

perspectiva, interroguei a naturalidade com que se afirma que a língua de 

sinais é a língua materna do surdo, especialmente se considerarmos como 

materna aquela que faz com que a criança aceda ao simbólico. 

Quanto à questão do ensino-aprendizagem de português como L2, 

indiquei que o impasse está na idéia de que o sujeito surdo sempre se 

apresentará em uma posição de “estrangeiro” frente a uma das línguas 

(português ou Libras) que venha a aprender e no caso da grande maioria dos 

surdos brasileiros o “ser estrangeiro” está no fato de ter de aprender a língua 

portuguesa. Neste momento, segundo Veras (2008) o que pode estar em jogo 

na aprendizagem desta língua é o fato de como o “aprendiz” lida com a 

rememoração de sua condição de infans, ou seja, de sua condição de não 

falante que um dia ele teria sido. “Esse momento zero da chegada do sujeito é 

marcada pelo esquecimento, recoberto, apagado pela entrada do sujeito na 

linguagem” (VERAS, 2008:117). Assim, concordei com Nunes (2004:39), 

quando afirma que, a partir das pesquisas sobre a escrita dos surdos, os 

fracassos “são determinados não pelo déficit auditivo, mas pelos efeitos da 

surdez na relação com a alteridade que com ela se confronta através daqueles 

que lhe servem de suporte: pais, professores, profissionais etc.” E, também, 
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indiquei que, a relação entre a estruturação subjetiva da criança e a escrita, 

merece ser verticalizada para que se possa dar um passo adiante na 

compreensão da relação do surdo com a escrita. 

E, sobre o bilingüismo, apresentei vários autores que discutem a língua 

de sinais e a educação de surdos (sobretudo, a leitura e a escrita) e que, por 

razões diversas, apostam nessa abordagem. Entretanto, busquei indicar  que 

os trabalhos que defendem essa abordagem (como os de MOORES, 1987; 

FERNANDES, E. 1990; SACKS, 2002; SÁNCHEZ, 1990; LANE, 1992; 

FERREIRA, 1993; GÓES, 1996; MOURA, 2000, dentre outros), tendem a 

considerar língua e sujeito isoladamente. Assim, a interpretação dos processos 

de aquisição da linguagem é reduzida à descrição de um desenvolvimento que 

podem ser enquadrados em estágios homogêneos e universais, cuja origem é 

um indivíduo que, além de já constituído, é também descrito a partir de 

categorias cognitivas previamente dadas. Dessa forma, ao sujeito atribui-se a 

capacidade de agir sobre a linguagem e representá-la como algo que fosse 

exterior à própria subjetividade, ou seja, a análise desses objetos é 

homogeneizada e abstraída da relação entre o sujeito e a atividade lingüística. 

Para me contrapor às idéias dos autores acima, apresentei a reflexão de 

Lier-DeVitto e Carvalho (2008) sobre as propostas socio-interacionistas a fim 

de mostrar como a perspectiva teórica adotada nesta tese se distanciou 

daquelas. Isso porque, para Lier-DeVitto e Carvalho, no âmbito do Socio-

interacionismo e, também, nos estudos que se aproximam da Pragmática 

Linguística, apesar de diferenças entre modelos, e do modo de encaminhar as 

discussões,  

todos se sustentam num solo comum: as suposições sobre 
linguagem, sujeito e interação convergem. [...] nesse grupo de 
trabalhos, o apelo ao social suplanta o lingüístico – o que 

justifica deixar para eles o nome “sociointeracionismo” [...] 
Quando se enfatiza o outro-social, privilegia-se a construção da 
dinâmica da intersubjetividade que, como o próprio nome 
sugere, é dual [...]. As palavras-chaves de tais vertentes são 
“estruturação de turnos”, “troca/negociação de pontos de vista” 
ou “transmissão de mensagens/intenções/informações” e 
“atribuição/apreensão de intenções”. Fica-se, portanto, 
mergulhado num cenário em que interação é comunicação e, 
acrescentamos, não é sem motivo que processos 
intersubjetivos sejam vistos como uma negociação. 
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Lembramos que da noção de comunicação faz parte a 
necessidade de estabelecimento de “conhecimento mútuo” - há 
que se “negociar pontos de vista”, portanto, para que haja 
trânsito ou “troca de informações” entre sujeitos. A idéia de 
interação, no sociointeracionismo implica, como se vê um 
movimento de simetrização entre os participantes. A 
linguagem é instrumento da comunicação, um 

veículo/suporte material de conteúdos internos, mentais. Nesse 
cenário, reina o sujeito psicológico: aquele que tem “pontos 
de vista”, que quer “informar/expressar” intenções e emoções e 
que pode “regular o outro”. (LIER-DEVITTO e CARVALHO 
2008:118 e 119).  

Para essas autoras, os efeitos significantes entre falas não são 

considerados: não se procura explicitar seu papel na organização do diálogo e 

nem na constituição subjetiva. Elas acrescentam que, em tais abordagens, fica 

fora do foco o “jogo da linguagem sobre a própria linguagem” (De LEMOS, 

1982). Por essa razão é que a linguagem não ultrapassa, no Socio-

interacionismo, o estatuto de acessório da comunicação: “ela é, como 

dissemos, unicamente veículo-suporte de conteúdos e significados.” (LIER-

DEVITTO e CARVALHO, 2008:118 e 119)  

Enfim, acompanhei Lier-DeVitto e Carvalho (2008) ao sinalizar que os 

sócio-interacionistas se voltam para a dinâmica da interação mãe-criança e não 

para o jogo entre falas. Com elas, adverti que a solução da intersubjetividade 

tem limites quando procuram abordar a aquisição da linguagem, pois os 

processos intersubjetivos não podem responder por uma questão que envolve 

a linguagem. Assim, “entende-se porque convivem em paralelo, processos 

intersubjetivos [...] e descrições da construção sentencial, que é realizada 

solitariamente pela criança (grifo das autoras). Essa contradição 

epistemológica fragiliza os Socio-interacionismos.” (LIER-DEVITTO e 

CARVALHO, 2008:120). 

Ainda, em relação à escrita, apresentei brevemente o importante 

trabalho de Pommier (1993) sobre a origem da escrita. Nessa obra, ele propõe 

que a história da escrita se repete no ato de escrita de cada criança, que 

passa: do desenho, aos hieróglifos pessoais, à pictografia e à escrita alfabética.  

Dessa maneira, existe uma relação entre a prática do desenho e a escrita. Com 

o trabalho desse autor, vislumbrei uma possibilidade de subversão no 

entendimento da escrita do surdo, na medida em que a escrita é tomada como 
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efeito da estrutura psíquica do sujeito “e não como resultado de uma técnica 

pedagógica bem sucedida ou do fato de que os problemas de aprendizagem, 

quando existem, são relacionados a fatores puramente orgânicos. 

É importante salientar que a discussão que apresentei nesta tese foi 

voltada para a educação do sujeito surdo em situação de sala de aula. Por 

conseguinte, o material que serviu para ilustrar diversos pontos que discuti, 

também teve sua coleta feita em sala de aula, por oito alunos surdos, conforme 

detalhei no capítulo 5 desta tese. Ao analisar o material, inferi que o mesmo 

apresenta uma grande circularidade, elementos que se repetem, uma 

organização sintática particular que parece amalgamar fragmentos de origens 

diversa. Na tentativa de entendê-lo, o leitor precisa eleger um sentido, onde 

vários seriam possíveis. Nesse aspecto, talvez eu poderia afirmar, seguindo 

Behares (1997), que há um não entendido e um mal entendido sobre a escrita 

do surdo. Devo alertar, também, que no material que coletado, a 

heterogeneidade corre por conta do modo singular de inscrição dos sujeitos na 

linguagem. 

Embora o material que apresentei seja diferente do de Bosco (2006), já 

que a escrita de meus alunos se constitui a partir de unidades da língua 

constituída, talvez seja possível pensar que, nas produções escritas dos 

surdos, o outro adquire um papel estruturante ao interpretar esses escritos, 

deixando neles marcas de sua inscrição. Em outras palavras, o que se dá é 

uma leitura do não escrito, já que embora as unidades de escrita do português 

estejam colocadas, surge a questão da “incompatibilidade” na tecitura do texto, 

o que nos leva a emprestar sentido ao não sentido, “produzindo para elas uma 

textualidade” [...] “neste ponto, damos destaque ao funcionamento simbólico 

que inclui a língua, possibilitando a antecipação imaginária do outro ao ler.” 

(BOSCO, 2005:271).  

Como assinalei anteriormente, ao tomar contato com o material minha 

proposta inicial era analisar de modo isolado a categoria “verbos” nos escritos 

dos alunos surdos. Entretanto, ao iniciar a análise do material, essa proposta 

fracassou, face às dificuldades que esse procedimento impunha. Na busca dos 

“erros” de conjugação verbal, me vi na impossibilidade de saber se o que eu 
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estranhava no texto daqueles sujeitos era o uso do verbo ou as relações 

estruturais que enlaçavam os elementos da língua, isto é,  o modo de 

articulação entre significantes.  Assim, fui me afastando da ideia de 

empreender uma análise gramatical e comecei a buscar uma direção. 

Diferentemente da maioria das pesquisas que consideram apenas o que pode 

ser categorizável, analisei o erro na perspectiva de Carvalho (1995:119), “como 

efeito de relações entre saber e falta, ficando, desse modo, suspenso qualquer 

estatuto de imanência”. Desse modo, entendo ser necessário um olhar sobre a 

natureza das produções escritas dos surdos, sem tentar homogeneizá-las e 

penso que elas, apesar da semelhança em alguns aspectos, não poderiam ser 

rotuladas, a priori, como a “escrita de surdo”, proposição utilizada, durante 

muito tempo, equivocamente, pela psicologia ao tentar traçar o perfil desse 

sujeito, para categorizá-lo. Penso que não há que se falar em “escrita de surdo” 

e, sim, há que se falar do “surdo na escrita”, o que ocorreria quando da 

tentativa de emergência desse sujeito, por meio do “alimento do desejo” 

(MRECH, 2002). Mas, qual seria o desejo desse sujeito em relação à escrita do 

português? Como se daria sua posição desejante quando se movimenta na 

escrita? O que se inscreveria aí? 

Com a discussão levantada nesta tese, procurei indicar uma 

possibilidade de operar uma mudança no modo de leitura da produção textual 

dos alunos surdos. O material coletado não foi exaustivamente explorado, o 

que abre a possibilidade de continuar e aprofundar a sua análise em estudos 

posteriores. Para mim, tal possibilidade seria outro importante desafio, 

sobretudo porque, devo admitir, o caminho percorrido representou uma grande 

novidade em minha formação e me exigiu um considerável esforço reflexivo. 

Dessa forma, esta tese deve ser entendida como um primeiro movimento, em 

que muitos dos pontos tocados ainda merecem verticalização. 

Embora, neste momento, não tenha sido possível levar às últimas 

consequências o modo de reflexão introduzido pelos autores que 

compareceram na discussão do material factual, entendo que sinalizei uma 

direção que, espero, possa ecoar no campo da educação de surdos. Levantei a 

possibilidade de olhar para um outro lugar. Olhar por um outro ângulo, 

deixando a dicotomia do certo/errado. É necessário enxergar para além do 
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pedagógico.  

Concluindo, são muitas as temáticas que urgem no campo da surdez, 

sendo a escrita da língua portuguesa apenas uma delas. Portanto, qual é o 

enigma a ser decifrado na escrita do sujeito surdo? Talvez seja aquele que fica 

candente como o da Quimera: "Decifra-me ou te devoro". Mas, como procurei 

deixar claro ao longo da tese, estou ciente de que não respondi a esta e a 

tantas outras questões que levantei, nem acredito que alguém as responderá 

com base nos estudos que circulam no campo. Dessa forma, o que me é 

possível afirmar, concluindo este trabalho, é que ainda há muito que se 

interrogar sobre o tema, que continuará sendo um grande desafio tanto para 

mim, quanto para os demais pesquisadores do campo que se sentirem 

incomodados com a naturalização, o “circulo vicioso” e as respostas prontas 

das questões que envolvem a surdez e a educação de surdos. Portanto, com 

esta tese, fiz apenas um movimento em outra direção, esperando ter 

contribuído para o campo, sobretudo por ter levantado questões que merecem 

ser resgatadas, desdobradas e exploradas em trabalhos futuros. 
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