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“Poder-se-ia dizer que não é a linguagem que é natural ao 

homem, mas a faculdade de constituir uma língua vale dizer: 

um sistema de signos distintos correspondentes a ideias 

distintas” (SAUSSURE, 1916/1995, p.18). 

 

 

“Também o sujeito, se pode parecer servo da linguagem, o é 

ainda mais de um discurso em cujo movimento universal seu 

lugar já está inscrito em seu nascimento, nem que seja sob a 

forma de seu nome próprio” (LACAN, 1957, p. 498 

 

 

A língua é não-toda: segue-se que alguma coisa não cessa de 

não se escrever aí, e em todas as formas discursivas 

relacionadas à alíngua, esta alguma coisa exerce uma ação. 

Para a Linguística, a coisa é simples: trata-se de ignorar 

totalmente o ponto de cessação, e esta ignorância a estrutura.  

                                    (O amor da língua, MILNER, 1987, p. 25) 
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''Chega mais perto e contempla as palavras 

cada uma 

tem mil faces  secretas sob a face neutra 

e te pergunta, sem interesse pela resposta, 

pobre ou terrível, que lhe deres: 

trouxeste a chave?" 

Carlos Drummond de Andrade 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho tece reflexões sobre o modo de relação do surdo com a língua 
portuguesa escrita. Discute-se como se tece a relação entre oralidade, língua de 
sinais e escrita. O objetivo é colocar em discussão a complexidade envolvida na 
questão da escrita do surdo, seja para aqueles que circulam na língua de sinais, 
para aqueles que são oralizados, assim como para o próprio professor de língua 
portuguesa para surdos. A trajetória deste trabalho passa pelo modo como é 
concebida a questão da aquisição de linguagem, tema central nos estudos sobre a 
surdez, inclusive no campo da pedagogia, pois se pressupõe que a escolarização 
possibilite a entrada do surdo no universo da escrita do Português. Discuto, também, 
o modo como o Bilinguismo para surdos concebe a relação do surdo com a língua 
de sinais e com a língua portuguesa. A problematização de tais questões levou a 
necessidade de interrogar o que é a língua materna para o surdo. Diante de uma 
concepção particular de escrita, que inclui uma teorização sobre o funcionamento da 
língua, encaminho uma discussão de textos escritos de alunos surdos, que visa 
ultrapassar a concepção de “erro” enquanto déficit, mas que possa revelar a marca 
da presença singular, única, de um sujeito na linguagem: considerando a articulação 
sujeito/língua/fala-escrita-gesto. A discussão aqui encaminhada foi realizada a partir 
do diálogo com uma Linguística, afetada pela Psicanálise lacaniana conforme 
proposto no Interacionismo Brasileiro, desenvolvido por Claudia Lemos (1992, 2002, 
2006), além de outros pesquisadores filiados à sua proposta e, especialmente, pelos 
desdobramentos teóricos presentes nos trabalhos do Grupo de Pesquisa Aquisição, 
Patologias e Clínica de Linguagem, coordenados por Maria Francisca Lier-DeVitto e 
Lúcia Maria Guimarães Arantes.  

 

 

Palavras-chave: surdo, escrita, língua materna, segunda língua, bilinguismo. 
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ABSTRACT 

 

 

This paper reflects on the relationship between the deaf to the Portuguese language 
written form. It discusses the relationship among speaking, sign language and 
writing. The objective is to discuss the complexity of the issue of the writing of deaf 
people, either to the ones that use sign language to communicate, to the ones who 
can speak or to the Portuguese teacher to the deaf. The trajectory of this paper 
involves the way the issue of language acquisition is designed, being it the main 
theme on the deafness studies including at the pedagogy field, because it is 
assumed that schooling allows the deaf to join the field of Portuguese writing. I also 
discuss how the bilingualism to deaf people deals with the relationship between the 
deaf and sign language and the deaf and Portuguese language. The questioning of 
such issues led to the need of investigating what mother language to deaf people is. 
Faced with a particular conception of writing, which includes a theory about the 
functioning of language, I attach a discussion of written texts by deaf students that 
aims to overcome the concept of ‘error’ as a deficit, but that can show the singular, 
unique presence of a subject in language: taking into account the articulation 
subject/language/speaking-writing-gesture. The discussion held here was sent from 
the dialogue with a Linguistics affected by Lacanian psychoanalysis as proposed by 
the Brazilian Interactionism, developed by Cláudia Lemos (1992, 2002, 2006) and by 
other researchers affiliated to its proposal and specially by the theoretical 
developments put forward by the research group Language Acquisition, Pathologies 
and Clinic, headed by Maria Francisca Lier-DeVitto and Lúcia Maria Guimarães 
Arantes.  
 

 

Key words: deaf people, writing, mother tongue, second language, bilingualism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A eleição do tema desta pesquisa teve origem em situações emergentes nas 

práticas em sala de aula. Há muitos anos, venho me dedicando ao ensino de língua 

portuguesa para alunos surdos, que frequentam escola especial. Ao longo do tempo, 

foi possível atestar aquilo que se denomina “incompetência” linguística de crianças, 

jovens e adultos surdos, quando se trata da língua portuguesa. Observei, em 

contrapartida, que esses alunos, quando circulam pela língua de sinais, conseguem 

se expressar por meio da LIBRAS com maior precisão e, também, argumentar sobre 

temas diversos. 

 A questão da escrita do surdo,entretanto, é um problema tanto para aqueles 

que circulam na língua de sinais, como também para aqueles que se comunicam 

pela fala. A enorme dificuldade encontrada por esses alunos observada ao longo de 

minha trajetória como docente justificam as inquietações que mobilizaram o desejo 

de abordar a questão da escrita de surdos no contexto escolar. Vale destacar, 

também, que tais inquietações movimentaram, em vários aspectos, meu trabalho de 

mestrado. 

O objetivo original de minha dissertação era pensar como o professor de 

língua portuguesa poderia criar condições para que o aluno surdo viesse a 

ultrapassar as dificuldades encontradas nas atividades escolares que envolviam 

leitura e escrita. Minha meta era buscar recursos alternativos e métodos que 

possibilitassem, também ao professor, enfrentar suas próprias dificuldades no 

contato com essa população. Supunha que a entrada no mestrado poderia, então, 

fazer com que eu compreendesse quais as possibilidades de aprendizagem de uma 

segunda língua, a escrita do português, que conforme entendia - a partir de minha 

afinidade com as propostas bilíngues- ocupava o lugar L2, ou seja, o de uma língua 

estrangeira para o surdo, enquanto LIBRAS seria a língua materna desta 

comunidade. 

A formação teórica que se deu ao longo dos anos do mestrado, entretanto, 

subverteu a trajetória inicialmente prevista. Desde minha entrada, fui levado a 

colocar em questão noções que há muito havia assumido, de forma irrefletida, como 

verdades incontestáveis. Entre elas destaco a noção corrente nos estudos bilíngues 

de que a língua de sinais de crianças surdas, mesmo aquelas filhas de pais 



 

13 

ouvintes, seria a sua língua materna – L1-  e seu corolário de que a escrita do 

Português corresponderia a L2.  

Pude constatar, ao longo do percurso, que a questão da aquisição de 

linguagem é tema central nos estudos sobre a surdez, inclusive no campo da 

pedagogia, pois se pressupõe que a escolarização possibilite a entrada do surdo no 

universo da escrita do Português. Também a aquisição de linguagem pela criança 

surda, na ótica do bilinguismo, ocorre no interior do universo escolar, pois grande 

parte dos surdos é filho de pais ouvintes, o que faz com que os estudos sobre 

aquisição sejam vistos a partir de sua relação com a escola. Assim, a língua de 

sinais apresentada à criança teria um papel fundamental no processo de ensino-

aprendizagem do português. A ideia pressuposta não é somente que se possa 

transferir conhecimento da primeira língua para a segunda língua, mas sim de que 

haja um processo paralelo de aquisição e aprendizagem.  

Busquei em minha pesquisa fazer uma leitura crítica de alguns desses 

trabalhos de viés pedagógico, especialmente, no que se refere à naturalidade com 

que se define o que é língua materna, bem como à simplicidade pressuposta em sua 

aquisição e o apagamento do enigma de como o surdo, filho de pais ouvintes, acede 

ao universo simbólico. 

Considerando a perspectiva teórica assumida em minha dissertação, coloquei 

as seguintes questões: como pensar nas crianças cujo contato com a língua de 

sinais é tardia e muitas vezes apenas no universo escolar? Seria possível imaginar 

que eles passariam um longo período fora do universo simbólico? Como entender 

que eles sejam “estrangeiros” para seus próprios pais? Na realidade, percebi que no 

campo da surdez, raros são os estudos que interrogam o que é uma língua, quais as 

relações entre sujeito e linguagem, quais os efeitos causados pela surdez na 

estruturação subjetiva dessas crianças e como se articulam fala/sinais/escrita para 

eles. Tais questões foram tematizadas, embora merecessem verticalização, 

especialmente, considerando a envergadura de cada uma delas. 

Assim, sempre instigado pela enorme dificuldade que os surdos, em sua 

maioria, têm com a escrita, busquei já em minha dissertação de mestrado pesquisar 

as práticas pedagógicas voltadas ao ensino de língua portuguesa para pessoas 

surdas. Entre os principais pontos tocados em meu trabalho, destaco aqueles que 

dizem respeito às relações entre oralidade, língua de sinais e escrita.  
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Empreendi uma discussão sobre a aquisição de linguagem, que esta tem uma 

configuração particular quando a surdez está em questão, isso porque pude 

observar que as hipóteses sobre aquisição de linguagem da criança surda estão 

sempre atreladas a hipóteses de natureza pedagógica, isto é, envolvem processos 

que se aproximam da esfera do ensino/aprendizagem.  

É, sem dúvida, necessário reconhecer que, no caso da criança surda, há 

privação sensorial e que esta “vai atrapalhar, se não impedir, que o desenvolvimento 

de linguagem possa acontecer por meio da [mera] exposição à língua falada por 

seus pais” (HARRISON, 2000, p.118). 

Nesta citação, pode-se retirar a ideia de que, caso não houvesse uma perda 

auditiva, a linguagem seria diretamente acessível ou possível de ser ensinada 

(tomada acessível) à medida que se assume que a linguagem, é naturalmente 

transmissível, na ausência de um déficit sensorial, como assinala Andrade (2003) 

ao criticar a posição de que: “A linguagem é naturalmente apreendida por um sujeito 

dotado de capacidades perceptuais e cognitivas” (ANDRADE, op. cit., p. 119). A 

autora diz, nesse enquadre, que a privação auditiva parece ser a única barreira para 

que a criança surda adquira linguagem em um processo de ensino-aprendizagem. 

 A perda auditiva parece ser responsável pelo viés pedagógico presente nos 

estudos sobre a aquisição de linguagem de crianças surdas. A ideia de que 

linguagem é ensinada impera nesse campo: nas propostas bilíngues em que L1 - 

língua de sinais, plenamente acessível ao surdo -, considerada língua materna, mas 

que na maior parte dos casos se tem acesso na escola, e, também, L2 – segunda 

língua – no caso a língua escrita. Nas propostas oralistas, depois de aparelhadas, as 

crianças passam por um processo terapêutico/educacional em que está em causa o 

acesso à fala. Tudo isso tende a ser visto de maneira natural e transparente, sem 

qualquer complexidade, o que absolutamente não se traduz no desempenho desses 

alunos que deixam ver que não facilidade em transitar por essas modalidades. 

Como disse crianças que sinalizam e, também, as oralizadas encontram muitas 

dificuldades para escrever. 

É certo que a privação sensorial é obstáculo, que pode mesmo afetar ou 

impedir o desenvolvimento de linguagem. Contudo, é necessário interrogar a 

questão da acessibilidade, isto é, a ideia de que se não houvesse uma perda 

auditiva a linguagem seria acessível, ou seja, seria passível de ser naturalmente 

ensinada, à medida que ela é tomada como naturalmente transmissível na 
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ausência de um déficit sensorial.  Tal concepção, como assinalei, está presente 

tanto nos trabalhos daqueles que defendem o oralismo, quanto nas propostas 

bilíngues. 

Na perspectiva do bilinguismo, parte-se do pressuposto de que a língua de 

sinais é plenamente acessível ao surdo. Defende-se, também, a posição de que a 

perda de audição é uma marca de diferença que deve ser aceita e respeitada pela 

comunidade ouvinte, do mesmo modo que é necessário reconhecer a cultura e a 

identidade do surdo. Assim, o bilinguismo, que pretende introduzir uma perspectiva 

diametralmente oposta ao oralismo, apresenta convergência com este último em um 

ponto central – a certeza de acesso à linguagem (de sinais) “via percepção”. 

A abordagem oralista está fundamentada de que o treino auditivo possibilitará 

o acesso do surdo à fala. No bilinguismo, o fundamento é uma língua cuja 

materialidade é espaço-visual, ou seja, uma língua de sinais, que garante o acesso 

perceptual/visual à língua. Ou seja, em ambas as perspectivas, a integridade dos 

aspectos perceptuais seria garantia para o “desenvolvimento da linguagem” – no 

bilinguismo, o acesso à língua de sinais é garantido pela natureza visual da língua 

de sinais. Há, nesse sentido, naturalização do processo de aquisição de linguagem, 

isto é, uma vez garantida à potência perceptual o acesso ao objeto se dá 

naturalmente.  

Com relação à surdez, também Cerqueira (2006) critica tais posições e afirma 

que: “nos casos em que há um déficit sensorial, em função da dificuldade de acesso 

à linguagem, o que se tem são “tratamentos” que visam (1) potencializar o sinal 

acústico para garantir sua presentificação para o aparato perceptual, ou como vimos 

(2) fazer o uso de uma língua gestual, para garantir seu acesso pela visão.” 

(CERQUEIRA, p.10).  

O trabalho de Cerqueira (2006), que aborda a questão da surdez, a partir do 

trabalho de Andrade (2003), aponta para a necessidade de distinguir ouvir de 

escutar1: 

 

Acredito ser necessário fazer uma distinção entre ouvir e escutar, 
entre organismo e corpo. Ouvir “é um fenômeno fisiológico”, e 
escutar “é mais que isso – ele envolve ‘interpretação’- é um 
‘fenômeno linguístico’. A escuta nos remete ao sujeito, à linguagem e 
seus efeitos de sentido.” (VASCONCELLOS, 1999, p. 3). A 

                                                           
1 Sobre isso ver também Arantes, 1997. 
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psicanálise nos permite pensar em um corpo como efeito de 
linguagem, ou como propõe De Lemos, capturado pelo 
funcionamento da linguagem. ANDRADE coloca que a noção de 
captura, um organismo capturado pelo funcionamento da língua 
“retira o sujeito do centro, da posição de percipiente” (2003, p. 123). 
(CERQUEIRA,2006,p.11 apud BIZIO, 2008, p.49). 

 

O que se apaga, ao eleger a acessibilidade como condição necessária e 

suficiente para aquisição de linguagem, são exatamente os mistérios envolvidos na 

enigmática e complexa passagem de infans a falante, questão ainda mais complexa 

quando a surdez está em jogo. A própria heterogeneidade na relação do surdo com 

a linguagem deveria interrogar pesquisadores e suspender a naturalidade com que 

se pensa a aquisição da linguagem. Cabe lembrar que há surdos expostos 

precocemente à língua de sinais, mas que não sinalizam, enquanto há outros que 

em pouco espaço de tempo tornam-se sinalizadores fluentes. O mesmo vale para a 

fala. Há surdos profundos que são falantes fluentes do português e outros com 

perda leve ou moderada que praticamente não falam. Isso indica que há modos 

singulares de enlaçamento com a linguagem e que ultrapassa, em muito, a questão 

da acessibilidade. 

A relação entre a língua de sinais - considerada por muitos autores, 

especialmente aqueles ligados à proposta bilíngue, como primeira língua (L.1)-, e a 

escrita do português-, considerada segunda língua (L.2) do surdo, é tema que 

merece discussão, pois é necessário desnaturalizar alguns conceitos cristalizados 

relativos à educação de surdos. Entendo que a partir de uma discussão sobre as 

contribuições de uma Linguística afetada pela Psicanálise é possível colocar em 

pauta questões relacionadas com língua/fala/sinais/escrita e contribuir para um novo 

caminho nos estudos relativos ao ensino de Língua Portuguesa para alunos surdos. 

É necessário, ainda, colocar em discussão os modos de relação do surdo 

com a escrita a fim de apreender quais os obstáculos nesta relação e, também, o 

modo como isso comparece na produção dos textos escritos. Entendo que não 

basta discutir a escrita como segunda língua (L2), e relacioná-la com a língua de 

sinais, como se a escrita fosse uma mera forma de representação. 

Nesta tese pretendo verticalizar os achados de minha dissertação, entendo 

que há ali questões que merecem um desdobramento, uma (re) aproximação de 

questões que tratam da complexidade da escrita, seja para o sujeito surdo ou 

ouvinte; o tempo entre o final do mestrado e o doutorado permitiu o amadurecimento 
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de algumas dessas questões.  O modo como cada um funciona na língua escrita, a 

captura, é complexo e singular. Uma análise superficial da escrita de alunos surdos, 

considerando apenas o cenário brasileiro, deixa ver que eles parecem claudicar 

entre duas línguas: a de sinais, o português escrito/oral.  

Ainda que muito se tenha caminhado, a aquisição do português escrito por 

crianças surdas, de acordo com pesquisadores como Fernandes (1993), Morato e 

Coudry (1989), Pereira (2012) e Trenche (1995), em grande parte das escolas, ainda 

se baseia no ensino do português para crianças ouvintes, que adquirem essa língua 

na modalidade falada.  

 

Por muito tempo a escola ignorou as especificidades dos alunos 
surdos e insistiu em trabalhar com eles da mesma forma que com os 
ouvintes. Os mesmos materiais eram usados, com as mesmas 
exigências, desconsiderando-se que os alunos surdos apresentam 
diferenças linguísticas em relação aos ouvintes, que devem ser 
contempladas em seu processo educacional (PEREIRA, 2012, 
p.271).  

 

Nesse gesto, deixa-se de lado o fato de os alunos surdos não chegarem à 

escola nas mesmas condições que crianças ouvintes, ignora-se que grande parte 

chega com grandes dificuldades para falar e sem conhecer a Língua de Sinais, pois 

90% delas, segundo Pereira, pertencem às famílias ouvintes que privilegiam a 

linguagem oral.   

A relação entre oralidade, língua de sinais e escrita que, via de regra, como 

assinalei, encontra-se atrelada às hipóteses pedagógicas sobre a aquisição de 

linguagem pelo surdo congênito e assentado em processos de ensino/aprendizagem 

(MIDENA, 2004). Os métodos empregados no trabalho educativo com surdos, de 

fato, colocam em relação o papel da oralidade, da língua de sinais e da escrita no 

processo educativo. Desse modo, desloca-se uma questão de ordem linguística – a 

aquisição da escrita – para uma questão de ordem pedagógica.  

 

“esse deslocamento se sustenta tanto na noção de que a escrita é 
uma representação da oralidade e/ou da língua de sinais, como na 
concepção de que o sujeito surdo é um indivíduo situado “fora” da 
linguagem e à qual ele deve ter acesso para que possa exercer 
controle sobre ela, como aquele que a contempla” (MIDENA, 2004, 
p.114). 
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Entende-se desse modo, que as pesquisas que focalizam o ensino de 

Português para surdos se reduzem a propor um conjunto de técnicas de 

aprendizagem, ainda que essas sejam divergentes; e que uma reflexão de cunho 

linguístico, que coloque em cena a relação do sujeito/linguagem/outro acabem 

marginalizados. O modo de entrada do surdo no universo da escrita tem sido objeto 

de atenção de um grande número de pesquisadores. A literatura da área revela que 

se trata de um tema amplo e controverso que atrai estudiosos de perspectivas 

teóricas distintas, que visam decifrar a trajetória enigmática de sujeitos que em 

função da privação sensorial chegam à escrita por caminhos tortuosos.   

Em minha dissertação pude constatar que as inúmeras vertentes 

metodológicas relacionadas à educação do surdo, guardadas suas especificidades, 

têm um ponto em comum, a saber: a ideia de que a escrita é representação da fala 

ou da língua de sinais. Desse modo a escrita é sempre entendida um objeto a ser 

aprendido/apreendido; seu papel é secundário em relação ao papel da fala e, 

também, ao papel dos sinais, aos quais cabe a ela representarem. Em outras 

palavras, sustenta-se a hipótese de que a escrita é um sistema que está 

subordinado à fala ou a língua de sinais. 

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, mas acompanho Guadagnoli (2007), 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” (p.56). Assim, na 

concepção aqui adotada, o que articula as diferentes modalidades de língua é o 

funcionamento da Língua, a la langue de Saussure. 

Entende-se neste trabalho, que não é a criança que realiza uma apropriação 

da linguagem pela via da percepção, mas, acompanhando o pensamento de Claudia 

Lemos (1992, 2002, entre outros), parte-se da ideia de que a criança é capturada 

numa estrutura de três polos: o do sujeito, o da língua e o do Outro, entendido aqui 

não como socius fora da linguagem, como se vê frequentemente nas discussões 

pedagógicas, mas sim, como instância do funcionamento da língua constituída.  A 

partir desta concepção, o Projeto Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, do 

qual faço parte, entende que não podemos esquecer que a relação criança-

linguagem é enigmática, imprevisível e singular, ou seja, determina o modo de 
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relação do sujeito se estruturar na linguagem.  É desta perspectiva que pretendo 

encaminhar minha tese. 

Importante, também, no encaminhamento deste trabalho, são as 

contribuições de Borges 2  (2006) e Bosco (2005), autoras que subvertem a 

concepção corrente de que a escrita é representação da fala, vale lembrar que para 

Borges: “reconhecer o funcionamento da língua possibilita que as investigações 

sobre a aquisição da escrita não mais reduzem à relação dual oralidade 

sinais/escrita, mas sobre a relação triádica oralidade/escrita/língua.” (BORGES, 

2006:131, grifos meus). Reduzir esse processo a uma relação que exclui a Língua, 

isto é, a uma relação dual, implica não só a dicotomização dessas formas: 

linguagem oral ou de sinais 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” (IDEM). 

Penso que de fato, a relação sujeito-objeto, tão cara aos aportes cognitivistas 

deva ser abandonada por uma relação triádica: tanto para abordar a fala, a escrita 

ou os sinais. O fato das diferentes modalidades poderem se afetar mutuamente é 

um aspecto muito importante que não pode ser desconsiderado nos estudos sobre a 

escrita, especialmente, quando a surdez está em questão. É necessário reconhecer 

que “as modalidades” sejam diferentes entre si e, ao mesmo tempo, que pertençam 

a um mesmo domínio (IDEM). Desse modo, a escrita deixa de ser vista como 

representação de um estado interno e passa a ser entendida como efeito da relação 

do sujeito com a linguagem. 

Os estudos sobre a aquisição de linguagem de crianças surdas é tema que 

merece atenção, uma visita à literatura da área deixa ver que eles estão atrelados às 

mesmas abordagens sobre a aquisição de linguagem em geral, a saber: a 

abordagem comportamentalista, a inatista e as interacionistas (ligadas à 

epistemologia genética, ou à perspectiva sócio-interacionista) 3. 

 Os problemas encontrados nesses trabalhos não são diferentes daqueles 

presentes no campo da Aquisição de Linguagem em geral. Eles são em sua maioria 

trabalhos que esbarram nos mesmo equívocos e enfrentam os mesmos impasses 

das pesquisas da área de Aquisição, isto é, tentam articular Psicologia e Linguística, 

                                                           
2 O livro de Sonia Borges (2006) é resultado de sua tese defendida em 1995, na PUCSP.  
3 Para uma leitura mais abrangente ver Quadros (1997). No capítulo 3, a autora faz uma síntese das 
propostas sobre a aquisição de linguagem. 
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mesmo que neste passo, se perca o rigor epistemológico.4  

Assim, partindo de uma concepção particular de escrita, que inclui uma 

teorização sobre o funcionamento da língua, pretendo encaminhar uma discussão 

de textos de alunos surdos, que ultrapasse uma taxonomia negativa que toma o 

“erro” enquanto déficit relativamente a um padrão normativo e socialmente aceito. 

Entende-se que “erro” não é “desvio” da normalidade e procuramos, portanto, 

avançar a ideia de que ele traz a marca da presença singular, única, de um sujeito 

na linguagem – que sua diferença é “de qualidade”, uma qualidade que não pode ser 

inferida do que se supõe ou se propõe como “normalidade” (ARANTES, 2001). 

Entendo que o olhar de um pesquisador deve estar direcionado para as 

condições efetivas de uso da linguagem, considerando suas manifestações 

singulares e as condições de produção e não apenas focalizar um produto acabado. 

Desse modo, será possível apreender como esses sujeitos se articulam na 

constituição do texto escrito e, com isso, iluminar uma hipótese relativa ao modo 

como o surdo entra no universo gráfico. Isto é, como gesto e fala se articulam com a 

escrita.  A perspectiva teórica que sustenta esta pesquisa permite acolher, a partir 

do universal do funcionamento da língua, também o singular, o heterogêneo, isto é, 

trata-se de uma abordagem que ultrapassa o limite da descrição da linguagem 

enquanto falta, ao contrario, entende-se, como vimos, que os “erros” são muitas 

vezes, indícios de uma posição singular do sujeito na linguagem.  

O trabalho de Carvalho (1995, 2006, entre outros), ao abordar o erro em 

Aquisição de Linguagem, seguindo os passos de De Lemos (1991), especialmente 

ao abordar a questão relativamente ao  que significa “saber a língua” e o “saber da 

língua”, discute a posição do investigador e sua relação com a teoria: “...trata-se de 

uma relação que situa o investigador em um ponto de cruzamento entre esses dois 

“saberes”, trazendo questões peculiares quando essa investigação tem lugar em 

Aquisição de Linguagem”. (CARVALHO, 2006, p.63). 

Para que questões metodológicas, envolvidas na alfabetização e no ensino de 

Língua Portuguesa para surdo, possam ser enfrentadas, é necessário um 

movimento anterior no sentido de apreender os modos possíveis de relação do 

                                                           
4 Não pretendo focalizar os trabalhos de aquisição e os impasses do campo, mas para que eles 
possam ser lidos de maneira crítica recomendo a leitura dos trabalhos de De Lemos (1982, 1992, 
1998, 2002, entre outros), M. T. Lemos (1994), Lier-DeVitto (1995, 1998), Pereira de Castro (1996).   
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surdo com a escrita, ou seja, é necessário apreender e problematizar o modo de 

inscrição do sujeito nesse universo.  

Assim, pretendo na discussão relativa à produção textual de alunos surdos, 

apreender o modo como se dá a articulação sujeito/língua/ fala-escrita-gesto. A 

caracterização da escrita desses sujeitos permitirá uma compreensão do modo da 

relação que o surdo estabelece com a escrita e pode permitir, talvez, que sejam 

iluminados os caminhos que possibilitem uma maior circulação no universo gráfico. 

Entende-se aqui, que o sistema escolar em nosso país não tem uma 

metodologia eficiente para o ensino da Língua Portuguesa que permita a inclusão de 

surdos de modo efetivo. Na alfabetização destes, a escola ainda utiliza metodologias 

de ensino de Língua Materna e ou de Língua Estrangeira, para se trabalhar a Língua 

Portuguesa. Autores como Ferreira (1993) defendem que o ensino de Língua 

Portuguesa para surdos somente terá sucesso se houver a utilização de 

metodologias de ensino de segunda língua, visto que estes têm a Língua de Sinais 

como sua Língua Materna. Pretendo também, problematizar, essa questão, pois 

entendo que há mais do que uma questão de método envolvida na problemática 

relação do surdo com a escrita do Português. 

 Vale afirmar, finalmente, que a discussão da literatura sobre a escrita de 

alunos surdos, em função do forte aporte ideológico, acaba apagamento a grande 

heterogeneidade que o rótulo “o surdo” abriga. (ZAJAC 2011). Entendo que seja 

necessário ampliar o modo de olhar para os textos desses alunos, dado que, como 

veremos, a fala para os ouvintes, ou a oralidade para o surdo não garantem o 

acesso à escrita.  

 Esta tese está assim organizada: no capítulo 1, apresento os pressupostos 

que fundamentam este trabalho, nele passo brevemente pelo trabalho de Claudia 

Lemos e pelos desdobramentos empreendidos no campo da aquisição da escrita 

(BORGES, 2006 e BOSCO, 2005) e, também, no âmbito das patologias e clínica de 

linguagem (LIER-DeVITTO, 2006). No capítulo 2, retomo o bilinguismo enquanto 

proposta educacional para surdo, nele retomo a discussão iniciada em meu 

mestrado e introduzo alguns pontos que oferecem maior consistência à minha 

argumentação. No capítulo 3,  está em pauta uma reflexão sobre a aquisição de 

linguagem e, também, da questão da língua materna. Finalmente, no capítulo 4 

apresento material escrito de meus alunos, no sentido de dar início a uma discussão 

sobre o modo de relação do surdo com a escrita. 



 

22 

CAPÍTULO 1 - ALGUMAS PALAVRAS SOBRE A TEORIA... 
  

 

Nesta tese parte-se da ideia de que estruturação subjetiva e estruturação da 

linguagem são processos solidários. Entende-se que vir a ser falante não é tarefa 

simples, pois como afirma De Lemos, a captura por um funcionamento linguístico 

implica conflito, “conflito a esperar do embate entre heterogêneos, entre – corpo e 

linguagem, corpolinguagem – e da posição da criança como objeto do desejo do 

Outro materno...” (2007 p: 122). Quando a surdez está em causa temos ainda uma 

situação mais complexa, tanto em função da privação sensorial, quanto através dos 

efeitos que ela pode provocar no imaginário materno e, consequentemente, na 

estruturação do laço mãe-criança. 

O Grupo de Pesquisa ao qual se filia este trabalho tem na sua origem uma 

relação estreita com a Proposta Interacionista em Aquisição de Linguagem conforme 

proposta por De Lemos, que segundo entendo, permite discutir os modos de 

presença do surdo na escrita.  

Neste capítulo situo as bases teóricas do referido modelo, para em seguida 

discutir temas que circulam no campo da educação do surdo, quais sejam: língua 

materna, segunda língua e bilinguismo. 

 

 

1.1 A ancoragem teórica: no princípio ...o Interacionismo Brasileiro. 

 

O encaminhamento desta pesquisa tem como fundamento o 

empreendimento teórico de Cláudia de Lemos, o Interacionismo Brasileiro. Em 

1992, a partir da revisão do próprio trabalho, propõe um modo de entendimento da 

Aquisição da Linguagem que, pelo efeito da aproximação à Psicanálise de Jacques 

Lacan, e à leitura original que este autor empreendeu do estruturalismo europeu 

(Saussure e Jakobson) pode ganhar uma direção radicalmente distinta dos 

trabalhos da área. O encontro com a Psicanálise permitiu articular língua-fala-

falante.  
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Trata-se de uma proposta que se distingue de outros interacionismo,5 porque 

entre a criança e o Outro, De Lemos interpõe um terceiro elemento - a língua – e a 

relação passa a ser triádica.  Entende-se que a relação não é estritamente com o 

outro, mas com sua fala e, nela, é suposta a língua, com isso Outro é definido como 

“instância do funcionamento linguístico discursivo”. Em outras palavras, a língua – 

la langue –  está no centro da teorização sobre a Aquisição da Linguagem. São 

mecanismos linguísticos que passam a responder, também, pela subjetivação. 

Nas palavras da autora, “a criança é confrontada com a fala do Outro 

materno primordial, que a significa segundo seu desejo inconsciente, o que a 

privará de seu ser para fazê-la humana, ser de linguagem”, (DE LEMOS, 2014) a 

criança é, então, capturada pelos “mecanismos do significante” a que estará para 

sempre presa (IDEM, p.959). Assim, num primeiro tempo, a fala da criança é 

composta por fragmentos da fala da mãe que a interpreta, significando-a como 

parte ativa de uma cena. A criança é falada pelo Outro, trata-se mesmo de 

alienação à fala do Outro. 

Num segundo tempo, tais fragmentos distanciam-se das cenas de origem e 

“migram para outras, reencenando-as, significando-as através do cruzamento com 

outros fragmentos, oriundos de outras cenas”. (idem ibidem, p.960) A criança é 

falada pela língua. Há distanciamento da fala do Outro, emergem os erros, a criança 

é “falada pela língua”. Assim, como na primeira posição não há escuta para a fala.  

Nesta segunda posição, de acordo com De Lemos, “os enunciados da criança 

são cadeias permeáveis a outras cadeias” (De LEMOS, 2002, p. 61), o que é 

determinante para que haja deslocamentos de erros, assim passa haver 

possibilidade dessa fala “significar outra coisa”.  O paralelismo ganha força na fala 

da criança e, como aponta Lier-DeVitto (1998), ele dá sustentação ao movimento de 

substituição em uma estrutura. 

Num terceiro tempo, a criança fica no intervalo, entre o que diz e o que 

escuta. Ela fica sob efeito do que diz porque, o acontecimento que a caracteriza é a 

não coincidência no sujeito entre fala e escuta. O sujeito fica dividido entre aquilo 

que fala e aquilo que escuta, fica no intervalo entre essas duas instâncias subjetivas. 

As reformulações na fala da criança, que marcam esta posição, ainda que não leve 

ao acerto, decorre do efeito de uma escuta para a fala. “A criança como falante em 

                                                           
5 Ver Lier-DeVitto e Carvalho 2008 
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aparente controle da língua e, dividida entre a posição de quem fala e a de quem 

escuta, comenta e reformula a própria fala, tratada a guisa de objeto.” (DE LEMOS, 

2014, p.961).  

A sustentação teórica deste trabalho, entretanto, deve-se aos 

desdobramentos teóricos empreendido no campo da escrita por Borges e Bosco, e, 

por Lier-DeVitto no que se refere às Patologias e à Clínica de Linguagem. 

 

 

1.2 Desdobramentos: Interacionismo e Clínica de Linguagem 

 

O Interacionismo em Aquisição de Linguagem, de Claudia Lemos (1992 e 

outros) pôde conquistar outros campos. 

 

A originalidade da reflexão de Cláudia Lemos não ficou restrita a 
questões relativas à fala da criança. Ela não só proliferou em 
pesquisas sobre o assunto, como os artigos neste livro testemunham 
como também ultrapassou esse domínio. Por ter desenvolvido uma 
reflexão sobre a linguagem (língua e fala) e sobre o sujeito (sua 
relação à fala - própria e do outro – e à língua), a empiria foi 
ampliada, uma vez que a relação estrutural criança-língua-fala pôde 
ser lida como relação sujeito-língua-fala. Trata-se, portanto, de uma 
arquitetura teórica aberta à possibilidade de contemplar 
heterogeneidades e questões singulares por elas suscitadas. Entre 
essas heterogeneidades estão às falas sintomáticas. Necessário, 
então, é sustentar diferenças e pressionar as possibilidades de 
rendimento do espaço teórico. (LIER-DeVITTO e ARANTES, 2006 : 
p:12).  

    

A leitura vigorosa de Lier-DeVitto permitiu a ela voltar-se para fala e escrita de 

pacientes que frequentavam a clínica fonoaudiológica. Esta autora (1997) 

convocada pelo enigma das patologias de linguagem e tocada pela ausência de 

diálogo teórico entre a Fonoaudiologia e a Linguística, propôs e passou a coordenar 

um Projeto Integrado (CNPq 522002/-97-8) – que originou Grupo de Pesquisa LAEL-

CNPq6. Deste Projeto, tem participado tanto fonoaudiólogos, como professores da 

Área da Educação, todos com formação em Linguística7. Lier-DeVitto entendeu que:  

                                                           
6 Desde 2002 o Grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, é liderado por 
Lier-DeVitto e  Lúcia Arantes no LAEL-PUCSP.   
7 São pesquisadoras com uma participação especial no Grupo de Pesquisa: Suzana Carielo da 
Fonseca, Lúcia Arantes, Lourdes Andrade, Rosana Landi, Luciana Carnevale; Daniela Spina-de-
Carvalho, Milena Faria e, depois, Juliana Marcolino Galli e Melissa Catrini.  
8 Ver Lier-DeVitto, 1995. 
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“não seria qualquer teoria da Linguística com que se poderia dialogar 
[para abordar a fala e a escrita de pacientes fonoaudiológicos] – 
haveria de ser com uma em que “interação”, “outro” e “erro” fossem 
proposições problemáticas” (LIER-DeVITTO, 2005, p.144).  
 
 

Buscava com isso dar sustentação teórica a uma prática clínica. Propôs-se, 

assim, a revisitar “as noções de interação; mudança; erro; falante e outro; 

heterogeneidade e interpretação” (PIRES, 2015, p.54, grifo da autora), 

considerando a especificidade do objeto em questão. 

A porta da clínica de linguagem foi aberta, dessa maneira, por Lier-DeVitto, 

desde 1995, 8  e permitiu que fonoaudiólogos, psicólogos e mais tarde, também 

professores - todos com atenção e interesse voltados para a relação da 

criança/paciente/aluno com a fala/escrita -, pudessem encontrar um caminho que 

iluminasse suas práticas clínicas/ escolares.  

Em função da temática desta tese, volto-me aos trabalhos que tomaram os 

impasses da criança com a escrita como questão central. 

Leite (2000) foi a primeira pesquisadora do Grupo de Pesquisa do LAEL-

PUCSP a dedicar-se sobre a relação criança-escrita. Realiza uma revisão crítica na 

literatura sobre as vertentes percepto-cognitivistas acerca da aquisição da escrita, 

ligadas diretamente à Psicologia do Desenvolvimento, fundamentada em Piaget e 

Vygotsky, que dominava o cenário no campo da Educação. Leite (2000) pode 

assinalar que tanto para a Fonoaudiologia, quanto para a Educação, o enigma, da 

relação problemática das crianças com leitura e escrita é ignorado e o fracasso 

escolar naturalmente atribuído a perturbações motoras, perceptuais ou mesmo 

problemas de ordem cognitiva. Seu trabalho possibilitou que outros pesquisadores 

do Grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, olhassem a 

escrita de crianças não mais pelo viés de “problemas cognitivos”.  

Já Guadagnoli, (2007), a partir do trabalho de Borges (1995; 2005) e Bosco 

(2006; 2010) 9 , coloca em pauta a escrita de afásicos aborda a complexidade 

envolvida na produção de textos desses pacientes. Guadagnoli (2007), afirma com 

Borges10 (2006) que: 

 
                                                           
 
9 Os trabalhos de Borges e Bosco serão apresentados na próxima seção. 
10 O livro de Sonia Borges, O Quebra-Cabeça: A Alfabetização depois de Lacan, a partir da tese 
defendida em 1995, na PUCSP, cujo título, modificado para publicação era, O Quebra-Cabeça da 
Escrita: A Instância da Letra na Alfabetização.  
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Oralidade, escrita e 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 (GUADAGNOLI, op. cit., p. 56). 
 

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

funcionamento da língua, a La langue de Saussure. A pesquisadora coloca em 

destaque que “a relação sujeito-objeto, tão cara aos aportes cognitivistas é 

abandonada por uma relação triádica: tanto na oralidade, quanto na escrita, ela 

estará em questão” e eu acrescentaria a esta série também a língua de sinais. 

 Guadagnoli (2007) anuncia que seu trabalho toma distância “tanto das 

tendências que veem a escrita como “transcrição da oralidade”, como também 

daquelas que a tomam como “representação”". Para ela, o fato das diferentes 

modalidades poderem se afetar mutuamente “implica, logicamente, que elas sejam 

diferentes entre si e, ao mesmo tempo, que pertençam a um mesmo domínio” 

(GUADAGNOLI, op. cit., p. 56). [grifos meus].  

Lier-DeVitto e Andrade (2008) propõem uma abordagem dos erros na escrita 

de crianças com dificuldades na leitura e na escrita que implica a incidência do 

funcionamento da língua. Elas partem da hipótese "indeterminação na escrita de 

crianças” (LIER-DeVITTO & ANDRADE, 2008, p. 55) e implicam o jogo significante, 

que obriga que se reconheça o fato de que “unidades são efeitos de relações” 

(SAUSSURE, 2006). Isto é, unidades não são elementos “em si”, como suposto no 

“acordo percepção-cognição” (LIER-DeVITTO & ANDRADE, 2008, p. 56), Elas 

afirmam que “as entidades concretas da língua não se apresentam por si mesmas à 

nossa observação” (...) são delimitadas “pelo aspecto do valor” (SAUSSURE, 1916, 

p. 127-8).  

 

 

1.2.1 ...também na Educação 

 

Pesquisadores do grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica 

de Linguagem voltaram-se também para o campo da Educação. Santos (2008) e 

Pires (2011 e 2015) focalizaram os alunos que cursam o Ensino Fundamental e não 
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chegam a uma escrita legível, tocadas pelo Interacionismo e pela Psicanálise 

abordam a questão a escrita de modo original. Santos (2008) defende a hipótese de 

que os problemas de crianças ao longo do processo de alfabetização estão 

relacionados à “resistência de um saber inconsciente no processo de construção de 

conhecimento” (LAJONQUIÈRE, 1992, apud SANTOS, 2008). Pires, por sua vez, 

volta-se para os efeitos da escrita de alunos que “fracassam” e interroga: “o 

“fracasso” é do aluno, do professor ou da Escola?" (PIRES, 2015 p: 72). 

 Em Bizio (2008) e Zajac (2011), também trazem questões do campo da 

Educação, e exploram a relação do sujeito surdo com a escrita.  O primeiro, busca 

no Interacionismo e na Clínica de Linguagem uma ancoragem teórica para entender 

a escrita do surdo não como déficit, mas sim, como efeitos possíveis do 

funcionamento da língua, o que se opõe à literatura do campo da Educação de 

Surdos.  

Zajac (2011), por sua vez, diante das questões teóricas levantadas pelo 

Interacionismo e a Psicanálise, faz uma reflexão sobre a estruturação do surdo 

como sujeito. A autora também circula pela escrita do surdo e faz uma afirmação de 

que a escola atribui as dificuldades apresentadas na escrita do surdo “como 

resultado de problemas metodológicos ou da falta de fluência dos professores na 

LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)” (ZAJAC, 2011, p.14). Destaca que a falta de 

um olhar diferenciado sobre a escrita do surdo reside, principalmente, pelo fato do 

sujeito ser colocado à margem da discussão. Conclui, desse modo que: “não há uma 

escrita de surdos, e, sim, o surdo na escrita”. (ZAJAC, 2011, p. 19). 

 

 

 

1.3 Ainda sobre os desdobramentos... Interacionismo e Aquisição da Escrita 

 

No campo da Aquisição da Escrita destaca-se o trabalho pioneiro de Borges. 

A autora promoveu uma discussão que subverte os estudos desenvolvidos no 

campo da Aquisição de Escrita. Fruto da aproximação ao pensamento de De Lemos, 

seu trabalho considera as primeiras manifestações da escrita da criança como 

manifestações de ordem linguística. Já sua aproximação à Psicanálise e ao trabalho 

de autores como Freud e Lacan permitiu à pesquisadora incluir em sua reflexão um 

modo particular de entender o processo simbólico da escrita. No campo da Filosofia 
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o pensamento de Derrida ganhou destaque para dar sustentação à crítica ao 

entendimento de linguagem como representação e de que a escrita tem papel 

secundário em relação à fala. 

Este autor, em Gramatologia (1967), visa desconstruir a tradição logocêntrica 

e fonocêntrica, que, segundo ele, caracteriza o pensamento lógico positivista 

ocidental, que entende a relação entre oralidade e escrita numa hierarquia em que a 

escrita é tratada como sendo representação da oralidade. À escrita é atribuído um 

valor secundário, com uma “função estrita e derivada”. O logocentrismo de Derrida 

(1967) é uma desconstrução da crença de que a razão é soberana, especialmente 

quando se volta para a escrita, por ser inferior à linguagem oral, é apenas uma 

representação da fala.  O autor discute essa posição com base no valor de signo 

saussuriano.  

A importância do trabalho de Borges, nesta tese, justifica-se por seu 

afastamento da concepção de escrita como processo de aprendizagem/construção 

consciente, e do movimento em direção a uma concepção de captura inconsciente 

do sujeito pela escrita. Na leitura do material analisado em seu trabalho, ela foi 

afetada pelo estranhamento provocado pela presença de formas heterogêneas e 

não categorizáveis da escrita inicial. O material factual com o qual a pesquisadora 

lidou lhe fez suspeitar de “explicações que reduzem a aquisição da escrita aos 

processos cognitivos” (BORGES, 2006). 

 A partir de sua análise ela pode concluir que a escrita nascente é constituída 

de blocos de letras organizados em sintagmas “com ares de frase” (idem.), dispostos 

em uma estrutura paralelística. Essas características foram interpretadas11, como 

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

escrita. 

Ao considerar as manifestações escritas iniciais, que não pressupõe uma 

relação direta com a oralidade, como linguísticas, uma vez que estão submetidas ao 

funcionamento da língua, 

Na pesquisa realizada por Borges (2006), os textos produzidos pelas crianças 

de sua pesquisa são interpretados a partir do entendimento de que as produções 

iniciais da criança têm relação com os textos orais e escritos que circulam na sala de 

aula. O modo de abordar o material é efeito do entendimento de que oralidade e 

                                                           
11 Borges acompanha a perspectiva teórica de De Lemos (1992, 1995, 2002) e de Lier-DeVitto 
(1994/1998). 
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escrita estão articuladas por um funcionamento, que foi nomeado por Saussure 

(1916) de “la langue”, que por sua vez, tem relação com o “Outro” (tesouro dos 

significantes) de  Lacan. 

A questão central no trabalho de Borges é assinalar o modo como o 

funcionamento da língua responde pela entrada do sujeito na escrita, isto é, pela 

estruturação do texto-escrito.  Borges suspende a ideia extensamente difundida de 

que a relação fonema-grafema garante a possibilidade de acesso à escrita, ela 

considera que a fonetização da escrita seja um dos efeitos que a ordem própria da 

língua promove. Nessa perspectiva, a criança é introduzida na escrita por meio de 

sua relação com a materialidade do texto escrito.  

 Os blocos de letras que comparecem na escrita da criança foram chamados 

por Borges de pseudopalavras e considerados significantes. A autora acompanha a 

releitura que De Lemos fez de Saussure, quando esclarece que esses significantes 

presentes na escrita da criança não são unidades positivas e categorizáveis. 

Segundo Borges, os significantes emergem das múltiplas impressões fornecidas 

pelos textos do Outro, não são registros que resultam da percepção das unidades da 

escrita constituída ou da categorização realizada pela cognição. As unidades 

linguísticas presentes no texto dessas crianças são negativas e relacionais. 

 Borges (2006) afirma que os significantes (letras, blocos de letras e etc.) são 

adquiridos pela criança através da sua relação com o Outro, que através de um 

movimento metonímico12 do funcionamento da língua, deslizam do texto do utro para 

o texto da criança. A pesquisadora esclarece que a criança não apreende a escrita, 

ela é capturada pela escrita através de sua relação com a materialidade do texto. O 

termo captura, esclarece a autora (IDEM, p. 150), surge no trabalho de De Lemos 

(1992, 1995, 2002 e outros) para indicar a “não possibilidade de controle consciente 

sobre o desenvolvimento linguístico”. 

 Através desta concepção de significante, foi possível para Borges indicar que 

constituição da escrita não se realiza separadamente nos níveis fonológicos, 

semânticos e sintáticos, ou seja, a criança não apreende primeiro a relação 

fonema/grafema, para em seguida escrever palavras e depois frases e textos. 

                                                           
12  Segundo De Lemos (2002), processos metafóricos e metonímicos são termos de Jakobson (1963 
– 1956) que reinterpreta as relações associativas e as relações sintagmáticas de Saussure a partir de 
figuras de linguagem – a metáfora e a metonímia. O processo metafórico, segundo a autora, é 
definido “pela  substituição, em uma estrutura, de um termo por outro” e o processo metonímico pela 
“combinação ou contiguidade na relação de um termo a outro” 
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Borges indica que o texto se constitui através do funcionamento da linguagem, que 

faz movimentar os significantes entre os níveis fonético-fonológico, gráfico, sintático, 

morfológico e semântico.  

 Ela esclarece que o Outro, entendido como funcionamento da língua, ou 

Língua, é quem fornece os significantes, ele é interprete que circunscreve o papel do 

outro no campo da aquisição da linguagem, isto é, interprete por que capaz de 

promover mudanças nessa escrita quando seus significantes colocam os 

significantes da criança em novas relações. 

 É justamente este jogo instaurado pelo significante que constituirá a escrita 

da criança. Quando o funcionamento da língua recai somente na materialidade do 

texto escrito, as unidades que, não tem valor em si mesmas, assumem valores e 

lugares estruturais virtuais. Borges (2006) indica como se dá o movimento dos 

significantes nos textos iniciais das crianças e aponta para o distanciamento da 

noção de escrita como representação, no sentido da Psicologia.  

O movimento apreendido pela pesquisadora passa pelas pseudopalavras 

encadeadas com ares de frase que vão cedendo lugar às palavras da língua 

constituída por efeito de restrição que a interpretação, através do discurso do Outro, 

promove. Entender tal movimento retira da cena da aquisição da escrita o sujeito 

consciente que controla/constrói o que escreve, retira também a percepção 

entendida como imagem e a memória como cópia desta imagem.  

O que é possível observar é um sujeito alienado ao imaginário da escrita 

constituída, submetido ao funcionamento da língua e capturado pelo jogo do 

significante. Porém, é importante dizer que este sujeito marca presença em seus 

textos tanto nos significantes que o capturaram, como nos cortes que se realizou na 

cadeia significante.  

 De acordo com Borges, para que a escrita possa tornar-se interpretável é 

necessária à alienação do sujeito à escrita constituída. A autora explica que esta 

alienação ocorrerá através das interdições simbólicas que o processo de 

interpretação da escrita do Outro promove. Estas interdições que o significante da 

escrita do Outro promove na escrita da criança, aqui trazidas e entendidas pela 

autora, ocorrem devido ao que o recalque13 que proporciona.  A pesquisadora indica 

que para emergir um significante na escrita é necessário que outros significantes 

                                                           
13 O tema do recalque e sua relação com a escrita foi abordado por Fongaro (2009) 
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associados a ele em latência sejam recalcados. O recalque será promovido pelas 

restrições impostas pela relação entre os próprios significantes. É possível 

compreender que recalque quer dizer que estão em latência e não excluídos da 

possibilidade de emergir, assim um significante para ser escrito tem que recalcar o 

outro significante, ou seja, deixá-lo em latência.  

O trabalho de Bosco (2005) é também efeito da filiação ao pensamento de De 

Lemos (1992,1995, 2002, entre outros) e segue a trilha aberta por Borges. Bosco 

focaliza a constituição da letra como significante que, como tal é comandado pelo 

funcionamento da língua. Bosco coloca em cena o funcionamento da língua atuando 

sobre os elementos gráficos do texto, antes da escrita ser posta em relação com a 

fala. Ela partiu da questão introduzida por Borges, sobre a insistência da presença 

das letras do nome próprio na escrita inicial, e verticalizou o tratamento desta 

questão indicando que a criança escreve seu nome como resultado da sua relação 

com os discursos orais e escritos do Outro e não em função de uma apreensão 

guiada pela percepção ou da cognição. A pesquisadora, assim como Borges (op.cit), 

enfatiza que a escrita do Outro é determinante na estruturação da escrita da criança. 

Isso se dá através da oferta de significantes e, também, pela interpretação que este 

lhe possibilita. 

A realização gráfica do nome próprio, em sua função de assinatura, é lugar de 

investimento do sujeito, conforme aponta Bosco. A pesquisadora reconhece que o 

nome próprio é um significante, que não é qualquer, pois ele pode ser considerado 

como fundador de um sujeito. Deste modo, Bosco (2005) indica um brilho especial 

das letras do nome para o sujeito, o que faz que ele se torne um significante que 

representa o sujeito no Outro.  

Em oura direção de Bosco (2005), mas apenas afetada por sua pesquisa, 

Pereira e Rocco (2009) analisaram longitudinalmente as produções escritas de seis 

crianças surdas, em fase inicial de escolarização. Sobre essa fase disseram que “A 

análise permitiu identificar estratégias a que as crianças pareceram recorrer nas 

produções escritas e que ilustram diferentes momentos na elaboração de suas 

hipóteses sobre o funcionamento da língua escrita”. (p.141). Lembramos que 

captura não tem estratégias. As pesquisadoras observaram que utilização das letras 

que formam o próprio nome foi o modo de relação mais usado pelas crianças 

surdas, em suas tentativas iniciais de escrita, como já observara Bosco (2005), esse 

mesmo recurso utilizado por crianças ouvintes, em fase inicial também de escrita. 
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 Bosco (2005) refere que na constituição da assinatura teríamos a prevalência 

do polo do outro, ou seja, a 1ª posição conforme foi descrita por De Lemos14. Assim, 

a escrita da criança pode ser vista como vestígios metonímicos da escrita do outro. 

De acordo com Bosco (2005), os elementos de um sistema de escrita antes de 

serem signos escritos são “um conjunto de traçados”. Somente depois de 

interpretados é que entrarão no funcionamento simbólico para compor uma rede, um 

alfabeto. A constituição dos componentes da escrita de uma língua ocorre quando 

os elementos gráficos entram em relação uns com os outros através da combinatória 

de seus traçados e assim será possível a leitura de um elemento pelo outro.  

No trabalho de Bosco é possível observar que a escrita da criança põe em 

relação a letra com a letra, pois através da relação entre os elementos gráficos da 

escrita da criança e da escrita do Outro se instaura um processo associativo através 

de um traço, o que promoverá as correspondências homográficas que constituirão a 

escrita inicial.  

Para esclarecer o que seriam as correspondências homográficas, apresento 

um exemplo da própria autora ao observar a escrita de uma das crianças de sua 

tese. Metafórica uma letra escrita com outra. Vejamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Cabe assinalar que as posições descritas por De Lemos em  1992 foram interrogas e subvertidas 
prela própria em 2002 
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Ela pôde surpreender, na escrita dessa criança, que as letras “B”, “P” e “R” 

eram postas em relação, ou seja, “no plano da combinatória de traçados, uma 

reverbera a outra” (op.cit, p. 138). Este processo associativo fez surgir semelhanças 

e dessemelhanças entre as letras, permitindo a escrita do nome da criança, Laís B.  

      Vale destacar o esclarecimento de Bosco (2005) de que esse processo 

associativo entre o traçado das letras, que se dá a partir das correspondências 

homográficas, é regulado pelo funcionamento simbólico que produzirá a 

categorização de unidades, no caso as letras.   

O trabalho de Bosco (2005) aborda o traçado das letras como manifestação 

linguística e como tal, está submetido ao funcionamento da linguagem. A autora 

considera os elementos escritos como significantes e por isso mesmo o valor 

figurativo está apagado para poder entrar na constituição de um elemento novo, 

deste modo, a relação entre as letras, através do funcionamento da linguagem, será 

marcada pelas diferenças e assim poderão constituir uma série de elementos da 

escrita.  

  Bosco (op. cit., p.175) entende a relação entre desenho e letra como “efeito 

de relação entre significantes” que, segundo ela, ocorre através de um traço 

qualquer que permite colocar o desenho e a letra em relação em um processo 

associativo. A autora (op. cit., p. 176) esclarece que, quando a criança está 

envolvida numa realização gráfica é imprevisível distinguir se ela está escrevendo ou 

desenhando, pois esta distinção se realizará “no só-depois da leitura, em função da 

cadeia que o elemento grafado emerge, na qual operam restrições que emanam da 

incidência das cadeias latentes sobre a manifesta”. Assim, o que determinará se os 

elementos grafados são escrita ou desenho, é a leitura dos mesmos, pois esta será 

determinada pelos outros elementos presentes na cadeia em que está inserido e 

também pelos elementos latentes sobre cadeia manifesta. 

  Mais uma vez vale esclarecer, através de um segmento por ela interpretado, 

a afirmação da autora. A partir da análise da assinatura realizada por uma criança, 

na qual se destaca um elemento gráfico que é um misto entre desenho da figura 

humana e uma letra do nome escrito, Bosco (op. cit., p. 179) refere que este 

desenho aparece na sequência da assinatura da criança, substituindo uma das 

letras escritas e “nesse lugar, ele é lido como a letra R do nome”. Assim ela 

demonstra que no “só - depois” da leitura, poderá ser estabelecida a função de 

elemento de escrita deste fragmento, que em si não é nem desenho e nem letra.  
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 Para Bosco não se trata de uma semelhança morfológica entre desenho e 

letra. O deslizamento entre um sistema e o outro é efeito do funcionamento da 

língua que, por meio de um traço, traz outra cena que faz cruzar a letra e o desenho 

pela via do equívoco. 

  Cabe ainda comentar os apagamentos que, de acordo com a autora, a escrita 

da criança deve sofrer para chegar à escrita constituída. A autora ao se referir à 

escrita inicial, que ainda não está em relação direta com a oralidade, indica que o 

valor figurativo representativo das letras deve ser apagado para que através da 

linguagem as letras se tornem um elemento de escrita.  Deste modo, a letra passa a 

existir como elemento de escrita quando já não representa nada e assim poderá ser 

lida através da linguagem. Bosco (op. cit., p. 128) ressalta que “saber ler é deixar de 

ver a letra escrita, tomada em sua dimensão de imagem”.  

  A operação de homografia é considerada como responsável pela emergência 

dos elementos de escrita, pois através dela as letras do nome da criança se 

relacionam com a materialidade da escrita de outros textos escritos. Bosco afirma 

que: 

 

“Se na composição da assinatura, cabia à sequência do nome 
próprio escrito inicialmente por outro, a abertura de uma série que 
regularia a entrada de elemento novo em cada sequência grafada 
pela criança, agora, à lista que as letras do nome formam, cabe, de 
início, a decisão de um ou outro elemento novo, candidato à lista” 
(BOSCO, 2005, p.165). 
 

 Para ela a propriedade de letras do nome da criança deve ser apagada para 

que essas letras possam escrever outros textos. Os textos formados pelas letras do 

nome da criança serão marcados pelo não sentido e revelarão que o nome da 

criança está latente. Segundo Bosco (op.cit, p.169) estes arranjos compostos pelas 

letras do nome são como cifras: “mostra-se como um condensado, efeito de 

sobredeterminações inconscientes”. 

  Esses textos compostos pela disseminação das letras do nome da criança 

deixam ver o funcionamento da linguagem atuando nos recortes de cada segmento 

e isto, segundo Bosco, marca o afastamento da escrita da criança em relação à 

escrita do adulto e, assim, a mudança para a dominância do polo da língua, ou seja, 

a 2ª posição. 
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  As correspondências homográficas serão obliteradas com a entrada da 

homofonia, que promoverá uma estruturação mínima do escrito em direção à escrita 

alfabética. A homografia, que foi obliterada, poderá retornar e assim as letras do 

nome voltarão a surgir em um fragmento que convoque seus traçados.  

 Na escrita alfabética o apagamento do valor de imagem da letra será 

realizado para que esta possa emergir como um fonema na leitura. Desta forma, a 

relação entre as pautas sonora e gráfica permitirá a “ressignificação [dos elementos 

de escrita] na e pela oralidade” (IDEM p.202).  

 De acordo com Bosco (2005), a homofonia é a operação que incidirá nas 

relações que se estabelecem entre os significantes, o que promoverá a obliteração 

da homografia. Segundo a autora (op. cit., 229) “a letra do sistema alfabético é 

tomada como significante e, como tal, é suscetível de escrever outra coisa além 

daquilo que o sistema lhe atribui”. Ela esclarece que a operação de homofonia é 

possível de ser observada quando a criança escreve a sílaba com a letra (ex. PCO 

para pêssego).  Mostra que desta forma a letra “P” escreve a sílaba “PE”, pelas 

relações homofônicas entre o nome da letra e a sílaba: “a homofonia escreve o 

escrito e dá a esse escrito uma estruturação mínima” (p.230). 

 É importante assinalar que a autora reconhece que nem todos os elementos 

da escrita infantil poderão ser explicados pela homofonia e, assim, revela que 

diversos fatores estão em jogo na escrita de cada fragmento, apontando para a 

singularidade e para condição de cifra dos fragmentos.  

  Bosco (op. cit., p.245) reafirma, tanto nos momentos em que se observa a 

homografia como a operação dominante, quanto naqueles que se enxerga a 

dominância da homofonia, é necessário o apagamento do valor 

figurativo/representativo dos elementos de serventia à escrita. E, deste modo, os 

fragmentos escritos “não ilustram nada e nem mesmo sugerem algo, pois, cada um 

deles só adquire valor a partir da relação promovida entre esses fragmentos e a 

língua materna do sujeito que escreve”. Bosco entrevê a relação entre os 

apagamentos que incidem sobre a escrita da criança e a constituição subjetiva. Ela 

afirma que:  

  

“a ancoragem da criança nos significantes fornecidos pelo outro, 
instância do Outro, vai permitir o encontro da criança com a ordem 
simbólica, numa verdadeira encruzilhada estrutural e estruturante do 
sujeito na escrita” (BOSCO, 2005, p. 238).  



 

36 

 

Borges (2006) e Bosco (2005) abordam de modo original, a entrada da 

criança na escrita, trata-se de uma perspectiva estrutural que retira do centro a ideia 

de que a percepção e a cognição respondem pela entrada no universo gráfico. O 

eco do trabalho dessas autoras fará presença na leitura da escrita de meus alunos. 
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CAPÍTULO 2 - UM RETORNO AO JÁ DITO SOBRE O BILINGUISMO... e um 

passo a mais 

 

 

2.1 O já dito... 

 

Em minha dissertação de mestrado, realizei uma visita às abordagens 

educacionais voltadas para surdos, empreendi uma leitura crítica acerca das três 

grandes vertentes, quais sejam: a oralista, a comunicação total e, também, o 

bilinguismo. Não pretendi nessa leitura advogar por uma das correntes apesar de, 

em minha prática docente, observar que os alunos surdos que transitam na língua 

de sinais têm um desempenho escolar melhor, comparado àqueles que chegam à 

escola sem nenhuma outra possibilidade, ou com uma fala incipiente. Pretendia, 

acima de tudo, apontar as lacunas de cada proposta e acenar para a necessidade 

de uma reflexão linguística, onde colocasse em cena a solidariedade entre 

estruturação da linguagem e estruturação subjetiva. Acompanhei a trajetória de 

Goldfeld (2001) que em sua retrospectiva aponta para vários equívocos presentes 

nos trabalhos sobre a surdez.  

Esta autora diz que a maior parte da bibliografia relacionada à aquisição da 

linguagem pelos surdos não aprofunda questões teóricas - fica-se apenas em 

análises acerca de questões práticas (metodológicas), discute-se qual seria a melhor 

maneira de atender à criança surda, como instrumentalizá-la para comunicar-se. 

Para Goldfeld, enfrentar questões complexas e fundamentais, para o entendimento 

de como esses sujeitos acedem ao universo simbólico são negligenciadas:  

 

Para fazer uma análise crítica dessas abordagens, deve-se fazê-la a 
partir de pressupostos teóricos bem definidos. Não é possível 
analisar as consequências que cada filosofia provoca no 
desenvolvimento das crianças surdas sem conhecer, a princípio, 
uma teoria que trate da linguagem e de sua importância no 
desenvolvimento global da criança (GOLDFELD, 2001, p.46). 
 

A aquisição de linguagem pelo surdo quase sempre é assunto levantado para 

justificar práticas pedagógicas ou clínicas – ela não é vista como um enigma. Parece 

ser por esse motivo que uma reflexão sobre a linguagem e seu funcionamento é 

dispensada e, com ela, o desejo de teorização. Acompanhando a autora acima 
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citada: parece ser necessário deslocar os estudos sobre aquisição da linguagem 

pelo surdo do palco de discussões ideológicas, e tomá-la como uma questão que 

merece reflexão teórica particular. 

Neste capítulo, detenho-me na abordagem bilíngue, que, como já 

assinalado, entende que o surdo deva adquirir como língua materna, a língua de 

sinais, considerada como sua língua natural, tema que será discutido adiante. Já a 

língua oficial de seu país, na modalidade escrita ou oral, é considerada sua segunda 

língua, e deve ser adquirida de forma artificial, isto é, via aprendizagem. O 

bilinguismo na área da surdez é uma filosofia educacional voltada para educação de 

surdos que, mais do que uma simples abordagem pedagógica que visa à 

escolarização de surdos - dado o fracasso escolar por eles enfrentado -, pretende 

também favorecer e ampliar o desenvolvimento da pessoa surda. Nessa direção 

Kubaski e Moraes afirmam que: 

 

A aquisição da língua de sinais vai permitir à criança surda, acessar 
os conceitos da sua comunidade, e passar a utilizá-los como seus, 
formando uma maneira de pensar, de agir e de ver o mundo. Já a 
língua portuguesa, possibilitará o fortalecimento das estruturas 

linguísticas, permitindo acesso maior à comunicação. (KUBASKI E 
MORAES, 2009. P 3414). 

 

A educação bilíngue começou a ganhar destaque no Brasil em meados da 

década de noventa, como possibilidade de reduzir as dificuldades escolares 

enfrentadas por alunos surdos, especialmente, no que tange à aquisição da escrita, 

além dos aspectos políticos e ideológicos que acompanham o Bilinguismo para 

surdos. 

De acordo com Lima, (2004), seguindo o pensamento de Brito (1989), 

naquela ocasião as discussões a favor de uma educação bilíngue para alunos 

surdos, disse que “o bilinguismo é a única solução para o surdo brasileiro” (p.20). 

Assim,  o Bilinguismo, aparecia como a solução possível e implicava a aceitação da 

chamada na época Língua de Sinais dos Centros Urbanos (LSCB), que a 

diferenciava da denominação Língua de Sinais Urubu-Kaapor Brasileira (LSKB), que 

é uma língua de sinais que pessoas ouvintes e surdas de uma comunidade 

indígena, no Estado do Maranhão, situada próxima ao Rio Gurupi, fazem uso, para 

nos dias atuais fazerem uso da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), que 

possibilitaria a integração social dos surdos. Decorre daí os argumentos “em favor 
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da língua de sinais como a primeira língua a ser adquirida pelo surdo. A língua que 

poderia libertá-lo de seu silêncio...” (LIMA, 2004). Ao mesmo tempo, segundo Lima, 

já se apontava para a aquisição do Português como segunda língua. Vejamos: 

 

A língua dos sinais é imprescindível ao surdo, mesmo que este, no 
início, esteja limitado à comunicação apenas com aqueles que 
manipulem bem esta língua ou que se iniciem no seu aprendizado. 
Posteriormente, em contato com a língua oral, sua segunda língua, 
terá alcançado maior aptidão em todos os níveis (psicológico, 
cognitivo, social e linguístico) para enfrentar a árdua tarefa de seu 
aprendizado. O surdo já terá tido a prática de socialização através 
dos sinais, suporte para o aprendizado da língua oral, vale dizer, terá 
já estabelecido uma comunicação gratificante. (BRITO 1996 p. 19 
apud Lima 2004 p: 38). (grifos da autora). 

 

Naquela ocasião, entretanto, não havia nenhuma indicação acerca de qual 

seria o modo pelo qual o surdo poderia chegar a usar a língua de sinais dado que 

90% deles é filho de pais ouvintes. Ainda assim, o bilinguismo ganhou força, mas 

Lima (2004) coloca uma série de questões que entendo serem fundamentais para 

avançarmos este trabalho. Voltarei a elas ainda neste capítulo. 

O surdo é visto pelos pesquisadores adeptos do Bilinguismo, de forma distinta 

dos autores que defendem as propostas oralistas e, também, daqueles ligados à 

Comunicação Total. Os bilinguistas consideram que o surdo não precisa 

assemelhar-se ao ouvinte. Eles aceitam e assumem a surdez como marca de 

diferença e não como déficit a ser superado. A busca de um padrão de normalidade 

semelhante ao da maioria, ou seja, a tentativa de equiparar o surdo ao ouvinte é 

rejeitada pelo Bilinguismo. Não que esta abordagem despreze a aprendizagem da 

língua oral para o surdo, ao contrário, este aprendizado é também almejado, 

contudo não é visto como o único objetivo educacional do surdo, nem tampouco 

como uma possibilidade de minimizar as diferenças causadas pela surdez. 

A questão principal para o bilinguismo é a Surdez que, nos dizeres de Sacks 

(1989), assim maiúsculo, designa um grupo linguístico e cultural e não a surdez: 

com letra minúscula, diz o autor, designa tão somente uma condição física, a pessoa 

com falta de audição. Assim, analisa Goldfeld (2001), os estudos bilíngues buscam 

entender o Surdo, suas individualidades, sua língua (a língua de sinais), sua cultura 

e a forma singular de pensar, agir, etc., e não apenas os aspectos biológicos, 

patológicos ligados à surdez.  
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Um conceito fundamental que a abordagem Bilíngue introduz, na visão de 

Goldfeld, é entender a comunidade formada pelos surdos como um grupo que tem 

cultura e língua próprias. A ideia de que “os Surdos” são uma “minoria linguística”, 

constituindo um grupo com cultura própria e diferente da cultura dos ouvintes, é 

defendida também por Moura; Lodi; Harrison. Elas afirmam que: 

 

O movimento de reconhecimento da cultura, comunidade e identidade 
do surdo, além de afirmar a sua autenticidade por intermédio de 
trabalhos científicos, movimentos de protesto e culturais, conseguiu 
mobilizar alguns responsáveis por sua educação para que esta fosse 
reformulada. A nova proposta de trabalho recebeu o nome de 
bilinguismo (MOURA; LODI; HARRISON, 97, p.353). 

 

Uma das bandeiras da abordagem bilíngue é “aceitar o surdo como diferente, 

não deficiente, com uma língua, uma cultura e pertencente a uma comunidade 

própria [...]” (MOURA; LODI; HARRISON, op. cit., p.347). 

O reconhecimento de que há um limite orgânico que não pode ser 

ultrapassado é importante, pois se trata de uma inscrição no corpo e que afeta de 

modo indelével a relação deste sujeito com a linguagem. Porém, acompanho a 

reflexão de Cerqueira (2006), quando ela aponta o quanto é complexo “relacionar a 

patologia de um organismo, a uma língua, a uma cultura”. (CERQUEIRA, 2006, p.4). 

Ela acompanha as ideias de Saussure, que considera um erro “ver na língua um 

atributo, não mais da nação, mas da raça, ao mesmo título que a cor da pele ou a 

forma da cabeça.” SAUSSURE (1916, p.221), ao que Cerqueira acrescenta o grau 

de audição. 

Pensar em uma língua como um atributo, diz ela, “como característica de 

quem tem uma patologia orgânica parece complicado” (p.4). Atribuir a uma raça, à 

cor da pele, a traços biológicos uma cultura, uma língua, traz complicações político - 

ideológicas.  

 Saussure (1916) afirma que: “Embora a língua não forneça muitas 

informações precisas e autênticas acerca dos costumes e instituições do povo que a 

usa, servirá ao menos para caracterizar o tipo mental do grupo social que fala?” 

(SAUSSURE, op. cit., p.261). Cerqueira considera esse um ponto fundamental para 

que se estabeleça um diálogo com o Bilinguismo. É comum encontrar na literatura 

relativa a essa corrente de pensamento que a língua de sinais reflete uma forma de 

pensar, reflete ‘a identidade’ do surdo. Cerqueira (2006) destaca que para Saussure 
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“é opinião geralmente aceita a de que uma língua reflete o caráter psicológico de 

uma nação; uma objeção bastante grave se opõe, entretanto, a tal modo de ver; um 

procedimento linguístico não está necessariamente determinado por causas 

psíquicas” (SAUSSURE, 1916, p.266,).  

 Como coloca Saussure, a língua “não está sujeita diretamente ao espírito dos 

que falam” (SAUSSURE, op. cit., p. 268), ela não reflete uma forma de pensar, e 

nada revela a respeito do falante. Ou como afirma Cerqueira, um “procedimento 

linguístico” nada revela sobre a “mentalidade” do falante. Neste sentido, acompanho 

a pesquisadora, pois, de fato, “não parece que ‘o Surdo’ “decida” pela língua de 

sinais, porque esta “reflete a sua forma de pensar”. A língua nada nos revela em 

relação à raça, filiação, relações sociais, costumes, instituições, etc.(CERQUEIRA, 

idem, ibidem)." As questões trazidas por Cerqueira são fundamentais para 

desnaturalizar uma série de afirmações sobre a língua de sinais, que não enfrentam 

a complexidade envolvida na discussão sobre a natureza das línguas particulares e 

da relação que elas entretêm com a Língua, conforme definida por Saussure. 

Como assinala Goldfeld (2001), não existe unanimidade entre profissionais 

bilinguistas no que diz respeito às teorias psicológicas e linguísticas adotadas. As 

pesquisas vão desde o Gerativismo (Chomsky) até àquelas com base no sócio-

interacionismo de Vygotsky. Talvez porque o viés ideológico dessa discussão tenha 

marginalizado a reflexão linguística.  

Nas questões educacionais, os profissionais também não são unânimes. 

Existem diversas maneiras de aplicar o Bilinguismo em escolas e em clínicas 

especializadas. Goldfeld (2001) apresenta tais possibilidades de aplicação do 

Bilinguismo, entre elas destacam-se: “[uma abordagem] que acredita que a criança 

surda deve adquirir a língua de sinais e a modalidade oral da língua de seu país, 

sendo que posteriormente a criança deverá ser alfabetizada na língua oficial” 

(GOLDFELD, op. cit., p. 43). Outra vertente, diz a autora, representada por autores 

como Sanches (1993) defendem que o surdo tem necessidade de adquirir a língua 

de sinais, enquanto a língua oficial de seu país poderá ser adquirida somente na 

modalidade escrita e não na oral.  Kozlowski (2000) discute os dois modelos de 

apresentação das línguas e os nomeia da seguinte maneira: (1) o modelo 

sucessivo e (2) o modelo simultâneo. No modelo sucessivo, a criança é exposta 

inicialmente à língua de sinais, e só após o domínio da primeira será exposta à 

segunda língua. No modelo simultâneo, as duas línguas - língua de sinais e o 
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português - são apresentadas simultaneamente, “em dois momentos linguísticos 

distintos” (p.87).  

Quanto à “modalidade que será privilegiada no trabalho com a segunda 

língua”, Kozlowski (2000) refere que “geralmente é a língua oral no modelo 

simultâneo e a escrita, no modelo sucessivo” (CERQUEIRA, op.cit, p.6). Entende-se 

que a primeira língua apresentada deve ser sempre a de sinais, pois, segundo 

Moura; Lodi; Harrison (1997) é ela quem fornece “o arcabouço para a aprendizagem 

de uma segunda língua que pode ser oral ou escrita” (1997; 353).  

 De acordo com Kozlowski (2000, p: 94) “as atividades em L1 são 

desenvolvidas por educadores surdos e têm por objetivo o contato ‘natural’ com 

LIBRAS”. Segundo a autora, a aquisição da língua de sinais pela criança “garantiria 

o desenvolvimento linguístico suficiente” (idem ibidem) para a aprendizagem de 

outras línguas. As “atividades em L2”, ou seja, com a língua portuguesa, são 

realizadas por “fonoaudiólogos/professores ouvintes” e o objetivo é a aprendizagem 

da segunda língua (oral ou escrita). 

O Bilinguismo, no que diz respeito à aquisição de linguagem, entende que a 

criança surda deve adquirir como língua materna a língua de sinais, concebida como 

a língua natural dos surdos. Esta aquisição deve ocorrer, preferencialmente explica 

Goldfeld (2001), por meio do convívio da criança surda com outros surdos mais 

velhos, que tenham domínio de toda estrutura da língua de sinais. 

A língua oral, nessa perspectiva, seria a segunda língua dessa criança, uma 

vez que ela necessita de um atendimento específico para aprender esta língua. Esse 

aprendizado, por sua vez, ao contrário da língua de sinais, normalmente é muito 

lento, pois envolve recursos orais e auditivos, bloqueados por sua perda auditiva. 

Goldfeld (2001) concorda com os autores dizem que a língua oral, apesar de 

extremamente necessária para a vida do surdo, nunca será perfeitamente dominada 

por ele, pelo contrário, será sempre uma “língua estranha”, não podendo, assim, ser 

considerada a língua materna da criança surda. Seguindo esta perspectiva, seria 

possível afirmar que a língua de sinais é a única língua que o surdo poderia dominar 

plenamente e que serviria para todas as suas necessidades comunicativas e 

cognitivas. Mas é preciso ainda visitar conceitos assentar os pressupostos teóricos 

que possam sustentar uma afirmação desta natureza. 
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2.2...um passo a mais 

 

Vale aqui retornar ao trabalho de Lima (2004) e as indagações sobre o que 

significa falar em bilinguismo, que implica transitar em duas línguas 

simultaneamente. Ela reconhece a impossibilidade de se chegar a um bilinguismo 

ideal e pleno, dado que o domínio da língua oral era praticamente impossível para 

os surdos. Lembre-se que bilinguismo implica a possibilidade de transitar em duas 

línguas. Ainda assim, a ideia sustentada por essa proposta é de que a língua de 

sinais seria a língua materna do surdo e que o português a segunda língua (oral ou 

escrito, as duas tendências comparecem na literatura do campo)15.  Sobre isso duas 

considerações são colocadas por Lima: 

 
A primeira diz respeito ao uso do termo “língua materna”. Já a 
segunda está relacionada com o termo “segunda língua”. Se se leva 
em conta língua materna como sendo aquela que a criança vai 
adquirir no meio familiar, novamente nos deparamos com um 
entrave: cerca de 95% de surdos são filhos de pais ouvintes e que 
não têm conhecimento da língua de sinais. Portanto, não se pode 
falar em aquisição de língua de sinais como primeira língua ou língua 
materna. No que tange a segunda língua (no caso, a língua oral 
apontada por Brito como “veículo de informação da tradição escrita”) 
há também outro empecilho: como falar em aquisição e uso de 
segunda língua se o surdo, muitas vezes, não adquiriu sequer à 
primeira? Como é possível argumentar em favor de um bilinguismo 
do tipo diglóssico, quando se sabe que a diglossia requer a 
aquisição e o uso de duas línguas em situações diferentes? 
(LIMA, 2004. P40, grifos meus). 

 
 

Para a autora os trabalhos partiam da crença de que o surdo já havia 

adquirido a língua de sinais como língua materna e que o Português seria aprendido 

na escola sustentou a implementação do bilinguismo, como indica o trabalho de 

Felipe: 

 
Para que os surdos passem a ser vistos não apenas como 
deficientes auditivos, mas também, como indivíduos que, devido a 
esta deficiência, desenvolvem uma comunicação entre eles, uma 
modalidade gestual-visual de língua – a LSCB (Língua dos Sinais 
dos Centros Urbanos Brasileiros) e aprendem nas escolas uma 

                                                           
15 De acordo com Goldfeld (1997:39) Há [...] duas maneiras distintas de definição da filosofia 
Bilíngue. A primeira acredita que a criança surda deve adquirir a língua de sinais e a modalidade oral 
da língua de seu país, sendo que posteriormente a criança deverá ser alfabetizada na língua oficial 
de seu país. Por outro lado, no entanto, autores como Sanchez (1993) acreditam ser necessário para 
o surdo adquirir a língua de sinais e a língua oficial de seu país apenas na modalidade escrita e não 
na oral. 
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modalidade oral-auditiva – a Língua Portuguesa. (FELIPE, 1989 p: 
98) 
 

 

A ideia central é de que todo surdo deve ser bilíngue, sendo a LIBRAS sua 

língua materna, dado que esta é a “natural” dos surdos, e como segunda língua, a 

oficial do seu país. Entretanto, é preciso indagar  qual o conceito de língua materna 

que sustenta tal afirmação, como assinala Lima (2004):  

 

Se se toma por base que língua materna é a primeira língua 
aprendida por uma pessoa na infância, geralmente a de sua mãe, ou 
ainda, a primeira língua que o indivíduo aprende, em geral ligada ao 
seu ambiente, os surdos filhos de pais ouvintes não têm a língua de 
sinais como materna. Na verdade, a primeira língua a que essas 
crianças são expostas é a língua oral, uma vez que seus pais são 
usuários dessa língua. A língua de sinais é a língua materna, sim, de 
surdos filhos de pais surdos, ou, de ouvintes filhos de pais surdos. 
(p.44). 

 
 

Lima (2004) não discute a relevância da língua de sinais na educação do 

surdo, mas interroga a retórica presente nos argumentos daqueles que defendem a 

educação bilíngue, pois há uma naturalização relativa à aquisição da língua de 

sinais como língua materna, e que faz crer que a única dificuldade diga respeito à 

aquisição da segunda língua. 

 

As considerações que se relacionam com a educação bilíngue para o 
surdo não mudam muito, o que significa que a contenda gira em 
torno, quase sempre, da aquisição da língua materna, a qual gerará 
o substrato necessário à aquisição da segunda língua. A adição 
dessas duas parcelas L1 + L2 (língua de sinais e português) 
resultará, então, no surdo bilíngue. O problema é que quase ninguém 
pergunta: como obter a segunda parcela (L2) sem a adição da 
primeira parcela (L1)? Como obter a soma sem uma das parcelas 
(L1 e L2)? Ou ainda, sem as duas? (LIMA, 2004. p.47) 

 
 

Nesses argumentos, o bilíngue é concebido simplesmente como aquele 

sujeito que tem acesso e/ou usa duas línguas. Aspectos políticos, sociais, culturais, 

psicológicos, linguísticos, antropológicos, dentre outros não são sequer cogitados 

como fatores que podem estar também relacionados com a condição bilíngue de um 

sujeito. 

Não se pode refutar a ideia de que a educação de surdos é complexa e 

enfrenta diversos problemas, de vários âmbitos: políticos, educativos, linguísticos, 
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capacitação de profissionais, administrativos, entre outros, assim como também o é 

a educação de alunos procedentes das classes menos favorecidas, das 

comunidades indígenas, das minorias étnicas, dos analfabetos. 

Esses estudos que estão sendo desenvolvidos sobre a educação bilíngue na 

área da surdez, geralmente, vêm contentando-se apenas em afirmar que o 

bilinguismo é uma proposta de ensino que propicia ao surdo ter acesso a duas 

línguas (língua de sinais e língua oficial do país em sua modalidade escrita e/ou oral) 

no contexto educacional. 

Para Lima (2004), os debates que destacam a relevância do bilinguismo para 

o aluno surdo como meta fundamental podem atingir o trabalho pedagógico que 

ocorre na sala de aula. Ou seja, os professores que tomam conhecimento desses 

debates e trabalham com alunos surdos na escola acreditam que o bilinguismo é 

uma proposta educacional, onde se restringem somente a tornar acessível ao surdo 

duas línguas: a língua de sinais e o português. Ela acompanha a reflexão de Skliar 

(1992) e afirma que a educação bilíngue para surdos não deve ser definida apenas 

como um tipo de educação que proporciona o desenvolvimento de habilidades 

linguísticas em duas ou mais línguas 

 
Não defino a educação bilíngue para surdos como desenvolvimento 

de habilidades linguísticas em duas ou mais línguas, como é comum 

definir-se quando se fala de crianças e adultos ouvintes... A 

educação bilíngue para surdos... Não deve reproduzir a ideia errada 

e perigosa de que saber e/ou utilizar corretamente a língua oficial é 

indispensável para o surdo ser como os demais - ouvintes -, como a 

norma – ouvinte. ( SKLIAR 2001, p:91 apud  LIMA 2004, p 48) 

 

Para a autora o fundamental é que se discuta o que é um surdo bilíngue e, 

também, o que se entende por bilinguismo para surdos. A leitura crítica de Lima, 

como se vê, vem no sentido de advertir a redução operada quando se define o 

bilinguismo como uma proposta educacional que se restringe somente a tornar 

acessível ao surdo duas línguas: a língua de sinais e o português. Trata-se de uma 

perspectiva que pode trazer consequências indesejáveis, pois para a pesquisadora 

não se trata de uma questão “de mero acesso a duas línguas no seio da sociedade, 

mas, principalmente, uma questão de propiciar um debate mais abrangente que 

proponha diretrizes para uma política educacional e linguística comprometida com a 
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educação de minorias linguísticas apagadas nos bancos escolares”. (LIMA 2004, 

p.49). 

No sentido de verticalizar a discussão sobre o conceito de bilinguismo no 

âmbito da surdez introduzo o trabalho de Faria (2011). A pesquisadora coloca em 

destaque as características formais da linguagem, “condição para que se possam 

considerar as possibilidades de o surdo ter acesso a uma língua oral de escrita 

alfabética unicamente através da sua materialidade gráfica.” (P: 234). 

Entre as questões por ela abordadas, destaco a que diz respeito à 

possibilidade do surdo ter acesso a uma língua oral de escrita alfabética unicamente 

através de sua materialidade gráfica. Faria (2011) parte de uma citação de 

Fernandes (2006) em que esta afirma que a língua portuguesa para surdos é um 

conjunto de signos visuais materializados na escrita: “para os surdos aprender a 

escrita significa aprender a língua portuguesa. Escrita e língua fundem-se em um 

único conhecimento vivenciado por meio da leitura”. (FERNANDES , 2006 P:137, 

APUD FARIA, 2011 P:236).  

 A possibilidade de se adquirir uma língua exclusivamente por meio de sua 

escrita , como se sugere em propostas bilíngues, obriga a colocar outra questão “o 

que se está considerando ser o português para que se possa pensá-lo manifestado 

na oralidade e na escrita de forma independente, de tal maneira que possamos ser 

ouvintes ou surdos numa mesma língua?” (IDEM, p: 237). Faria (2011) assume com 

Hjelmslev (1943) que o Português como forma linguística particular é “um todo 

organizado que tem forma e estrutura linguística, como princípio dominante”. 

Assumir a passagem do escrito sem passar pelo o oral convoca, segundo a autora, 

uma reflexão sobre as especificidades formais da linguagem. 

Faria (2011) assinala que tanto em perspectivas que tomam a alfabetização 

como transcrição gráfica da pauta sonora, quanto naquelas que, para se opor a tal 

concepção,  lidam com a ideia de letramento; a concepção de que a escrita ocupa 

um lugar secundário vigora. As ideias centrais que comparecem no trabalho 

Fernandes (2006) e Quadros (2003) - pesquisadoras reconhecidas, que se dedicam 

a refletir sobre o letramento de surdos -, deixam ver, segundo Faria, a modo como a 

noção de naturalidade atribuída à língua oral, no caso o português para ouvintes e 

visio-espacial, no caso da LIBRAS e, também,  a suposição de que a relação entre a 

língua natural e a escrita é da ordem da representação.  No caso da língua de 

sinais, justifica-se que a dificuldade do surdo com o letramento ocorre por conta de 
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que a escrita alfabética do português não representa a LIBRAS. Vejamos: 

 

Um dos problemas que deve ser reconhecido é que a escrita 
alfabética da língua portuguesa no Brasil não serve para representar 
significação com conceitos elaborados na língua de sinais brasileira, 
uma língua visual espacial. Um grafema, uma sílaba, uma palavra 
escrita no português não apresentam nenhuma analogia com um 
fonema, uma sílaba e uma palavra na língua de sinais brasileira, mas 
sim com o português falado. A escrita da língua de sinais capta as 
relações que a criança estabelece com a língua de sinais. Se as 
crianças tivessem acesso a essa forma escrita para construir suas 
hipóteses a respeito da escrita, a alfabetização seria uma 
consequência do processo. (QUADROS, 2003 p. 101 apud FARIA 
20111 p240). 

 

Note-se que na afirmação acima vigora a ideia de que se houvesse uma 

escrita para a língua de sinais, a aquisição da escrita pelo surdo se daria 

naturalmente e tudo seria mais fácil para esses alunos.  

Prosseguindo com a sua reflexão, Faria (2011) coloca em pauta um ponto 

que merece destaque, ela afirma que pretende discutir: “a natureza particular da 

linguagem, condição para que haja algum sentido em se propor o bilinguismo do 

surdo, nos moldes em que este se apresenta para os autores [no caso Fernandes e 

Quadros], isto é, sustentado pela possibilidade de se chegar ao Português 

unicamente via escrita” (p.243). Também são problemáticas propostas como a de 

Fernandes (2006), que busca estabelecer uma relação entre a escrita chinesa e a 

escrita do português pelo surdo, para quem reconhecer as palavras do português 

em um texto seria como identificar ideogramas chineses (atribuindo sentido à 

palavra como um todo para conseguir chegar à significação). Segundo Faria (2011), 

o problema é que ainda que tal enfoque resolva parcialmente questões teóricas 

pontuais, como a relação fonema-grafema na ausência de audição, deixa-se de 

enfrentar questões centrais, tais como o acesso do sujeito ao funcionamento 

simbólico da linguagem, que não se dá a ver, ao qual não se tem acesso pela via da 

percepção. 

Para deslocar a concepção da anterioridade de uma modalidade de 

linguagem dita “natural” sobre a escrita e, portanto da ideia de representação, Faria 

(2011), assim como Borges (1995; 2006), traz as ideias centrais de Derrida (1967), 

apresentadas no livro “Gramatologia”, inclui, ainda, pontos relevantes da obra de 

Hjelmslev (1943), relativamente aos conceitos de forma e substância.  

De Derrida importa a ruptura que o autor faz, a partir de Saussure e Freud, 
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com o que ele considera a tradição logocêntrica e fonocêntrica caracterizando a 

cultura ocidental, esta privilegia a voz como aquilo que está mais próximo ao 

pensamento, tornando a palavra sonora o mais ideal dos signos. Pensamento que 

não difere da concepção de que o sinal/gesto teria a mesma função para o surdo, 

como se pode ver na defesa de uma escrita de sinais, conforme apontamos acima. 

Como assinala Faria (2011): 

 

... De acordo com Derrida (1973), a tese do arbitrário do signo em 
Saussure constitui-se num obstáculo para a distinção radical entre 
signo oral e signo. O estatuto do signo em Saussure é linguístico, 
isto é, ele não representa ideia ou coisa – “o próprio do signo é não 
ser imagem” (p.55). Essa tese rege as relações entre significante e 
significado e também entre fonema e grafema. Declara ele: “[...] 
Mesmo na escritura dita fonética, o significante ‘gráfico’ remete ao 
fonema através de uma rede com várias dimensões que o liga, como 
todo significante, a outros significantes escritos e orais, no interior de 
um sistema ‘total’, ou seja, aberto a todas as cargas de sentidos 
possíveis. É da possibilidade deste sistema total que é preciso partir 
(p.55).” (FARIA op. cit., p.245). 

 

Também importa o que ela traz de trabalho de Hjelmslev (1943), autor que 

assinalava que nos estudos linguístico seria necessário uma análise da escrita sem 

considerar o som. Faria (2011) parte do pressuposto de que como o surdo não 

dispõe da oralidade é legítimo supor que ele terá que se haver com a matéria gráfica 

“de maneira privilegiada para torná-la linguística”, o que, certamente não depende 

da memorização da grafia de cada palavra.  

Faria (2011), retira do trabalho deste autor as ideias mais gerais implicadas 

no desenvolvimento da máxima de Saussure de que língua é forma e não 

substância, a partir da qual Hjelmslev fez inúmeras referências à linguagem dos 

surdos para encaminhar sua discussão no sentido de ampliar sua reflexão para  

além da suposição de que linguagem oral é tradução de linguagem ”natural”. 

(FARIA, op.cit., p. 247). O autor, conforme assinala Faria, assume que a língua é 

uma entidade autônoma, implicando assim, reconhecer que ela é constituída de 

dependências internas, “fatos”, que não podem preceder logicamente as relações 

que os unem. Com isso, conclui o autor, nega-se a existência e, consequentemente, 

“científica de uma substância absoluta ou de uma realidade independente de 

relações” (p. 32) (IDEM, p. 247-248). 

Dessa afirmação é possível apreender que para Hjelmslev a língua, qualquer 
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que seja ela, não define uma língua, pois a língua não tem sua existência ligada à 

substância sonora, “mas às relações que são manifestadas pela substância 

selecionada, seja esta sonora, gráfica, gestual ou qualquer outra.” (IDEM). Assim, 

pode-se concluir, também, que o lugar da oralidade é deslocado e ela perde seu 

lugar de “primeira/natural" e, consequentemente tem-se que: o que determina a fala 

não determina à escrita. A partir do que foi visto até aqui podemos concluir com 

Faria (2011) que: 

 

As relações é que constituem a essência da língua e estas (as 
relações) se manifestam no jogo da substância selecionada, e não 
podem ser percebidas sensorialmente. Nesse sentido, o caráter 
simbólico da escrita não se sucede a uma apreensão pontual entre 
fonema e grafema […] Ao contrário, ele é a condição para que as 
relações entre as pautas sonora e escrita possam ser 
imaginariamente isoladas numa “relação biunívoca”, como farão os já 
alfabetizados. (IDEM) 

 

Tais afirmações segundo a autora faz com que o conceito de texto, conforme 

define Hjelmslev, seja explicitado, dada sua relevância na reflexão do autor. O texto 

é uma “manifestação substancial” da forma linguística que não pode ser reduzido a 

“uma massa de letras” em relação direta com ‘uma massa de sons’. A partir de 

Hjelmslev (1943), entende-se que “a mesma forma linguística pode [...] manifestar-

se por escrito [...]. Trata-se aqui, de uma ‘substância’ gráfica que se dirige apenas ao 

olho e que não precisa ser transportada em ‘substância’ sonora para ser percebida 

ou compreendida.” (p.111). (FARIA, p.249). Distancia-se então da concepção de que 

fala ou escrita sejam acessíveis pela via da percepção, pois o texto não se compõe 

de unidade autônoma e isolada, mas dependem de uma “teia de relações e 

dependências que só existem em função do todo de que participam” (idem ibidem). 

Faria (2011) coloca, para finalizar, uma questão de grande relevância, qual 

seja “de que maneira a matéria gráfica presente no texto se transforma em 

substância linguística, isto é em manifestação substancial de uma forma para aquele 

que lê?" (IDEM, p. 250). A resposta da pesquisadora importa, e muito para esta tese, 

pois ela pressupõe que haja uma mudança, não no objeto empírico – o texto escrito-

, mas na relação do sujeito com o texto, o que coloca em cena a ideia de captura 

simbólica, como propõe De Lemos (2002), definição que inverte a relação sujeito-

objeto. Vejamos o que diz Faria: 
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Essa é uma mudança que se opera não no objeto empírico texto 
escrito, mas na relação que o sujeito (surdo ou ouvinte) estabelece 
com ele, através de um deslocamento daquilo que seus sentidos 
captam. Isto é, se antes o texto era simplesmente percebido em sua 
imagem gráfica, ele, sendo o mesmo e não o sendo mais, pode ser 
lido para além da decodificação “no interior de um sistema ‘total’, ou 
seja, aberto a todas as cargas de sentidos possíveis” como 
mencionou Derrida (1973, p. 55 apud FARIA, op.cit., p.250). 

 

Acompanhamos Faria, que considerações como essas não podem ser 

ignoradas, elas indicam que para pensar a aquisição de linguagem, seja ela oral ou 

escrita, é necessário refletir sobre o sujeito e seus modos de relação com a Língua. 

Essa foi uma lição aprendida já em meu mestrado, no interior do Grupo Aquisição, 

Patologias e Clínica de Linguagem, grupo que agrega pesquisadores, em sua 

maioria, orientados por Lier-DeVitto, que a partir das questões que nascem da 

clínica de linguagem, tem produzido desdobramentos importantes para pensarmos 

em uma teoria de linguagem, onde articule estruturação subjetiva e estruturação da 

linguagem. 

No próximo capítulo, discutirei como se concebe a aquisição de linguagem de 

surdos sempre focalizando as propostas bilíngues. Novamente, como nesta seção, 

retomo sucintamente minha dissertação e aprofundo a discussão. 
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CAPÍTULO 3 - AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM, BILINGUISMO E LÍNGUA 

MATERNA 

 

 

Neste capítulo inicio com uma discussão sobre a aquisição de linguagem, que 

tem uma configuração particular quando a surdez está em questão, isso porque é 

possível observar que as hipóteses sobre aquisição de linguagem da criança surda, 

como indiquei na introdução, estão sempre atreladas a hipóteses de natureza 

pedagógica, isto é, estão assentadas em processos de ensino/aprendizagem. A 

perda auditiva parece ser responsável pelo viés pedagógico dos estudos sobre a 

aquisição de linguagem de crianças surdas.  

Em minha dissertação, parti do trabalho de Quadros (1997) pesquisadora de 

reconhecimento nacional que aborda pontos relevantes no universo da educação de 

surdos. Um dos muitos aspectos discutidos por ela diz respeito ao modo como se dá 

o processo natural de aquisição da linguagem em crianças ouvintes e crianças 

surdas. Em seu livro ela coloca outras questões igualmente relevantes, são elas: 1) 

O que são as línguas de sinais? (2) Como são expressos os aspectos formais 

nessas línguas? (3) Qual o processo de aquisição da língua portuguesa em crianças 

surdas? 

Quadros destaca a necessidade de conhecer as duas línguas envolvidas no 

processo educacional bilíngue dos surdos, bem como o lugar que elas ocupam 

nesse processo, sem descartar os aspectos linguísticos, culturais e sociais. Ela 

busca distinguir as características das línguas espaço-visuais das orais-auditivas e, 

para isso, discute a aquisição de L1, definida como a primeira língua, considerada a 

língua natural de crianças surdas e, também, de L2, isto é, a segunda língua. 

Segundo ela, “considerando a educação de surdos no Brasil, a aquisição de L1 

deveria ser de LIBRAS16 e de L217, a língua portuguesa” (QUADROS, op.cit., p.15), 

considerei, entretanto, que se tratava de um aspecto polêmico que não podia ser 

naturalizado.  

                                                           
16 LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais. Usada pela maioria dos surdos, especialmente nos centros 
urbanos, foi reconhecida como a Língua official dos surdos pela Lei n° 10.436, de 24 de aril de 2002. 
17 No que diz respeito à terminologia, Quadros (97) esclarece que o uso  dos termos ‘segunda língua 
– L2’ e ‘ensino de L2’ foi usado de forma genérica e que não pretende enfatizar a distinção entre 
língua estrangeira e segunda língua L2. Diz que, apesar de haver um tratamento diferenciado, o que 
é relevante é o contexto em que uma e outra língua é considerada e tratada no caso especial de 
educação de surdos. 
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Em seu livro Quadros (op.cit.) visa distinguir as características das línguas 

espaço-visuais das orais-auditivas e, para isso, discute a aquisição de L1, definida 

como a primeira língua, a língua nativa de crianças surdas e também de L2, isto é, a 

segunda língua. Segundo a pesquisadora, conforme citado, “considerando a 

educação de surdos no Brasil, a aquisição de L1 deveria ser de LIBRAS18 e de L219, 

a língua portuguesa” (QUADROS, op.cit., p.15). Seu trabalho privilegia aspectos 

linguísticos, aborda, também, aspectos psicossociais, entendidos “fundamentais no 

processo de formação da pessoa surda, enquanto membro sociocultural” (op.cit., 

p.16).  Por isso, Vygotsky chega a ser citado, especialmente, para dar relevância às 

questões de natureza social, mas a concepção de linguagem que fundamenta o 

trabalho de Quadros baseia-se, como indiquei, nos fundamentos linguísticos do 

gerativismo desenvolvido por Chomsky20, que concebe o infans como um sujeito 

dotado de uma capacidade inata de adquirir a língua a que é exposto. 

Ela destaca os aspectos fundamentais da teoria chomskyana que estão 

relacionados a seu próprio trabalho, a saber: 

 (1) a faculdade da linguagem deve ser entendida como um componente da 

mente/cérebro do ser humano, isto é, há um módulo na mente/cérebro dos seres 

humanos que é responsável pela linguagem; 

(2) a natureza dessa faculdade é o objeto da teoria linguística que tem como 

meta descobrir os princípios elementares comuns das línguas humanas. A essa 

teoria Chomsky chama de Gramática Universal – GU. “Através do dispositivo de 

aquisição de linguagem – LAD (language acquisition dispositive), a criança aciona 

sua capacidade linguística e passa do estado inicial para o estado estável”. 

(QUADROS, op. cit., p.16).  

Quadros (1997) afirma que Chomsky, ao definir linguagem, considera duas 

perspectivas:  

 

(1) E-language (linguagem-E) – conceito técnico de linguagem 
como instância da linguagem externalizada, no sentido de construto 

                                                           
18 LIBRAS: Língua Brasileira de Sinais. 
19 No que diz respeito à terminologia, Quadros (97) esclarece que o uso  dos termos ‘segunda língua 
– L2’ e ‘ensino de L2’ foi usado de forma genérica e que não pretende enfatizar a distinção entre 
língua estrangeira e segunda língua L2. Diz que, apesar de haver um tratamento diferenciado, o que 
é relevante é o contexto em que uma e outra língua é considerada e tratada no caso especial de 
educação de surdos. 
20 Em minha dissertação (BIZIO,2008) apontei para  os problemas de tentar articular autores cuja a 
orientação teórica é diametralmente oposta. 
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independente das propriedades da mente/cérebro com caráter 
essencialmente epifenomenal21; (2) I-language (linguagem-I) – objeto 
da teoria linguística que se caracteriza por três aspectos: a) interno 
no sentido de estado mental independente de outros elementos; b) 
individual, enquanto capacidade própria do indivíduo (natureza 
humana); e c) intencional, de caráter funcional, no sentido de ser 
uma função que mapeia os princípios do estado inicial para o estado 
estável. (QUADROS, op.cit., p. 16-17).  

 

A autora refere, entretanto, que não tem como objetivo aprofundar questões 

relativas ao gerativismo, pois sua análise está voltada para E-language, no caso, 

LIBRAS e língua portuguesa.  Assinalei em meu trabalho que, na realidade, apenas 

a ideia de que a linguagem é inata é retirada do trabalho de Chomsky, pois a autora, 

ao recortar seu objeto, retira o cerne do trabalho do autor, que supostamente 

sustentaria suas hipóteses. Sabe-se que o movimento de Chomsky, ao longo de 

décadas, visa validar os princípios gerativistas focando exclusivamente I-language.  

Assim, sua função no trabalho de Quadros parece ser a de assegurar a hipótese de 

que um indivíduo da espécie nasce com a capacidade de adquirir todas as línguas, 

mas que irá atualizar aquela a que é exposto.  Para Chomsky tudo que se refere ao 

modo como este conhecimento é colocado em uso, bem como os mecanismos 

físicos que sustentam a base material desse conhecimento para seu uso, estão fora 

do programa de pesquisa do autor22.  

Como LIBRAS, na concepção de Quadros, é uma língua possível, as ideias 

de Chomsky servem como suporte para justificar a necessidade de expor o surdo o 

mais cedo possível àquela que seria sua “língua natural”. Quadros argumenta que o 

próprio Chomsky menciona “as línguas de sinais como possível expressão da 

capacidade natural para a linguagem” (QUADROS, 1997, p. 22), por isso, o estudo 

das línguas naturais não deve se restringir às línguas faladas e que é possível incluir 

as línguas cuja modalidade é vísio-espacial. Quadros (1997) refere, ainda, que teoria 

                                                           
21 Epifenômenos são fenômenos adicionais que se superpõem a outros, mas sem modificá-los, nem 
exercer sobre eles  nenhuma influência (Bueno 1976). As línguas – E-language – são epifenomenais 
porque envolvem vários fenômenos (de ordem social, política, emocional, etc) que não influenciam a 
faculdade da linguagem – (E-language). 
22 A este respeito ver Lopes (1995). Ela refere que ainda que em trabalhos mais recentes, como no 
“Programa minimalista” (Chomsky, 1995) seja possível entender “a faculdade da linguagem 
encaixada nos sistemas de performance [...], pois [ela] interage com eles e deve satisfazer condições 
gerais impostas por eles como, por exemplo, gerar objetos que sejam legíveis por tais sistemas” 
(LOPES, 2003, p.102). Por isso, cabe acompanhar Lopes, especialmente, quando a pesquisadora 
destaca que a faculdade da linguagem é vista como uma faculdade específica da mente, que interage 
com outros componentes da mente, mas tal faculdade é circunscrita especificamente à linguagem, 
mas não às línguas particulares. 
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da GU tem sido aplicada aos estudos de aquisição de segunda língua. Ela afirma 

que esses estudos têm verificado que os alunos aplicam os princípios da GU na 

aquisição da L2. Considerando tais estudos, e guardando as devidas 

especificidades, a pesquisadora considera ser possível “avaliar como tal teoria pode 

ser aplicada ao estudo da aquisição da escrita do português por alunos surdos”23 

(idem, p.17), que, como já assinalado, é entendida como a segunda língua do surdo.  

Em minha dissertação apontei os problemas epistemológicos e metodológicos 

na relação de Quadros com o modelo chomskyano24, especialmente no que se 

refere à visada empiristas da pesquisadora, incompatível com a proposta inatista, 

ainda que o que esteja em discussão seja a segunda língua. 

Outra questão colocada por Quadros (idem), nomeada como uma questão-

problema foi assim enunciada: “como uma criança surda, filha de pais ouvintes, terá 

a LIBRAS como sua L1 em tempo hábil?” (op.cit., p.81). A autora lembra que, 

mesmo quando os pais ouvintes usam algum tipo de comunicação gestual, usam-na 

somente com a criança, pois é um sistema criado em função da criança nascida 

“deficiente”. Ela afirma que todas as pesquisas desenvolvidas nos últimos anos 

sobre a aquisição da ASL25 evidenciam que esta pode ser comparada à aquisição 

das línguas orais em muitos sentidos. Normalmente, as pesquisas envolvem a 

análise de produções de crianças surdas, filhas de pais surdos. Somente esse grupo 

de crianças surdas apresenta o input linguístico adequado e garantido para 

possíveis análises do processo de aquisição. Entretanto, ressalta-se que essas 

crianças representam apenas 5% a 10% das crianças surdas.  

Frente a esta questão, Quadros (1997) interroga: “como garantir à criança 

surda, filha de pais ouvintes, a aquisição de LIBRAS resguardando a relação pais e 

filhos?” (QUADROS, op.cit., p.81). A resposta da autora, baseadas em pesquisas 

realizadas na Suécia e na Dinamarca é de que crianças surdas filhas de pais 

ouvintes, precisam ter acesso à língua de sinais, contudo, é importante que os pais 

também possam ter acesso a LIBRAS, no caso do Brasil, e que a criança frequente, 

o mais cedo possível, uma escola que ela possa receber naturalmente o input 

adequado. 

                                                           
23 Deve-se destacar que Quadros reconhece que há  diferenças entre aquisição do português escrito 
por crianças surdas e os casos típicos de aquisição de L2, mas que há similaridades no processo que 
parecem indicar a aplicação de princípios gerais que estão presentes na aquisição das línguas, 
independente da modalidade de expressão    
24 Ver Bizio, 2008 
25 American Sign Language. 
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Quanto à aquisição de L2, de acordo com Quadros, todo profissional que 

trabalhe com o ensino de língua portuguesa para surdos, a partir da perspectiva 

bilíngue, deve conhecer as condições impostas ao processo de aquisição de uma 

segunda língua, dado que o português, como vimos, é considerado L2. Os fatores 

implicados no processo de aquisição de L2 são importantes para a aquisição da 

língua portuguesa por surdos. Para ela, numa perspectiva bilíngue, há três 

possibilidades de aquisição de L2: 

 (a) a aquisição simultânea da L1 e da L2, por exemplo, no caso de crianças 

que são filhas de pais que usam duas línguas diferentes ou usam uma língua 

diferente da língua usada na comunidade onde vive; 

 (b) a aquisição espontânea da L2, não simultânea, que pode ocorrer com 

pessoas que passam a morar em outro país onde é usada outra língua e  

(c) a aprendizagem da L2 de forma sistemática; relaciona-se, portanto, à 

situação de escolas de línguas estrangeiras, em que a diferença básica entre a 

aquisição da primeira língua – L1 – e a aquisição de uma segunda língua – L2 – está 

ligada ao modo como o indivíduo é exposto às línguas. Ela afirma que “quando a 

criança é exposta a sua L1, a aquisição ocorre espontaneamente e de forma natural” 

(p.83). Já a aquisição da L2, necessariamente, ocorrerá em um ambiente artificial e 

de forma sistemática, seguindo metodologia de ensino. 

Quadros (1997) entende que as duas primeiras formas de aquisição de L2 (a 

e b) não são possíveis de serem aplicadas aos casos de surdez, e a impossibilidade 

está relacionada à condição física da pessoa surda. A autora enfatiza que a LIBRAS 

é adquirida pelos surdos brasileiros de forma natural, mediante contato com 

sinalizadores, sem ser ensinada, assim, consequentemente, deve ser sua primeira 

língua. Cabe apenas destacar que os pais podem ser substituídos por sinalizadores, 

trata-se mesmo de fornecer um input adequado, já a qualidade da relação parental 

parece estar completamente apagada da reflexão da pesquisadora. Acredita-se que 

a aquisição dessa língua (L1) precisa ser assegurada para realizar um trabalho 

sistemático com a L2. O ensino formal da língua portuguesa evidencia que essa 

língua é uma segunda língua para a pessoa surda. 

A pesquisadora lembra que, apesar do processo de ensino de L2 para 

surdos apresentar características peculiares, discutida por diversos autores, 

observa-se que para nortear o caminho a ser seguido no processo educacional é 

necessário considerar: 
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a) As informações quanto à importância central e vital da aquisição de L1 

no processo de ensino da L2: 

b)  A idade favorável para a aquisição, o tempo de exposição à L2 (input): 

c)  A qualidade do input a que o aluno está exposto, o tempo do processo 

de aquisição da L2,  

d) As discussões quanto aos conhecimentos explícitos e implícitos da L2, 

e)  A importância da gramática, as estratégias, os tipos de atividades. 

 

Todos esses aspectos, segundo a autora, podem nortear o professor na 

tomada de decisões em relação ao ensino de língua portuguesa para os surdos, 

sem deixar de lado a situação peculiar dos surdos, por isso, deve-se especificar, 

também, qual o papel da escrita no ensino de L2.   

Note-se que o que sustenta a argumentação de Quadros é a perspectiva 

inatista e a possibilidade de uma aquisição natural da LIBRAS, contanto que 

somente se ofereça um input adequado à criança.  Também os estudos da GU 

(Gramática Universal), buscados pela autora dos trabalhos de Chomsky,  aplicados 

aos estudos de aquisição de segunda língua, sustentam que os alunos aplicam os 

princípios da GU na aquisição da L2. Destaco dois aspectos em relação a essa 

colocação de Quadros: (1) quanto à aplicação e (2) quanto ao papel atribuído ao 

sujeito. Vejamos: o sujeito chomskyano foi, em um dado momento, um sujeito 

epistemológico, que gradualmente foi aproximado ao sujeito biológico, mas jamais 

um sujeito empírico26, pois numa visada inatista, como afirma Lopes (1995), “o que 

se busca não é o mesmo que empiricamente se apresenta” (LOPES, op.cit., p. 88). 

Vê-se que, no trecho destacado acima, Quadros fala de um “aluno” que pode 

“aplicar princípios” e por aí se imiscui um empirismo incompatível com a proposta 

inatista, ainda que o que esteja em questão seja a segunda língua. (BIZIO, 2008) 

Adotando uma perspectiva crítica ao trabalho de Quadros, acompanhei a 

reflexão de Pereira de Castro (2006) sobre língua materna. A autora, além de 

apresentar a polêmica em torno da questão do papel da GU, na discussão a respeito 

da aquisição/aprendizagem da segunda língua, mostra também o quanto soluções 

apressadas podem fragilizar a própria proposta inatista, que, como vimos, é 

supostamente a vertente que sustenta o trabalho de Quadros. Vejamos: 

                                                           
26 Sobre isso ver Lopes (1995). 
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A pesquisadora refere que as discussões realizadas pelos gerativistas acerca 

da aquisição L2, ou língua estrangeira, deixam ver a complexidade do tema, pois a 

aquisição da chamada L2 “põe em evidência o que o algoritmo L1, L2 (... Ln) oculta.” 

Ela assinala que a questão fundamental da relação entre L1 e L2 “é saber se o 

problema lógico da aquisição de linguagem (Chomsky 1981; 1986 etc..), uma das 

premissas básicas da teoria na aquisição de L1, é ou não o mesmo enfrentado pelo 

aprendiz de L2” (idem). Na realidade, a questão circula em torno do papel da 

Gramática Universal (GU), na aquisição em L2. “De acordo com White (1982, 1995) 

e outros autores (FLYNN, 1983; CYRINO, 1986), se a faculdade da linguagem é 

biologicamente determinada (ver Chomsky, 1986, 2000, entre outros), a GU deve 

continuar acessível na aquisição/aprendizagem27 de L2. (PEREIRA DE CASTRO, 

2006, p. 135-136).”  

Pereira de Castro (2006), ao falar de período crítico, esclarece que há aqui 

uma hipótese de cronologia e desenvolvimento aliados, ou seja, paralelamente 

sustenta o caráter de língua materna, L1, mas também enfraquece o valor teórico da 

GU, provocando uma contradição teórica: a de que “pode-se adquirir-aprender uma 

segunda língua sem que se acionem as estruturas cognitivas exclusivas da 

linguagem” (p.136). A autora faz ainda lembrar alguns pesquisadores do campo, 

como Meisel (1998), ao considerar que na aquisição de língua estrangeira, há uma 

ação tanto de mecanismos indutivos (o contrário da problemática observada em 

aquisição de L1), como também de estratégias, que são acionadas na busca de 

compreender e produzir a primeira língua. Cyrino (1999) é convidada neste campo 

de discussões, e fala do papel da GU no processo de aprendizagem de uma língua 

estrangeira, quando segue uma linha de diferenciação entre aquisição e 

aprendizagem, nos processos cognitivos, próprios à linguagem, além de 

conhecimento explícito e implícito, contudo, sustentando a hipótese de que se 

acessa a GU, no momento em que entra em cena a sintaxe.  

Nesta linha de análise, de acordo com Pereira de Castro (2006), os sujeitos 

que aprendem a L2 estariam mais sensíveis a determinados princípios que definem 

“os traços centrais” de L2. A autora conclui que a discussão entre os gerativistas 

mostra que a L1 só se torna uma questão-problema, quando vista na relação com as 

línguas posteriormente adquiridas. Para ela, os autores que assumem a hipótese de 

                                                           
27 Uso aquisição/aprendizagem porque no debate ora um, ora outro termo é empregado, o que já 
marca a polêmica sobre o papel da GU. 
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que a determinação biológica garante a acessibilidade da GU, reafirmando as 

premissas da teoria, acabam por assumir a possibilidade de que as línguas 

adquiridas depois de L1 possam ser sequencialidades (L1, L2.... Ln) e a diferença 

entre elas é apenas a ordem em que são adquiridas. Já os que colocam em questão 

a diferença entre a primeira língua e aquela(s) adquirida(s) depois “parecem tocados 

pela diferença entre saber uma língua (materna) e conhecer uma língua outra, a 

partir da língua que se sabe” 28. Assim se explica, por exemplo, o recurso ao termo 

“aprendizagem”. Para a pesquisadora, “o reconhecimento da especificidade da 

língua materna, a L1, não deixa de abalar os princípios da teoria pelo 

enfraquecimento da GU”. (PEREIRA DE CASTRO, op. cit., p. 137). 

Com o trabalho da pesquisadora pude observar que a relação L1/L2 é 

bastante complexa e cria problemas para o modelo inatista. O que chamava minha 

atenção nos trabalhos sobre a surdez era o apagamento de questões teóricas 

cruciais. A questão da língua/linguagem é tema de grande expressividade, esses 

termos circulam livres nos trabalhos sobre a educação de surdos, mas o modo como 

é abordado, revela falta de reflexão acerca da especificidade do linguístico. Com 

isso conceitos não são bem delimitados e o discurso do campo fica marcado por 

uma série de máximas que frequentam o discurso de professores, clínicos e, 

também, os textos teóricos. 

Como vimos no capítulo 2, é corrente, nos trabalhos sobre Bilinguismo, 

afirmar que a língua de sinais é a língua natural do surdo, e a escrita do português a 

segunda língua, sem se discutir o que é uma língua, ou o que é aquisição de 

linguagem pela criança. O mesmo vale para as propostas oralistas que pretendem 

“dar acesso” à fala e que acabam por tomar a linguagem como objeto a ser 

aprendido, sem interrogar a natureza do processo de aprendizagem. Entendi que 

esse estado de coisas era causado pelo modo de relação que se estabelecia com a 

Linguística. Em outras palavras, me dei conta de que o professor deve refletir sobre 

a aquisição de linguagem quando a surdez está em questão. Assim, concluí que: 

 

Um olhar mais atento para os trabalhos sobre a educação de surdos, 
que tocam a questão da aquisição de linguagem, deixa ver que a 
aproximação à Linguística não resultou num encontro fecundo. Não 
parece exagero afirmar que a aproximação à Linguística foi um 
movimento claudicante e desavisado, movido pela necessidade de 

                                                           
28 Ver Melman (1992). 



 

59 

lidar com a complexa e controvertida questão da língua materna do 
surdo. Em foco está também, em grande parte dos trabalhos, a 
organização peculiar da língua de sinais e a necessidade de 
descrição desta língua viso-espacial. Em todos eles é frequente 
encontrar a presença “termos” emprestados do discurso da 
Linguística, mas quase sempre o que encontramos são fragmentos 
de diferentes modelos teóricos, muitas vezes incompatíveis entre si, 
sempre amputados da lógica do dispositivo em que foram forjados 
(Arantes, 1994; Lier-DeVitto, 1995, 2000a, b). Esse modo utilitário de 
aproximação à Linguística é que, segundo Lier-DeVitto, pode ser 
considerado “um mau encontro” entre campos do conhecimento e 
que é expressão do descompromisso com uma reflexão particular 
sobre a linguagem. (BIZIO, 2008 p: 62) 

 

Na realidade pude tomar distância da ideia de que o caminho para o professor 

de surdos era conhecer “metodologia de ensino de língua estrangeira”, a questão 

ganhou, assim, um novo delineamento. Pareceu-me necessário enfrentar questões 

de natureza linguística no sentido de apreender o que se passa na escrita do surdo.  

Também Zajac (2011) pode interrogar se os problemas dos professores, 

envolvidos com a questão da surdez, se resumiria a encontrar o método adequado a 

esses alunos. Seu trabalho, como assinalei no capítulo 1, relata os efeitos da 

entrada no Grupo de Pesquisa Aquisição, Patologias e Clínica de Linguagem, que 

segundo ela, sustenta uma posição teórica que poderia subverter o entendimento da 

relação do surdo com a escrita e colocar em suspeita a naturalidade do par ensino-

aprendizagem.  Ela afirma, com Millot (1987), que “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” 

(ZAJAC, 2011, p.81). 

  Segundo Zajac, a complexidade envolvida na escrita de alunos surdos revela 

que não se trata de eleger uma ou 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. (ZAJAC, 
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2011, p. 81). 

 

A partir do encontro com a proposta interacionismo e da aproximação à 

Psicanálise Zajac relata que foi levada a repensar o modo de entrada na escrita, e, 

consequentemente, a discutir o lugar do professor e a questão do método de ensino 

entendeu que seria necessário suspender a busca de um método ideal e, também a 

ideia de que o uso da LIBRAS por alunos e professores, seria a condição necessária 

e suficiente para a apropriação do português em sua modalidade escrita. A questão 

é bem mais complexa tanto do ponto de vista teórico, quanto para o professor que 

vive os problemas cotidianos na sala de aula.  

A pesquisadora, a partir do trabalho de Melman (1992), toca uma face do 

bilinguismo não explorada no capítulo 1, e indica que a questão do bilinguismo é 

mais complexa do que os estudos sobre a educação de surdos deixa ver. A partir do 

encontro com a Psicanálise, indica que a questão central “não está, exclusivamente, 

no fato do falante comunicar-se em duas línguas, independente do nível técnico de 

dominância em cada uma delas e do conhecimento de suas respectivas culturas.” 

(ZAJAC, 2011, p.81). Acompanhando Melman (1992), ela afirma que também o 

aspecto subjetivo do bilinguismo deve ser considerado o que envolve distinguir o 

que é saber e o que é conhecer uma língua. 

 

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. (ZAJAC, 2011, 
p.82). 

 

Para a pesquisadora, assim como se passa isso com imigrantes, 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 Melman, 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)”. 
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  De acordo com Zajac, surpreendentemente Melman propõe que o “saber” 

possa se apresentar em duas línguas diferentes, trata-se daquilo que ele denomina 

de “bilinguismo 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. (ZAJAC, 2011. p: 82) 

 

A importância do trabalho de Melman, para o trabalho de Zajac (2011), reside 

na possibilidade de aproximar a reflexão do autor à condição do surdo frente à 

língua portuguesa.  

 

 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 posição de indiferença, já que o custo-benefício desse 
pagamento – o incluir-se na realidade da língua portuguesa – não lhe 
seria tão favorável. (IDEM, 83-84) 

 

De acordo com a pesquisadora, o Bilinguismo para esse sujeito surdo é uma 

questão enigmática. A problematização bilingue apresentada no capítulo 1 coloca 

em cena a necessidade de se refletir sobre a língua materna. 

 

 

3.1 Língua de Sinais: língua materna do surdo? 

 

O conceito de língua materna deveria estar em cena sempre nos trabalhos 

que tematizam a Aquisição de Linguagem, mas é especialmente quando o foco 

principal diz respeito à aquisição de segunda língua, que o tema aparece colocado 

de uma forma explicita. 
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Pereira de Castro (1998a, 1998b, 2000 e 2006), procurou trazer à cena de 

forma crítica o tema da língua materna, no interior do campo da Aquisição de 

Linguagem. A autora entende que assumir “a hipótese cronológica é uma resposta 

dada de antemão a uma questão ainda não formulada na sua complexidade, mas 

cuja explicitação é necessária para que se revele a posição ímpar da língua materna 

face às outras línguas adquiridas.” (2006 p.135).    

A questão da língua materna interessa a esta tese, pois no campo da surdez, 

conforme já indiquei, a língua de sinais, nas propostas bilíngues, é definida como 

língua materna do surdo. Em meu mestrado fui interrogado pela naturalidade com 

que se afirma nos estudos bilíngues, no campo da surdez, que a língua de sinais é a 

língua materna do surdo, isso porque, em 90% dos casos, ela não corresponde à 

língua falada pela mãe, e nem à primeira língua da criança.  

As Línguas de Sinais, de acordo com Skliar (1992), são línguas cuja 

modalidade de recepção e de produção é viso-gestual e foram criadas por surdos. 

Apesar de sua longa existência, uma teorização consistente sobre as línguas de 

sinais é recente e rodeada por mistérios e “representações estereotipadas”.  

Foi a partir dos trabalhos de Stokoe (1960) e de Klima e Bellugi (1977), que 

as bases para um estudo científico desse sistema linguístico foram criadas e, com 

isso, as línguas de sinais receberam o mesmo estatuto linguístico das línguas 

naturais. Apesar das diferenças das línguas orais, no que tange ao “uso do espaço 

como valor sintático e a simultaneidade dos aspectos gramaticais, são algumas das 

restrições levantadas pela modalidade viso-espacial que determinam sua diferença 

estrutural em relação às línguas auditivo-orais” (SKLIAR, 1992. p.24). A língua de 

sinais e a língua oral não se opõem, mas possuem canais diferentes. 

 Acompanhei a discussão empreendida por Behares (1995), para quem o 

caráter linguístico da Língua de Sinais é indiscutível no campo da Linguística. Ele 

assinala que dizer que algo é uma língua implica afirmar que ela é uma língua 

natural. No ambiente teórico, onde Stokoe produziu o trabalho que revolucionou os 

estudos sobre a língua de sinais - a linguística norte-americana- o adjetivo “natural” 

assinala que: “essa língua é falada por uma comunidade e que há, pelo menos, um 

falante dessa língua que a tem como primeira língua” (BEHARES, op.cit., p. 121). 

 Entende-se por aí que toda e qualquer criança surda “pode adquirir a língua 

de sinais desde que participe das interações cotidianas com a comunidade surda, 

como acontece com qualquer outra criança na aquisição de uma língua natural” 
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(SKLIAR, op.cit., p.26). Natural, para Skliar, não se refere a uma “espontaneidade 

biológica”, mas se refere a uma língua que foi criada e é utilizada por uma 

comunidade específica de usuários, que se transmite de geração em geração e que, 

com o tempo, muda tanto estrutural como funcionalmente.  Para ele, colocar a língua 

de sinais ao alcance de toda criança surda deveria ser o princípio fundamental de 

uma política linguística, que poderia sustentar um projeto pedagógico mais amplo. 

Behares (1995) coloca questões fundamentais que permite interrogar o modo 

como a definição de língua materna costuma ser definida nos estudos sobre a 

surdez. Ele interroga:  

 

(1) se o estatuto da língua de sinais enquanto língua é lugar 
privilegiado de definição de identidade; (2) a oposição necessária 
entre indivíduo que usa a língua e o sujeito da língua e, (3) o estatuto 
do imaginário, na medida em que para a visão clássica é o âmbito 
priorizado, das identidades. ”(BEHARES, op. cit., p.143). 

  

Ele esclarece que:  

 

“dizer que a criança surda aprende a língua de sinais, equivale a 
dizer que ela se transforma em mestre das relações 
significado/significante que constituem essa língua. No entanto, esse 
percurso da criança em sua relação com a linguagem mostra a 
inconsistência deste dizer e desta equivalência” (BEHARES, op. cit., 
p.143). 

 

Assim, acompanhei em minha dissertação, as ideias de Behares (1995) para 

quem a criança surda, como qualquer outra criança, encontra-se submetida a um 

conjunto de relações linguísticas que são anteriores ao uso que delas fazem, “ela é 

falada desde a língua, e nesse ser falada acaba sendo capturada".(p.144). A fala da 

mãe não é somente um fenômeno, é, de fato, toda língua29. Por isso, quando se fala 

em língua materna, introduzimos a noção de captura. Desloca-se, assim, a ideia de 

um sujeito cuja identidade se define pelo uso da língua e o sujeito passa a ser 

concebido como sujeito da língua, trata-se, portanto, de um efeito-sujeito e a língua 

materna é o momento de constituição desse efeito-sujeito. 

Sobre a língua materna, Pereira de Castro afirma que: 

 

                                                           
29 Como diz C. De Lemos (1992:128), o outro não interessa enquanto “indivíduo” senão como 
“discurso ou instância de funcionamento da língua constituída”. 
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... Ainda que a língua materna seja definida por Lacan como uma 
“ocupação”, este termo é em parte fruto da leitura que o autor faz 
com Freud, da obra de Saussure (1968). Onde exclui a possibilidade 
de se tomar a língua como função do sujeito falante, invertendo a 
relação sujeito do conhecimento-objeto ao propor que o falante 
“registra passivamente” a língua (Saussure, op.cit., p.30), abrindo 
caminho para o reconhecimento do primeiro como efeito desta 
(PEREIRA DE CASTRO, op. cit., p.142-143). 

 

Behares e Peluso (1997) definiram como a 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, 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)” (p. 40). Como a primeira língua, esses 

autores definiram aquela que faz referência aos fatores temporais, ou seja, a que 

ingressa em primeiro lugar no repertório da criança, envolvendo o bebê nos 

primeiros tempos de vida e inscrevendo-o no simbólico.  

A partir dessa definição, propuseram que a língua oral seria a língua materna 

dos surdos filhos de pais ouvintes, já que produziria a inscrição da criança surda no 

simbólico, ainda que essa criança não possa “vir a se assenhorear dela”. Essa 

inscrição se daria, então, de modo muito peculiar e é necessário considerar as 

vicissitudes dessa constituição psíquica, uma vez que muitos surdos consideram-se 

falantes da língua de sinais. Para os autores, essa crença seria da ordem do 

imaginário, já que a língua oral se mantém como língua materna, pois está 

estreitamente vinculada à estruturação do sujeito. Dessa forma, eles afirmam que o 

surdo vai poder ser atravessado pelo simbólico, ainda que tenha que adotar uma 

“língua estrangeira” tal qual é vista a língua do discurso da mãe. 

 Indiquei (BIZIO, 2008) que muitos autores, ao explicarem o processo de 

aquisição de linguagem pelo surdo, propõem uma definição de língua materna como 

um objeto transparente e inequívoco. Para aqueles que consideram a língua de 

sinais como a língua materna desta comunidade basta que o surdo seja exposto a 

ela. Desconsidera-se, assim, que há outras articulações em jogo que ultrapassam o 

entendimento da língua materna como a primeira de uma série possível de línguas. 

No trabalho de Pereira de Castro (2006), anteriormente mencionado, vimos 

que a autora destaca o caráter único e singular da língua materna, que não pode ser 

equiparada ao “lote comum de todas as línguas”, mas para isso é necessário colocar 

a fala da criança em questão. Para ela, uma reflexão desta natureza pode até 
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mesmo oferecer uma alternativa ao conceito usual de bilinguismo e criar a 

possibilidade de “ressignificação da posição subjetiva de uma fala entre línguas ou 

fragmentos delas”. 

Foi no trabalho de Milner (1978, 1989, entre outros) que Pereira de Castro 

(2006) encontrou elementos que permitiram empreender uma discussão que 

articulasse a discussão “sobre o estatuto da fala da criança e o conceito de língua 

materna”. O que pode promover “um deslocamento teórico no conceito de língua 

materna, alçando-o a um lugar privilegiado para o tratamento de certas questões 

que afetam o campo da aquisição de linguagem” (p.140), e, que em meu ponto de 

vista, são de importância fundamental para desnaturalizar o modo como a língua 

materna tem sido abordada nos estudos sobre a surdez. Pereira de Castro afirma 

que: 

  

 Milner considera língua materna fora de uma sequência – 
cronológica ou classificatória – de línguas: “... esta língua que 
usualmente chamamos materna pode-se sempre tomá-la por um 
lado que a impede de ser contada (faire nombre) entre outras 
línguas, de lhes ser comparada” (MILNER, 1978, apud PEREIRA DE 
CASTRO, 2006, p. 141). (tradução da autora30). 

 

Tal afirmação para ela é de natureza teórica e metodológica, trata-se de “uma 

questão que, se transposta para o debate em aquisição de linguagem, deve ser 

pensada a partir do reconhecimento da singularidade da fala da criança” (PEREIRA 

DE CASTRO, op. cit., p. 141). 

Ela prossegue com Milner e afirma que a língua materna guarda “um traço de 

incomensurabilidade” que impede que ela seja incluída no lote das línguas comuns. 

“A língua materna é qualquer língua, como todas de certo modo o são, ela é uma 

entre outras, mas para certo sujeito falante ela é língua materna (cf. Milner, p. 21-22, 

apud Pereira de Castro idem ibidem)." Assim, segundo a autora, a língua materna 

deve ser compreendida pelo que a aquisição de linguagem imprime como “traço de 

incomensurabilidade”, isto é, a constituição de um sujeito falante.  

A autora comenta que:  

 

A aquisição da língua materna põe o sujeito na posição de falante, 
isto é, passa a qualificá-lo a partir desse momento lógico de captura 

                                                           
30 Não ignoro que existe uma tradução do livro em questão. Entretanto, por não tê-la em mãos, 
traduzi o trecho citado e os outros que virão. 
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por um modo de funcionamento, sempre divido entre lalangue e 
língua. O que me permitiu em trabalhos anteriores31 afirmar que a 
língua materna deva ser compreendida como uma experiência única, 
impossível de ser esquecida mesmo quando a julgamos perdida; 
mesmo se não a reconhecemos mais na superfície da fala, “mesmo 
se falamos uma língua estrangeira” (PEREIRA DE CASTRO, 1998: 
256, apud PEREIRA DE CASTRO, 2006. p.143).  

 

O modo como a autora considera a língua materna, isto é, a partir da 

incidência de um funcionamento linguístico sobre o infans, que o transforma em 

falante. 

Zajac (2011) discutiu a possibilidade de entender a expressão “Língua 

Materna” por diversas vias. Ela esclarece que o rótulo “língua materna” tem sentidos 

bastante diferentes nos estudos sobre a surdez e no âmbito da Psicanálise. Em sua 

tese, ela inicia a discussão introduzindo o trabalho de Leite (2001), que interroga o 

sintagma “Língua Materna” a partir da Psicanálise. Tal sintagma, para ela, 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 imediato um sujeito?” 

(IDEM, p. 268-269), 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 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” (LEITE, 2001, p. 269). 

 

Assim, segundo Leite (2001), torna-se necessário cercar a especificidade do 

que está implicada na expressão Língua Materna “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” (IDEM). Para Leite é possível conceituar Língua Materna para a 

                                                           
31 Ver sobretudo o já citado artigo de  1998a,  “Língua materna: palavra e silêncio na aquisição da 
linguagem na aquisição da linguagem”. Trabalho apresentado no III Encontro Bienal da Sociedade 
Brasileira de Psicanálise de S.P. em 1996 e publicado em 1998 no livro que reuniu os trabalhos 
apresentados neste Encontro. 
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Psicanálise, mas é imperativo 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. 

De acordo com Zajac (2011), a direção de Leite (2001) se alinha à posição de 

Milner, quando refere haver “uma incomensurabilidade entre o objeto que uma teoria 

linguística pode circunscrever e isto que se designa como língua materna” (LEITE, 

2001, p. 269). 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” (IDEM). 

 Ao discutir a língua materna, a partir da Psicanálise, Zajac dialogou ainda 

com Nunes (2004), a partir da leitura que esta fez de Bergès e Balbo (1997) diz ela: 

 

…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) 
comporta a letra, mas esta também (quando é lida) é comportada 
pelo corpo. (ZAJAC, 2011, p.117-118). 

 

Zajac afirma, 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 ideia que se tem de “língua materna”, quando estão em pauta 

questões relacionadas ao modo de relação do surdo com o simbólico (ZAJAC, 2011, 

p. 118). E 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.” (ZAJAC, 2001, p.118). 
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  A partir dessa perspectiva, ela também questiona a naturalidade com nos 

estudos sobre a surdez 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.” (idem ibidem, p.118). 

A questão da língua materna é relevante, pois a maioria dos estudos sobre a 

educação de surdos defende que o português, em sua modalidade escrita, deve ser 

entendido como a segunda língua do surdo e que, portanto, é necessário que se 

adote metodologias de ensino voltadas para o ensino de línguas estrangeiras. Faz-

se, necessário, assim, problematizar a questão da língua materna. É certo que uma 

língua comum entre professor ouvinte/aluno surdo é necessária para estabelecer 

uma boa condição de ensino, como apontam Góes e Souza (1997). Mas a relação 

do surdo com a escrita envolve uma questão mais profunda e complexa. Sobre isso 

Zajac afirma que é importante ressaltar que para pensar na relação do surdo com a 

escrita, não se pode esquecer que quando o surdo chega à escola, ele já percorreu 

uma longa trajetória que envolve o diagnóstico, a escolha do tratamento e, 

especialmente, o modo como os pais se enlaçaram à 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, [...] 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. Como 
afirma Vorcaro (1999): 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 (NUNES, 2004:39 
apud ZAJAC, 20111 p.78). 

 

De acordo com Zajac, acompanhando a conclusão a que se chega, a partir 

das pesquisas sobre a escrita do surdo é que os fracassos: “são determinados não 

pelo déficit auditivo, mas pelos efeitos da surdez na relação com a alteridade que 



 

69 

com ela se confronta através daqueles que lhe servem de suporte: pais, professores, 

profissionais etc.” (IDEM). 
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CAPITULO 4 - ESCUTANDO A ESCRITA DOS SURDOS 

 

 

O material aqui apresentado foi produzido, em uma escola bilíngue para 

alunos surdos, durante as aulas de português, em atividades que envolviam escrita. 

As aulas são ministradas em LIBRAS, por um professor ouvinte, pois nesse 

estabelecimento entende-se que esta é a primeira língua do surdo, L1,  e a língua 

portuguesa escrita, a segunda língua, L2. Trata-se de uma Proposta da Prefeitura de 

São Paulo para seis escolas bilíngues para surdos, da Rede Municipal. Os alunos 

em questão frequentam o Ensino Fundamental II e as atividades aqui apresentadas 

foram conduzidas por mim em sala de aula. 

Esses adolescentes têm trajetórias distintas e sua história escolar não pode 

aqui ser recuperada: há aqueles que frequentaram escolas com classes inclusivas, 

como aqueles que desde sempre estiveram em escolas especiais, como também os 

que transitaram por diferentes propostas educacionais.  

Ao longo desta tese, indiquei que há na escrita dos alunos surdos uma face 

enigmática, que convoca estudiosos de campos diversos. Muitos são os 

pesquisadores que se voltam para a escrita desses alunos, a fim de tentar 

compreender o que complexibiliza sua circulação na escrita. Detenho-me, aqui, nos 

autores que apostam no bilinguismo, proposta com a qual dialoguei neste trabalho. 

Para eles, a justificativa para o “fracasso” dos surdos na escrita do Português é 

atribuída a fatores diversos32·. O mais frequente refere-se ao fato de que grande 

parte dos surdos chega à escola sem usar a língua de sinais, mas com alguns 

recursos comunicativos, que são criados no interior do núcleo familiar e, portanto, 

nem sempre passíveis de serem partilhados no universo escolar. Este é via de 

regra, entendido como o maior obstáculo para o Surdo chegar à escrita. 

Nessa direção, Góes e Souza (1997) e Lacerda (1996), por exemplo, 

apostam na ideia de que o obstáculo está no fato de o professor ser ouvinte e o 

aluno surdo, pois como eles não partilham a mesma língua, isso gera problemas na 

interação e na possibilidade de partilhar conhecimento. Conclui-se que por essa 

razão, os alunos não encontram na escola condições favoráveis para a construção 

de conhecimento o que inclui o letramento. Há, também, aqueles que, como Ferreira 

                                                           
32 Para uma análise mais aprofunda dessas questões ver Zajac (2011) 
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(2003) afirmam que, dado que o Português é a segunda língua para o surdo, a 

metodologia a ser usada com esses alunos deveria ser a mesma utilizada para o 

ensino de língua estrangeira. O uso de atividades mecânicas e repetitivas é também 

criticada. Sobre isso, Guarinello (2007, entre outros), fala da necessidade de se 

valorizar a função social e comunicativa da escrita. Para escrever, o surdo (e eu diria 

também os ouvintes) precisa participar de atividades que sejam significativas para 

ele. 

O fato da língua de sinais, ser uma língua espacial-visual, e o português ser 

uma língua oral-auditiva, tem levado alguns pesquisadores a defender a ideia de que 

a língua de sinais possa vir a ser representada por uma escrita própria, conforme 

vem sendo desenvolvida por Stumpf (2005). De fato, a diferença de modalidades 

joga um papel nas dificuldades desses alunos, por isso entendo que se trata de uma 

iniciativa importante, mas que certamente não irá resolver a questão. Os trabalhos 

de Santos (2008), Pires (2011 e 2015) deixam ver que “falar” está longe de resolver 

os problemas que muitas crianças, no caso delas, pesquisas com alunos ouvintes, 

têm com a escrita.  

Assim como no caso de Nunes (2004), Zajac (2001), e outros pesquisadores 

da área da surdez, que se voltam mais especificamente para a escrita, nos textos 

dos meus alunos surdos também é possível observar a presença uma escrita 

imagética, ou seja, uma escrita marcada por pedaços de textos, fragmentos de 

imagens, cenas, que se articulavam metonimicamente. Textos que dependem, em 

grande parte, do esforço de leitura do Outro para atribuir um sentido sustentado pelo 

imaginário. 

Os textos escritos por meus alunos surdos, do Ensino Fundamental, 

apresentam uma escrita que claudica entre a estrutura da língua de sinais, da língua 

portuguesa, e todos os demais atravessamentos que se inscrevem na subjetividade 

de cada um deles. São fragmentos, muitas vezes desarticulados, mas, como 

veremos, há mais que isso em jogo. 

Inicio a discussão dos dados com o texto escrito por IG, um aluno que 

cursava o último ano do Ensino Fundamental (9° Ano) IG, tinha então 17 anos, e 

sempre estudou em escolas especiais para surdos. Ele tem dois irmãos surdos e um 

ouvinte. Ele é usuário de LIBRAS, com boa proficiência, consegue também uma boa 

conversação oral. A mãe conhece apenas sinais básicos da língua de sinais e, com 

ela, o modo de relação linguística se dá pela oralização. 
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A atividade de escrita foi sugerida pelo professor, que também escolheu o 

título. Ele solicitou que os alunos escrevessem uma mensagem para homenagear o 

dia das mães que se aproximava. O texto de IG. , que se segue, foi escrito sem a 

interferência do professor. Algumas vezes, alguns alunos pedem auxílio na escrita 

de alguma palavra. Neste texto, IG não solicitou ajuda. O aluno, na verdade, demora 

muito para escrever, parece inseguro em colocar no papel o que deseja escrever. 

 

 
 

 
Figura 1 IG 

 

 

O texto escrito por IG permite inserir algum sentido, especialmente pela ajuda 

do título, que remete o leitor ao tema. Entretanto, para chamar de texto a figura 

acima, é necessário contar com o esforço do intérprete. É certo que, do ponto de 

vista do leitor, é possível reconhecer o português; o traçado não perturba o 

reconhecimento das palavras e chega, até mesmo, a dar legibilidade ao texto.  

No caso de um leigo seria necessário que ele se apoiasse no título, na 

temática, mas ainda assim restam lacunas que não podem ser preenchidas, como 

em “eu gostado mais amo”. O que estaria aí? Mais do que gostar, amar? Já que se 

trata de “mãe” e do que ela é para ele. O fato é que a referida sequência não é do 

Português. 

De um modo geral, é possível distinguir no texto de IG. três planos 

enunciativos: o primeiro supostamente diz do que a mãe é pra ele. Em seguida (até 
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a terceira linha), é possível dizer que o texto caminha apoiado numa espécie de 

organização paralelística. 

Vejamos: 

 

Mãe sempre lembra tudo 

Mãe dar sempre 

compra roupa, sapato, roupas, celular 

Mãe quero cuida me mim: 

 

Terminada essa cadência, um pouco mais estruturada pelo paralelismo, tem 

inicio um terceiro plano, um novo tempo caracterizado por um deslizamento 

metonímico que dissolve o texto. A sequência de elementos justapostos, “passado 

aniversário felicidade também abraça”, dificulta a interpretação dada à perda de 

consistência textual, ainda que seja possível reconhecer a pertinência dos 

elementos ao texto, nessa sequência de vocábulos o deslizamento metonímico 

acaba por dissolver a cadeia. E, finalmente, em “eu sempre ajuda mãe” temos um 

plano em que “sempre” parece marcar o retorno da estrutura que dava alguma 

consistência ao texto.... Um possível retorno ao primeiro plano. 

Na figura 2, temos outro texto também escrito por IG, após um trabalho sobre 

o tema “Currículo Profissional”, realizado em forma de sequência didática, proposta 

no material dos alunos, os “Cadernos de apoio e aprendizagem”, de Língua 

Portuguesa, 9° Ano, SMESP, 2010. Antes da escrita do texto é feita uma discussão 

com os alunos em que se tematiza tudo o que é necessário para compor esse texto, 

neste caso: inclusão de dados pessoais, leitura e discussões sobre profissões, 

leitura de Currículos, organização de Currículos, análise dos itens de um Currículo, 

escrita e montagem de um Currículo profissional pessoal, aspectos envolvidos em 

uma entrevista profissional. A partir dessa atividade, foi montado um teatro 

apresentado durante o Sarau Cultural da escola. A escrita do texto foi realizada de 

forma individual, mas com a possibilidade dos alunos perguntarem sobre a grafia 

das palavras. O titulo “Quer um bom trabalho? Comece pelo currículo!” foi colocado 

na lousa, pelo professor.    Vejamos o texto: 
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Figura 2 - IG 

 

IG fez algumas perguntas sobre a profissão de repositor de mercadorias, uma 

vez que, na época em que escreveu o texto, trabalhava em uma loja de sapatos, e 

sua função era organizar as caixas no estoque. Ele estava também iniciando um 

curso no bairro de Pinheiros, um lugar novo para ele, que morava na Zona Leste da 

cidade. Em seu texto, podemos relacionar “fábrica de caixa” ao seu trabalho, mas 

novamente é necessário ao leitor não só fazer um esforço de interpretação, como 

também conhecer aquilo que não está presente no texto escrito por ele.  

 “Trabalho” presente no título é o elemento que favorece a interpretação do 

leitor, pois parece determinar o encadeamento do texto, que aparentemente pode 

ser assim dividido: há um primeiro tempo que responde pela atividade profissional 

de IG, e outro que corresponde ao curso que ele faz e que pode melhorar seu 

currículo. Há, novamente, uma espécie de impregnação imagética, ou seja, uma 

interpenetração entre palavras do português: 

 

precisa  pesquisa  prendeu  pode perdido proibido rápido 

 
Já a sequência “Curso cam pinheiro começa” inaugura o segundo plano, logo 

depois temos “precisa estuda olha atenção” que parece um rearranjo do enunciado 

“precisa enisano antenção”. Vê-se um mesmo arcabouço rearranjado, um 

deslizamento metonímico que dissolve a cadeia; uma escrita imagética, como 
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pedaços, blocos de textos. Há ainda na sequência de “precisa estuda olha atenção” 

“prede mais guarda cabeça”, que traz a forte marca da língua de sinais. Uma escrita 

que atravessada pela provável sequência em que ele sinalaria. O mesmo se pode 

dizer do excesso de advérbios (muito, mais).  É possível vislumbrar no texto, o jogo 

entre ensinar (ensinano) e aprender (prede) que pode ser vislumbrado em “olha 

atenção e guarda cabeça”. Mas como disse, é preciso recuperar o texto que 

antecede a escrita (o teatro no Sarau) e emprestar sentido ao significante 

presentificados no texto. 

Apesar da dificuldade que diferentes modalidades de língua possam 

apresentar, é possível apreender uma lógica que passa pela disposição de planos, 

espelhamento/interpenetração entre palavras, sequências que funcionam como 

âncoras para a interpretação do texto. 

É possível reconhecer o português na presença de palavras dessa língua no 

texto do IG. Nesse sentido, trata-se mais de uma presença de signos do que da 

estrutura sintática. Resulta disso certo embaraço do leitor na interpretação do texto, 

a quem cabe alinhavar o título com segmentos dos textos. Esses comentários dizem 

respeito a certo modo de relação do surdo com português. 

O texto abaixo também foi produzido por um aluno surdo, DV, que tinha 15 

anos, e frequentava o 9° Ano do Ensino Fundamental. Ele é proficiente em língua de 

sinais e também utiliza o apoio da fala para a comunicação diária com ouvintes, com 

outros amigos surdos oralizados e, principalmente, com a família, que não domina a 

LIBRAS. Desde as séries iniciais estudou em Escola Especial Pública para surdos. 

Para a escrita do texto abaixo, ele passou pelo mesmo processo descrito, no caso 

de I.G. para a realização da atividade escrita sobre Currículo Profissional, com a 

diferença, entre outras,  que ainda não possuía experiência profissional. 
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Figura 3 - DV 
 

 

A escrita de DV, diante da atividade proposta, parece ter seguido mais a 

atividade teatral, de LIBRAS para o português, apresentada durante o Sarau 

Cultural. Ele interpretou “uma personagem irresponsável”, “com um jeito malandro”, 

preocupado com o celular (e com namoradas, enviando mensagens), e que tenta 

conquistar a entrevistadora. Nota-se o cruzamento de textos na redação acima. 

“Nela, constam expressões como: “jeito malandro”, [falta] responsabilidade”, “pode 

email, mensagem, ligar”, que se articulam com outras mais próximas do título 

proposto, ainda que todas mantenham, na mescla, alguma relação com ele 

(basicamente, toda a primeira linha e a última). Não deixa de chamar a atenção “jeito 

sério”, que parece ter sido suscitado por “jeito malandro”, ainda que o anteceda.  

 Os comentários acima tecidos não refletem a escrita do Surdo, mas fala da 

relação de IG que fala pouco, e que se equilibra bem na escrita. No caso de DV, 
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temos surdo que fala razoavelmente bem, com fluência na língua de sinais e cuja 

escrita é mais opaca. 

Nesse caso, para se realizar a interpretação, o leitor tem que fazer, como 

disse, uma projeção imaginária. O texto, no inicio, se articula com o título, mas em 

seguida há um conjunto de palavras que não fazem texto, ainda que se reconheça 

que elas entretenham relação com o título, mas a partir do escrito não se compõe 

um texto. 

    Outro texto escrito por DV, “Nosso metrô de cada dia”, segue abaixo, 

escrito após várias atividades sobre o assunto: a leitura da crônica de Machado de 

Assis (texto completo em anexo), que está no livro didático do aluno. Professor e 

alunos realizaram leitura do texto em português para LIBRAS, decidindo pelos sinais 

mais adequados para termos e expressões – procedeu-se, assim, a uma primeira 

interpretação da crônica. Os alunos realizaram a leitura, algumas palavras 

específicas foram trabalhadas no vocabulário de português e sinalário em LIBRAS. 

O professor discutiu com os alunos a temática do texto e chegaram a um 

acordo que o termo “bonde” se adaptaria melhor para a nossa realidade de 

transporte público que é o “metrô”, meio de transporte conhecido e utilizado pelos 

alunos surdos da pesquisa. O professor escrevia na lousa, com participações 

diversas dos alunos, em LIBRAS, referentes às regras de uso do metrô. Produziram, 

assim, um texto escrito coletivo, tendo como base, o texto original de Machado de 

Assis.  

Após discussões e depoimentos sobre o tema, sobre a utilização de 

transporte público, em língua de sinais, o professor propôs o título para a redação e 

pediu aos alunos que escrevessem, individualmente, sobre problemas enfrentados 

pelos usuários.  

Vejamos o texto escrito por DV: 
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Figura 4 - DV 
 

 

A escrita acima é aproximada do texto sobre as regras de uso do metrô, 

trabalhado coletivamente. Aponto, especialmente, para a melhor organização 

textual, que passa não só por um encadeamento de expressões pertinentes, mas 

pela presença de algumas cadeias bem formadas. É notável, nesse sentido, o efeito 

estruturante do outro-falante nesta produção, se comparada com a anterior. 

O professor de português, de forma geral, mas aqui, de forma específica, 

diante do aluno surdo, em sua relação com a língua portuguesa escrita, tida como 

segunda língua, é questionado sobre o que realmente é passível de ser ensinado e 

o que é realmente do campo da aprendizagem. Uma vez que uma unidade não pode 

ser vista, ou mesmo segmentada fora do sistema, o que lhe permite questionar a 

sua prática: como ensinar? Como fazer um surdo aceder ao sistema de escrita? O 

texto como Outro? 

O texto abaixo, de uma aluna surda, encerrando o Ensino Fundamental, leva-

nos também a atestar a importância da leitura na escrita. Rute é surda profunda, tem 

16 anos de idade, usa língua de sinais. Ela é a única surda numa família de 
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ouvintes. Rute não oraliza e sempre estudou em escola especial para surdos. Gosta 

muito de ler: sempre está na Sala de Leitura, retira livros e faz perguntas sobre 

estrutura da escrita. A aluna é sempre uma espécie de referência entre os alunos, 

quando querem saber como se escreve determinada palavra. Escreve mais textos 

do que os solicitados em aula, como o que segue abaixo, cujo assunto era “Currículo 

Profissional”:  

 

Figura 5 - Rute 

 

A redação desta jovem surda, não oralizada, surpreende por sua qualidade. 

Ela se distancia dos apresentados acima e de textos da maioria de surdos. A rigor, 

as produções escritas de Rute são como aqueles de bons alunos ouvintes, ainda 

que na primeira linha, a conjunção adversativa “mas” tenha aparecimento estranho, 

assim como, a meu ver, há justaposição imprópria na expressão “certa forma assim”. 

No texto de Rute não faz presença o excesso imagético - a meu ver ligado a 

presença da língua de sinais-, dos textos anteriores. 

Vejamos outra redação desta mesma aluna:  
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Figura 6- Rute 

 

Como no texto anterior, Rute caminha com boa desenvoltura e criatividade na 

estrutura da língua portuguesa: ela faz um texto próprio, que é iniciado com a marca 

subjetiva do pronome “eu”. Em dois enunciados, temos “não te respeitam os 

assentos” e mais abaixo “não se não se querem te respeitar as leis que ainda 

existem”, que são estranhos porque, ao que tudo parece indicar “te respeitar” 

funciona como bloco. Repete-se aqui o tropeço no uso da adversativa “mas” e 

justaposição inadequada de preposições: “quando se houver a parada”. Tais 

deslizes localizados não me parecem ser exclusivamente característica do que se 

poderia chamar a “escrita de Surdos”.  

O caso de Ruth deixa ver que ser oralizado, ou ser fluente em sinais, para o 

surdo, não é passaporte para a escrita, dado que ela estava longe de ser a mais 
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fluente em sinais e, entre os alunos aqui apresentados, era a que menos usava a 

fala como meio de dialogar com os amigos surdos e professores. 

As escritas de surdos, apresentadas nesta tese, assim como em Zajac (2011) 

não tiveram a função única de abalar a ideia da existência inequívoca de uma 

escrita de surdos, mas fala do modo de presença de cada um desses alunos na 

língua, fala da relação de um surdo com a escrita. Fala ainda do modo singular 

como ela é tecida a partir da língua de sinais com a língua portuguesa. Sabe-se que 

o esforço de homogeneização produz “higienização” de materiais, como disse 

Lemos (1982). Acontece que ao se proceder nessa trilha, apaga-se o 

acontecimento, o corpo, as nuances heterogêneas.  

Assim, entende-se que, por razões teóricas, não se pretendeu, aqui, realizar 

tentativas de descrição, bastante recorrentes na literatura, uma vez que elas tendem 

às regularizações que “fazem classes”, anulando, necessariamente, o que é singular 

e de interesse neste trabalho: a heterogeneidade surpreendente e não classificável 

da relação criança surda-escrita. Sobre “fazer classe” Arantes (2001) acompanha 

Milner (1978) e afirma que o foco em descrições gramaticais, na abordagem de falas 

sintomáticas que pode ser estendido para a interpretação do modo de circulação dos 

surdos na língua “... o singular é apagado, pois o falante é apenas um ponto-suporte 

da fala, no caso da clínica, apesar de sua diferença, “suporte do sintoma”".  

Assim como Zajac (2011), na qualidade de professor de surdos, reconheço 

que há traços comuns na escrita desses alunos, de um lado há o familiar 

representado pelas unidades do português, por outro um efeito de estranhamento33·, 

que se dá em função da articulação/ desarticulação dessas mesmas unidades. Zajac 

comenta que Nunes (2004), ao se referir a escrita de surdos, fala em 

“estrangeiridade” familiar,  

 

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. (ZAJAC, 2011, p.100) 

 

Se de um lado, uma face da definição de “estrangeiridade” me permite 

                                                           
33 Sobre a questão do estranhamento remeto o leitor aos trabalhos de Carvalho (1995) e M.T Lemos 
(2002) 
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reconhecer a escrita de meus alunos, a descrição acima “frases curtas, falta ou uso 

inadequado de conectivos, verbos não flexionados (ou flexionados de forma não 

usual)” produz outro efeito. Um falante de outra língua erra eventualmente uma 

conjugação verbal, tropeça, substitui preposições, mas há uma estrutura que amarra 

e que permite dizer que ele é, de fato, falante de outra língua. Já no material 

apresentado aqui, nem sempre é o que se encontra. A escrita de DV, por exemplo, 

na Figura 2, não pode ser assimilada a um falante de outra língua. Assim, interrogo 

se a ideia de “estrangeiridade” seria “algo semelhante à de falantes de outra língua, 

que também se faz presente nos textos dos alunos surdos.” (ZAJAC, 2011, p.100) e 

que para muitos pesquisadores seria “resultado do entrecruzamento da língua de 

sinais e de outros registros aos quais os surdos estão expostos.“ (NUNES, 2004, 

p.24).  

Entendo que só é possível pensar em ”estrangeiridade” ampliando o conceito, 

como faz Zajac, ao afirmar que o que orientou a direção do trabalho de Nunes “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 apud Zajac p.100). Quero com isso indicar que há mais em 

questão, não basta dizer, como se faz muitas vezes na literatura do campo, que a 

escrita do surdo soa como um estrangeiro falando/escrevendo Português. Entendo 

que seja necessário levar às últimas consequências o fato de que não são apenas 

duas línguas que estão em jogo, mas modalidades distintas. A presença de uma 

língua visio-espacial faz uma inscrição no corpo do surdo, e deve ser considerada 

para levarmos as últimas consequências  a afirmação de que a escrita é lugar 

psíquico de manifestação de subjetividade. Talvez esse seja tema para um trabalho 

futuro. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Minha inquietação, como professor de língua portuguesa para surdos, 

conforme assinalei na introdução deste trabalho, diz respeito ao desejo de encontrar 

um caminho que pudesse produzir mudanças, no modo como meus alunos surdos 

se relacionam com a língua portuguesa escrita. Inquietação essa, é bem verdade, 

que já havia me levado ao Mestrado, e que despertou o desejo de seguir a mesma 

trilha no Doutorado, sempre no interior do Grupo de Pesquisa - Aquisição, 

Patologias e Clínica de Linguagem – que desde o início fez com que eu rompesse 

com o conjunto de crenças advindas de meu caminho na área da Educação.  

Antes desse percurso, tive meu olhar voltado exclusivamente para questões 

relacionadas à metodologia para o ensino de Português, sem considerar a 

necessidade de enfrentar a densidade das questões relacionadas ao funcionamento 

da língua. A ideia que a linguagem pode ser ensinada, ainda impera na maior parte 

das propostas educacionais para surdos. Assim, Aquisição de Linguagem é vista, 

com indiquei, tão somente por um viés pedagógico. Mesmo reconhecendo que a 

privação sensorial afeta a circulação do surdo na linguagem, pude entender que o 

problema é ainda maior e exige uma interrogação sobre a acessibilidade, seja de 

surdos ou de ouvintes, à linguagem. Pude constatar que oralismo e bilinguismo 

comungam de um mesmo pensamento: o acesso à linguagem é possível pela via da 

percepção, seja ela oral, escrita ou de sinais. Com Cerqueira (2006) entendi que a 

ideia de acessibilidade promove um apagamento da complexidade dos mistérios que 

envolvem a passagem de infans a falante. No que tange à surdez, certamente, essa 

questão ganha mais complexidade. 

Minha aproximação ao Interacionismo de Claudia Lemos (1992, 2002, 2006 

entre outros) e, portanto, à Linguística, revisitada pela Psicanálise de Jacques 

Lacan, se deu pela mão de Lier-DeVitto e Lucia Arantes, entre tantos outros 

pesquisadores, contribuiu para que se operasse uma mudança significativa no meu 

modo de olhar a relação do surdo com a língua escrita e, também, com a língua de 

sinais. 

Mesmo atestando que a circulação na língua de sinais é fundamental para 

meus alunos surdos, pois é por essa via que eles se relacionam e circulam no 

simbólico, pude empreender uma leitura crítica do bilinguismo e a naturalidade com 
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que se entende a aquisição de linguagem no interior dessa proposta. A língua de 

sinais como a língua materna do surdo, concebida como a língua natural dos surdos 

e adquirida, sem conflitos, por meio do convívio da criança surda com outros surdos 

mais velhos, que tenham domínio de toda estrutura da língua de sinais (GOLDFELD, 

2001). Observei que muitos conceitos que circulam na literatura da surdez carecem 

de teorização, a partir do trabalho de Pereira de Castro (2006), pude observar a 

complexidade envolvida na relação L1/L2. Pude, também, perceber que definições 

precipitadas enfraquecem conceitos.   

Discuti que a expressão língua materna merece atenção particular, 

especialmente, quando, como na surdez, ela não é nem a primeira e nem a da mãe. 

Acompanhei a reflexão de Zajac (2011) que, a partir do trabalho Leite (2001), 

interroga o sintagma “Língua Materna” desde a Psicanálise. Tal sintagma, para ela, 

indica a presença incontornável de um sujeito, assim o termo “materna” faz 

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

costumeiramente se denomina “primeira língua”. 

Na trilha do trabalho de Lima (2004), pude encontrar argumentos importantes 

para tratar do Bilinguismo. Considerando que cerca de 90% dos surdos são de 

famílias ouvintes, e, portanto, de pais que desconhecem a língua de sinais, é 

necessário indagar a ideia de que a língua de sinais é, inquestionavelmente, a língua 

materna do surdo, pois para defender tal posição é necessário acolher a densidade 

teórica envolvida na questão. Lima interroga, também, a aquisição da escrita, como 

aquisição de segunda língua, dado que o surdo, muitas vezes, sequer adquiriu o que 

na ótica do bilinguismo seria a primeira. Bilinguismo, diz ela, “requer a aquisição e 

o uso de duas línguas em situações diferentes” (LIMA, 2004, p.40, grifos meus). 

O trabalho de Lima (2004) permitiu questionar, uma vez mais, o modo 

irrefletido que o conceito de língua materna é tratado no campo da surdez. A autora 

considera que a língua de sinais pode ser entendida como materna, somente para 

crianças surdas, filhas de pais surdos. Acompanhei o pensamento da autora, que 

não discorda da  relevância da língua de sinais.  

O trabalho de Faria (2011) foi também determinante, para que eu pudesse 

verticalizar as questões que toquei no mestrado. Ela interroga tanto a naturalidade 

suposta na aquisição da língua de sinais bem como a ideia de que a relação entre 

uma língua natural e a escrita é da ordem da representação.  No caso da língua de 

sinais, justifica-se que a dificuldade do surdo com o letramento ocorre por conta de 



 

85 

que, a escrita alfabética do português não representa a LIBRAS. Ela observa que 

nas propostas bilíngues vigora a ideia de que se houvesse uma escrita para a língua 

de sinais, a aquisição da escrita pelo surdo se daria naturalmente e tudo seria mais 

fácil para esses alunos.  

Faria (2011) coloca em pauta um ponto que merece destaque, ela afirma que 

é necessário discutir a natureza particular da linguagem, para que se possa propor o 

bilinguismo do surdo sustentado pela possibilidade de se chegar ao Português 

unicamente via escrita. Seus argumentos abrem caminhos importantes, pois incluem 

uma reflexão que não marginaliza a densidade linguística envolvida na questão da 

escrita. Ela fornece argumentos que permitem dar consistência teórica à hipótese de 

que pela escrita o surdo pode chegar à língua portuguesa, mesmo afirmando não se 

tem acesso à língua nenhuma pela via da percepção, pois o funcionamento 

simbólico da linguagem não se dá a ver. 

Dentro do mesmo espaço teórico se deu a aproximação aos trabalhos de 

Borges (2006) e Bosco (2005), pesquisadoras filiadas ao Interacionismo, que foram 

determinantes para deslocar minha concepção de escrita. Essas autoras subvertem 

a ideia de uma relação dual do sujeito com a escrita e incluem a língua como um 

terceiro; elas se distanciam, assim, da visão de que a escrita seja representação da 

fala e apontam para o modo como se dá o ingresso da criança no universo da 

escrita. Isso me possibilitou escapar do pensamento dominante na educação de 

surdos, de que a escrita possa vir a ser uma representação da língua de sinais.  

A partir da reflexão teórica que empreendi ao longo de minha trajetória no 

doutorado, pude discutir alguns aspectos importantes nos dados coletados. Parti do 

trabalho de Zajac (2011), pois ele já assinalava a grande heterogeneidade sempre 

apagada pelo rótulo “escrita do Surdo”. Tentei indicar que a radical heterogeneidade, 

diz do modo que fala, gesto e escrita se articularam na história dessas crianças. 

Vale lembrar que estão em jogo não apenas duas línguas, mas duas modalidades 

de língua e isso importa muito na escrita do surdo. 

Encerro afirmando que, a escrita de meus alunos surdos traz a marca do 

modo como se deu a estruturação subjetiva e da linguagem, e que ela não tem 

relação direta com a surdez e nem com abordagens pedagógicas. Quero com isso 

dizer, que a direção que pode permitir um avanço no sentido de apreender o modo 

enigmático de presença de crianças surdas na escrita é aquela que leva às últimas 

consequências a solidariedade entre estruturação da linguagem e estruturação 
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subjetiva. Só assim a questão do método de ensino, que interessa a todo professor, 

pode vir a ser deslocado em favor da ideia de transmissão, mas essa é uma questão 

para outro tempo. 
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ANEXO 

Crônica de 4 de julho de 1883 (*)  

OCORREU-ME compor umas certas regras para uso dos que freqüentam bondes. O 
desenvolvimento que tem sido entre nós esse meio de locomoção, essencialmente 
democrático, exige que ele não seja deixado ao puro capricho dos passageiros. Não posso 
dar aqui mais do que alguns extratos do meu trabalho; basta saber que tem nada menos de 
setenta artigos. Vão apenas dez. 

ART. I — Dos encatarroados 

Os encatarroados podem entrar nos bondes com a condição de não tossirem mais de três 
vezes dentro de uma hora, e no caso de pigarro, quatro. 

Quando a tosse for tão teimosa, que não permita esta limitação, os encatarroados têm dois 
alvitres: — ou irem a pé, que é bom exercício, ou meterem-se na cama. Também podem ir 
tossir para o diabo que os carregue. 

Os encatarroados que estiverem nas extremidades dos bancos, devem escarrar para o lado 
da rua, em vez de o fazerem no próprio bonde, salvo caso de aposta, preceito religioso ou 
maçônico, vocação, etc., etc. 

ART II — Da posição das pernas 

As pernas devem trazer-se de modo que não constranjam os passageiros do mesmo banco. 
Não se proíbem formalmente as pernas abertas, mas com a condição de pagar os outros 
lugares, e fazê-los ocupar por meninas pobres ou viúvas desvalidas, mediante uma pequena 
gratificação. 

ART. III — Da leitura dos jornais 

Cada vez que um passageiro abrir a folha que estiver lendo, terá o cuidado de não roçar as 
ventas dos vizinhos, nem levar-lhes os chapéus. Também não é bonito encostá-los no 
passageiro da frente. 

ART. IV — Dos quebra-queixos 

É permitido o uso dos quebra-queixos em duas circunstâncias: — a primeira quando não for 
ninguém no bonde, e a segunda ao descer. 

ART. V — Dos amoladores 

Toda a pessoa que sentir necessidade de contar os seus negócios íntimos, sem interesse 
para ninguém, deve primeiro indagar do passageiro escolhido para uma tal confidência, se 
ele é assaz cristão e resignado. No caso afirmativo, perguntar-se-lhe-á se prefere a 
narração ou uma descarga de pontapés. Sendo provável que ele prefira os pontapés, a 
pessoa deve imediatamente pespegá-los. No caso aliás extraordinário e quase absurdo, de 
que o passageiro prefira a narração, o proponente deve fazê-lo minuciosamente, carregando 
muito nas circunstancias mais triviais, repetindo os ditos, pisando e repisando as coisas, de 
modo que o paciente jure aos seus deuses não cair em outra. 
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ART. VI — Dos perdigotos 

Reserva-se o banco da frente para a emissão dos perdigotos, salvo nas ocasiões em que a 
chuva obriga a mudar a posição do banco. Também podem emitir-se na plataforma de trás, 
indo o passageiro ao pé do condutor, e a cara para a rua. 

ART. VII — Das conversas 

Quando duas pessoas, sentadas a distância, quiserem dizer alguma coisa em voz alta, terão 
cuidado de não gastar mais de quinze ou vinte palavras, e, em todo caso, sem alusões 
maliciosas, principalmente se houver senhoras. 

ART. VIII — Das pessoas com morrinha 

As pessoas que tiverem morrinha, podem participar dos bondes indiretamente: ficando na 
calçada, e vendo-os passar de um lado para outro. Será melhor que morem em rua por 
onde eles passem, porque então podem vê-los mesmo da janela. 

ART. IX — Da passagem às senhoras 

Quando alguma senhora entrar o passageiro da ponta deve levantar-se e dar passagem, 
não só porque é incômodo para ele ficar sentado, apertando as pernas, como porque é uma 
grande má-criação. 

ART.X — Do pagamento 

Quando o passageiro estiver ao pé de um conhecido, e, ao vir o condutor receber as 
passagens, notar que o conhecido procura o dinheiro com certa vagareza ou dificuldade, 
deve imediatamente pagar por ele: é evidente que, se ele quisesse pagar, teria tirado o 
dinheiro mais depressa. 

Machado de Assis 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 
(*) Crônica agrupada posteriormente e publicada em Balas de Estalo 
Fonte:http://pt.wikisource.org/wiki/Cr%C3%B4nica_de_Machado_de_Assis_de_4_de_julho_de_1883 


