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JUSTIFICATIVA 

          Desde o ano de 2005, por meio do Decreto 5.626, o ensino da língua portuguesa como segunda língua (L2) 

é um direito dos surdos, uma vez que o artigo 14, parágrafo 1º, inciso I prevê a oferta de cursos de formação de 

professores para “o ensino da Língua Portuguesa, como segunda língua para pessoas surdas” (BRASIL, 2005). 

Dessa forma, compreende-se que o ensino de língua portuguesa para surdos não deve ser desenvolvido com a 

mesma metodologia utilizada para os ouvintes, em que o português é primeira língua. Sendo assim, é necessário 

que se elaborem materiais didáticos apropriados para esse ensino e que considerem o uso da Língua Brasileira 

de Sinais (Libras) como língua de instrução em uma perspectiva bilíngue, como nos asseguram Salles et al (2004, 

p. 21): 

 
A leitura deve ser uma das principais preocupações no ensino de português como segunda língua 
para surdos, tendo em vista que constitui uma etapa fundamental para a aprendizagem da escrita. 
Nesse processo, o professor deve considerar, sempre que possível, a importância da língua de 
sinais como um instrumento no ensino do português. 

 

      Ainda sob essa perspectiva, Gesueli (2012) argumenta que o trabalho com o português tem sido objeto de 

estudo da abordagem educacional bilíngue que pressupõe ser a língua de sinais a primeira língua a ser adquirida 

pelo surdo, e o português, em sua modalidade escrita, a segunda. A autora considera o processo de aquisição do 

português escrito pelo aluno surdo uma tarefa altamente complexa: “além do trabalho que envolve o ensino da 

leitura-escrita estamos diante do ensino de uma segunda língua” (GESUELI, 2012 p. 176). 

       De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa, “o domínio da língua tem 

estreita relação com a possibilidade de plena participação social, pois é por meio dela que o homem se comunica 

e tem acesso à informação, expressa e defende pontos de vista, partilha ou constrói visões de mundo, produz 

conhecimento” (PCNs, p. 23). Diante disso, justifica-se este projeto pela importância da relação do aluno surdo 

com a Língua Portuguesa, já que, como cidadãos brasileiros, os surdos têm direito de utilizar e aprender esta 

língua oficial, tão importante para o exercício de sua cidadania (QUADROS & SCHMIEDT, 2006) como também 

de tornarem-se sujeitos reflexivos e letrados. 

      Tendo em vista tais pressupostos, essa proposta busca introduzir o acadêmico de Letras na identificação da 

aquisição/aprendizagem de línguas pelo surdo, a fim de, após refletir sobre este processo, propor novas 

estratégias didáticas que contribuirão para uma educação adequada a essa minoria linguística usuária de uma 

língua visual-espacial. Para isso, o estudante de Letras desenvolverá um material didático de português como L2 

com foco no público surdo. 
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       Assim, a reflexão sobre essa prática de ensino específica possibilitará a construção de novos saberes, 

sobretudo na área de aquisição/aprendizagem de línguas pelo surdo, e contribuirá com mudanças no trabalho 

docente na área de português como L2.     

 

OBJETIVOS 
 
Geral:  

• Elaborar material didático de português escrito para surdos. 

Específicos: 

• Identificar o processo de aquisição/aprendizagem de línguas pelo surdo. 

• Conhecer as etapas de elaboração de um material didático. 

CONTEÚDOS 
1. Aquisição/aprendizagem de línguas pelo surdo:  

1.1 Primeira língua 

1.2 Segunda língua 

1.3 Português escrito como segunda língua para surdos 

2. Elaboração de material didático de português escrito para surdos: 

2.1 Abordagens, métodos e técnicas 

2.2 Organização do Syllabus: seleção de textos e atividades 

METODOLOGIA 
 

O projeto tem como eixo metodológico a pesquisa bibliográfica em uma abordagem qualitativa, que 

poderá ser desenvolvida coletivamente. Neste sentido, a pesquisa bibliográfica consiste em buscar “informações 

contidas em material gráfico, sonoro ou digital estocadas em bibliotecas reais ou virtuais” (XAVIER, 2013 p. 48).  

Dessa forma, nesse projeto, a pesquisa bibliográfica consistirá: (1) no estudo teórico sobre o processo de 

aquisição/aprendizagem de línguas pelo surdo e (2) na investigação sobre os materiais didáticos atualmente 

utilizados no ensino de português para surdos. 

Além disso, esse projeto tem uma aplicação prática dos conhecimentos teóricos adquiridos na pesquisa 

bibliográfica por meio da elaboração de um material didático de português para surdos. Estas três atividades 

poderão ser realizadas individualmente ou em dupla. 

Assim, as etapas de desenvolvimento do projeto constarão de: 

 

1. Estudo teórico sobre o processo de aquisição/aprendizagem de línguas pelos surdos (40 horas). 

2. Pesquisa sobre materiais didáticos utilizados no ensino de português para surdos (20 horas). 

3. Elaboração de uma sequência didática de português escrito para surdos (40 horas). 

 

              Em relação à primeira etapa, os estudantes deverão realizar pesquisa bibliográfica com foco no processo 

de aquisição/aprendizagem de línguas pelo surdo. A professora disponibiliza uma sugestão de artigos e livros a 

fim de contribuir com a construção do estudo teórico solicitado. Ao final da primeira etapa, os estudantes deverão 

entregar uma síntese da pesquisa realizada, entre cinco a dez páginas. 

              Sobre a segunda etapa, os estudantes poderão pesquisar em fontes disponibilizadas em meio eletrônico 

e, posteriormente, deverão apresentar um relatório de até três páginas. 

              A terceira etapa, por fim, consistirá na elaboração de uma unidade didática, que contemple os seguintes 

aspectos: (1) atividade de aquecimento; (2) Texto(s)-base; (3) Compreensão textual; (4) Foco-na-forma (tópico 



gramatical); (5) Vocabulário e (6) Produção de texto. Além disso, será necessário elaborar um manual para o(a) 

professor(a) com as explicações sobre cada atividade proposta. 

 

Os atendimentos aos estudantes participantes do projeto ocorrerão mediante solicitação prévia via e-mail 

institucional da professora. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

ATIVIDADE DATA DE ENTREGA 

Síntese da pesquisa sobre o processo de aquisição/aprendizagem de línguas pelos surdos. 1º/10/2021 

Relatório sobre MD’s de português para surdos. 15/12/2021 
Proposta de sequência didática completa e manual do(a) professor(a). 1º/04/2022 

 

 
AVALIAÇÃO 

A avaliação holística: contínua e formativa. Será analisado o processo de dedicação na realização do 

projeto. Para aprovação, o estudante deverá:  

(1) realizar pesquisa teórica sobre o processo de aprendizagem de línguas pelo surdo; (2) pesquisar 

materiais didáticos atualmente utilizados no ensino de português para surdos e (3) apresentar uma unidade 

didática completa de português para surdos e o manual do(a) professor(a), sendo que, somente após a entrega e 

aprovação do material didático é que será considerado o aproveitamento total no Projeto. 
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