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- Compreender como se dá a aquisição da língua de sinais, tanto como língua materna, como 

primeira língua quanto como segunda língua em seus diferentes aspectos, identificando os efeitos 

da modalidade no processo de aquisição e o período crítico para a aquisição de língua de sinais. 

Compreender fatores e variáveis envolvidos no desenvolvimento da competência linguístico-

comunicativa em uma língua que não a materna. 

 

- Estudo da aquisição da língua de sinais em diferentes contextos: a língua de sinais como língua 

materna, a língua de sinais como primeira língua e a língua de sinais como segunda língua L2. 

Estudos das principais teorias de aquisição de segunda língua de modalidade oral-auditiva por 

surdos. As implicações dos processos de aquisição das línguas por surdos para o professor bilingue.  

 

 

1- Estudo da aquisição da língua de sinais em diferentes contextos 

- a língua de sinais como língua materna, 

- a língua de sinais como primeira língua, 

- a língua de sinais como segunda língua L2. 

2- Estudos das principais teorias de aquisição de segunda língua de modalidade oral-auditiva 

por surdos. 

3- As implicações dos processos de aquisição das línguas por surdos para o professor bilingue. 

4- Os PCNs e o ensino de língua materna. 
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