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RESUMO 

O presente estudo está fundamentado no objetivo de identificar os sinais de uma bacia 
semântica de palavras do glossário sobre migração da Organização Internacional para 
as Migrações (OIM). No ensejo em analisá-los seguindo o cenário da identidade 
cultural da comunidade surda venezuelana e pesquisar como este grupo de surdos 
tem construído a identidade e cultura no ambiente amazônico, em específico, na 
comunidade Surda de Porto Velho / Rondônia. Tem como palavras das categorias da 
bacia semântica: Acordo, Aculturação, Admissão, Apoio Pré-consular, Auxílio 
Internacional, Audiência, Autorização, Boa-fé, Carimbo de Entrada etc. A metodologia 
da pesquisa teve como protótipo e pressupostos teóricos a etnografia pós-moderna, 
de caráter pós-crítico, ancorando-se na metodologia pós-crítica conceituada por 
Paraíso (2012). Com a escolha da metodologia da etnografia pós-moderna como 
pressuposto metodológico e eixo articulador e facilitador da narrativa adotada na 
pesquisa, corroboram-se ideias de Klein e Damico (2012), ciente dos riscos possíveis 
no processo científico, pois este método não é apenas de registrar discursos ou ideias 
mapeadas pelo pesquisados através de sujeitos surdos refugiados venezuelanos. 
Assim, esta pesquisa trouxe resultados possíveis de “mergulhos” teóricos, culturais e 
identitários dos Estudos Surdos e Estudos Culturais, por mapear os processos de 
comunicação e expressão de sujeitos surdos venezuelanos, sublinhando a 
diversidade linguística e cultural do povo surdo. 
 
Palavras-Chave: Língua de Sinais Venezuela; Estudos Surdos; Bacia semântica. 
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RESUMEN 

El presente estudio se basa en el objetivo de identificar los signos de una cuenca 
semántica de palabras en el Glosario sobre Migraciones de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM). Como una oportunidad para analizarlos 
siguiendo el escenario de identidad cultural de la comunidad sorda venezolana e 
investigar cómo este grupo de personas sordas ha construido su identidad y cultura 
en el entorno amazónico, específicamente en la comunidad sorda de Porto Velho / 
Rondônia. Teniendo como palabras de las categorías de cuenca semántica: convenio, 
aculturación, admisión, apoyo preconsular, asistencia internacional, audiencia, 
autorización, buena fe, sello de entrada, etc. La metodología de investigación tuvo 
como prototipo la etnografía posmoderna y supuestos teóricos, con carácter 
poscrítico, a partir de la metodología poscrítica conceptualizada por Paraíso (2012). 
Con la elección de la metodología de la etnografía posmoderna como supuesto 
metodológico como eje articulador y facilitador de la narrativa que se adoptó en la 
investigación para corroborar a Klein y Damico (2012), conscientes de los posibles 
riesgos en el proceso científico, ya que este método es no solo de grabar discursos o 
ideas mapeadas por los investigados a través de los sujetos sordos refugiados 
venezolanos. Así, esta investigación trajo posibles resultados de “inmersiones” 
teóricas, culturales e identitarias en los Estudios de Sordos y Estudios Culturales, al 
mapear los procesos de comunicación y expresión de los sujetos sordos venezolanos, 
destacando la diversidad lingüística y cultural de las personas Sordas. 
 
Palabras-clave: Lenguaje de Senãs Venezolano. Estudios de Sordos. Cuena 
semântica. 
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INTRODUÇÃO 

Estudiosos das línguas de sinais (LSs)1 asseguram que se trata uma língua que 

não é universal. Diferentemente das línguas oralizadas (LOs), as línguas visuais 

espaciais têm características de acordo com a cultura e identidade de cada região. 

Estima-se que existam mais de 200 línguas de sinais no contexto internacional. Cada 

uma apresenta características peculiares que revelam sua cultura e identidade na 

configuração de sinais, com gestos que são aplicados tendo por base sintaxe própria 

das línguas de sinais. Assim como a língua portuguesa (LP), as línguas de sinais são 

aprendidas na maioria das comunidades de forma natural pelos sujeitos surdos. As 

línguas de sinais também têm códigos e regras como qualquer outra língua.  

Neste cenário, as línguas de sinais são reconhecidas como língua visual-

espacial, com as características da cultura e identidade das suas comunidades surdas 

e ouvintes que fazem uso delas no contexto internacional. A exemplo das línguas 

orais, as línguas de sinais são consideradas pelos estudos linguísticos como língua 

natural, com base nos pressupostos da língua materna2, porque atendem a todos os 

critérios gramaticais linguísticos, assim como qualquer outra língua.  

Por serem usadas como meio de comunicação e expressão pelos sujeitos 

surdos, as línguas de sinais são consideradas diferentes das línguas orais. Afinal, 

trata-se de línguas classificadas como de modalidade visual-espacial, ou seja, línguas 

que usam os processos de comunicação e expressão baseadas nas experiências 

visuais das comunidades suas usuárias, mediante as interações de sujeitos que as 

utilizam em contextos interculturais das culturas e identidades surdas. 

Quadros & Karnopp (2004, p. 33) reconhecem as línguas de sinais ao afirmar 

que uma das principais características das suas identidades culturais é a iconicidade 

presente nas configurações dos sinais, ou seja, representando os signos icônicos que 

podem sofrer mudanças conforme a comunidade surda que delas fazem uso, 

 
1 O presente texto, em alguns momentos, fará de uso de línguas de sinais no plural, considerando 
pluralidade de línguas de sinais nos diversos contextos interculturais do cenário internacional. 
2 No contexto dos ‘Estudos Surdos’ – reconhece os surdos como grupo que se define de forma cultural 
e linguística – realizados no contexto do Grupo Pesquisador em Educação Intercultural (GPEI), 
Mestrado Acadêmico em Letras (ML) da UNIR. As línguas de sinais como língua natural são 
reconhecidas como língua natural dos sujeitos surdos porque são línguas de modalidade gestual-visual, 
que considera o espaço como canal de comunicação e expressão, em que a sintaxe se produz e se 
articula na configuração de sinais. Nesse sentido, são consideradas línguas naturais, porque são 
usadas nos processos de interações espontâneas entre sujeitos que fazem uso da língua.  
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revelando processos gramaticais regulares (flexões nominais e verbais, por exemplo) 

que tendem a suprimir relações icônicas.  

Diante disso, podemos reconhecer que, na dimensão do léxico3, as línguas de 

sinais proporcionam o entendimento de vários aspectos relativos às características 

sociolinguísticas da cultura e identidade de uma comunidade na configuração dos 

sinais nos processos de comunicação e expressão. Logo, a presença da iconicidade 

na configuração de sinais pode ser considerada como noções de interatividade 

indicando características das línguas naturais na gramaticalização das formas de uso 

da sintaxe da linguística. 

Neste cenário em tela, sabe-se que nas últimas décadas a educação de surdos 

tem sido objeto de estudos e pesquisas em várias esferas do saber acadêmico 

causando profundas discussões e debates para o reconhecimento das línguas de 

sinais. O marco referencial para isso tem sido referido nas mudanças de paradigmas 

do método oral para o bilinguismo e alcançando o deslocamento para a modalidade 

de educação intercultural, em contextos acadêmicos que reivindicam os direitos as 

diferenças com base na cultura e identidade. Assim, os processos de ensino-

aprendizagem da leitura e da escrita, com base no uso das línguas de sinais, estão 

sendo pesquisados tendo em vista os pressupostos teóricos das identidades culturais 

das comunidades surdas4. 

Em conformidade com isso, documentos oficiais do Ministério da Educação 

(MEC, 2004) reconhecem a educação inclusiva5 como uma responsabilidade 

governamental e apoiam a construção de uma nova prática social que atenda a todos, 

independentemente de suas necessidades especiais (conforme estabelece a 

Constituição Federal do Brasil de 1988, em seu artigo 206, inciso I), ao garantir 

“igualdade de condições de acesso e permanência na escola”. Para consolidar o 

 
3 Conjunto de palavras existente de língua que as pessoas têm à disposição para expressar-se, 
conforme característica da cultura e identidade da comunidade que faz uso da língua. 
4 No contexto dos estudos realizados pelo Grupo Pesquisador em Educação Intercultural, pesquisas 
no campo dos ‘Estudos Surdos’ reconhecem os aspectos que demonstram a resistência da sociedade 
às línguas de sinais. Desse modo, são dificultadas as práticas pedagógicas de educação bilíngue, 
tornando-se com isso necessário que os paradigmas da educação intercultural sejam reconhecidos 
com base nas diferenças das identidades culturais daqueles que fazem uso das línguas de sinais. 
5 Trata-se de uma modalidade de educação especial que no contexto escolar regular transforma a 

escola em um espaço para todos. Ela busca reconhecer a diversidade na medida em que considera 
que todos os alunos podem ter necessidades especiais em algum momento de sua vida escolar. 
Todavia, reconhecemos, na perspectiva dos Estudos Surdos, que a educação escolar não dispõe de 
recursos humanos e pedagógicos para atender às necessidades especiais. Em suma, pode-se dizer 
que a escola comum brasileira é inclusiva, mas a realidade é que os alunos que precisam de 
atendimento especializado ficam excluídos dos processos de ensino-aprendizagem com qualidade. 
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marco referencial ao direito à diferença da comunidade surda, em 2005 foi 

homologado o decreto nº 5.626 que regulamenta a Lei Federal nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a Língua de Sinais Brasileira (LSB) como meio de 

comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.  

Em relação à Língua de Sinais Venezuelana (LSV), reconhecemos como de 

língua de fronteira no Brasil, conforme estudos e pesquisas realizados por Araújo & 

Bentes (2020) no sentido de que a LSV deve ser reconhecida com base nos 

pressupostos dos estudos da diversidade linguística no país e em políticas linguísticas 

voltadas para as línguas de imigrações. Neste sentido, a presente pesquisa reconhece 

no campo de Estudos Surdos a LSV como língua natural utilizada pelos venezuelanos 

no contexto de imigração nas fronteiras do Brasil e outros países da América Latina. 

Neste cenário, as línguas de sinais de fronteira (LSF) estão presentes no 

Estado de Rondônia, que abriga diversas diásporas de migrantes de países como 

Venezuela, Bolívia e Haiti, com a presença de sujeitos surdos que utilizam as línguas 

de sinais nos processos de comunicação e expressão com as comunidades de surdos 

e ouvintes brasileiros que fazem uso das línguas de sinais. O reconhecimento das 

dinâmicas de migrações como movimento diaspórico dessas populações nacionais no 

mundo globalizado vem se tornando um fenômeno que deixa de ser encarado como 

marginal para ser visto como um fenômeno diaspórico de grande relevância 

acadêmica para os Estudos Surdos, sobressaltando o valor das culturas e identidades 

na perspectiva iconográfica de suas configurações.  

Hall (2008), na perspectiva dos Estudos Culturais, mostra que o termo 

‘diásporas’ dá conta de subsidiar os fenômenos relativos a migrações humanas nos 

processos de colonização do saber e do poder como movimentos de resistência 

cultural. Neste prisma, reconhece que o conceito de diáspora se apoia em uma 

concepção binária de estudos das diferenças culturais. Portanto, vamos utilizar os 

pressupostos teóricos do autor reconhecendo que as línguas de sinais utilizadas em 

contextos de fronteira produzem movimentos que dependem da construção de um 

“outro olhar epistemológico”. Assim, as culturas e identidades das linguagens são 

vistas com base na noção de uma diferença que não funciona através dos binarismos 

de fronteiras veladas que separam os sujeitos dos objetos, mas que reconheça as 

fronteiras como lugares de passagem e de negociação das diferenças.  

Diante dos pressupostos teóricos apresentados por Araújo & Bentes (2020), 

vamos reconhecer a categoria de língua de fronteira para a LSV por esta estar 



4 

4 
 

presente em Rondônia como resultado das diásporas amazônicas praticadas por 

surdos venezuelanos que se deslocam para os estados do Norte do Brasil em busca 

de melhoria de qualidade de vida. Migrantes, esses surdos – homens e mulheres – 

utilizam as línguas de sinais nos processos de comunicação de expressão 

considerando-a a língua natural que utilizam para se comunicar com surdos e ouvintes 

brasileiros. Com isso, constata-se a necessidade dos processos de ensino-

aprendizagem da LSV como L2 por parte de surdos brasileiros e a aprendizagem de 

Libras L2 por parte dos surdos venezuelanos, fomentando um fenômeno descrito na 

literatura sobre contato de LSs: o contato entre duas línguas de sinais, ou seja, contato 

intermodal (ARAÚJO & BENTES, 2020). 

Nesta perspectiva, reconhecemos, com base nos pressupostos teóricos de 

Quadros & Karnopp (2007), que Libras é uma língua visual-espacial com processos 

de comunicação e expressão baseados nas experiências visuais das comunidades 

surdas, mediante as interações culturais surdas. Esse processo apresenta uma 

sintaxe espacial por meio dos chamados classificadores, que utilizam referências 

anafóricas por intermédio de pontos estabelecidos no espaço que exclui 

ambiguidades e não tem nenhuma marcação de gênero. Todavia, é possível 

reconhecer que há um valor gramatical presente nas expressões faciais, considerando 

que coisas que são ditas não são ditas usando o mesmo tipo de construção gramatical 

da língua portuguesa. Nesse sentido, uma grande sintaxe é necessária para dizer 

poucas palavras, e a escrita não é alfabética6. 

Por outro lado, para a LSV no contexto dos estudos e pesquisas de Araújo & 

Bentes (2020), não existe ainda uma padronização, considerando que os próprios 

surdos são protagonistas na padronização da sua língua materna. Mas os autores 

reconhecem que os processos de padronização sofrem grande influência dos 

trabalhos acadêmicos e dos processos de gramatização e dicionarização de línguas 

de sinais por diversos estudos e pesquisas nas áreas de letras e linguística. Com isso, 

eles acreditam que pode ocorrer uma possível norma eleita pelas variedades descritas 

 
6 A Língua de Sinais dispõe de grafia própria, embora pouco usada pelos seus usuários. No SignWriting 

a Língua de Sinais, sendo visual-espacial, é representada em todos os seus aspectos: pelos 
parâmetros de Configuração de Mãos, Movimentos, Direção, Expressão Facial/Corporal e os Pontos 
de Articulação; na morfologia com a representação, por exemplo, das expressões faciais como 
morfema derivacional, nos discursos em que a expressão facial surge como um tom avaliativo. Assim, 
a escrita de sinais no sistema SignWriting ganha representações significativas para seus usuários 
(STUMPF, 2018, p. 142). 
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e disseminadas nos estudos linguísticos por comunidades surdas venezuelanas 

detentoras de algum prestígio social. 

Com base nos pressupostos apresentados, o presente estudo se justifica com 

base nos interesses do Grupo Pesquisador em Educação Intercultural (GPEI), na linha 

de pesquisa: Educação de surdos: um olhar à Identidade, Cultura e Língua7, no 

contexto do Mestrado Acadêmico em Letras (ML) da Universidade Federal de 

Rondônia (UNIR), na linha de pesquisa de estudos da diversidade cultural, envolvendo 

a LSV em contato com Libras na região Norte brasileira, em Porto Velho.  

O objetivo geral da pesquisa é reconhecer as representações icônicas de 

artefatos da cultura e identidade dos surdos venezuelanos presentes na língua de 

sinais, com base nos estudos etnográficos das configurações de sinais da uma bacia 

semântica de palavras que foram organizadas a partir do glossário sobre migração da 

Organização Internacional para as Migrações (OIM). Como objetivos específicos, 

buscou-se: primeiro, identificar os sinais utilizados pelos surdos venezuelanos para a 

bacia semântica nos processos de comunicação e expressão nas relações 

interculturais nas relações de fronteira no contexto de migração; segundo, reconhecer 

as diferenças semânticas nas configurações dos sinais utilizados pela LSV e Libras. 

Identificar aspectos da cultura e identidade venezuelana na configuração gestual dos 

sinais da bacia semântica mapeada. 

A opção metodológica se orienta pelos paradigmas das pesquisas pós-críticas 

dos estudos etnográficos de caráter qualitativo, o que dispensa longas teorias para 

justificar que o objetivo maior é que as próprias pessoas envolvidas vão aprendendo, 

participando e se apropriando dos resultados como grupo pesquisador. Para Meyer e 

Paraíso (2012), os modos de fazer e pensar a pesquisa pós-crítica é diferente dos 

princípios da ciência tradicional e positivista, como a racionalidade, a universalidade, 

a objetividade e a neutralidade. Com essa opção, buscamos construir os próprios 

caminhos com base em pressupostos teóricos que nos levaram a olhares 

epistemológicos diferenciados para temáticas que contribuíram para encontrarmos os 

caminhos de modo a responder às inquietações dos objetivos da pesquisa.  

 
7 Os objetivos do GPEI são alicerçados pelo compromisso político com a educação intercultural e 

processos epistemológicos da práxis educativa, além de considerar a subjetividade humana que se 
inscreve na Era Contemporânea, permitindo que as ciências sejam concebidas em sua pluralidade 
teórico-metodológica nas fronteiras dos saberes e conhecimentos amazônicos. 
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Neste contexto, as abordagens etnográficas da bacia semática possibilitaram 

que, na responsabilidade de pesquisadora, participasse do processo de compartilhar 

experiências fazendo sentido na construção dos dados de pesquisa. Entende-se a 

relevância do pesquisador ao proceder à análise dos dados, considerando que o 

mesmo participa como articulador do grupo pesquisado nas descobertas e que os 

caminhos percorridos, em diferentes momentos, levaram me a ocupar o lugar de 

sujeito da pesquisa contribuindo para as interações etnográficas das configurações 

dos sinais que representam um movimento constante de aprendizados, hipóteses e 

flexibilizações das análises que marcaram o próprio processo de buscar respostas 

para representações iconográficas presentes nas configurações dos sinais. 

Para construção de movimento epistemológico de sujeito-sujeito da própria 

pesquisa, buscamos organizar a dissertação em quatro seções. 

Na primeira, foi organizada uma autobiografia denominada “Etnografia de si” 

que revela a cultura e identidade da própria pesquisadora a partir das narrativas, 

histórias e memórias de vida no contexto dos Estudos Surdos, para que os leitores 

possam reconhecer, por sua vez, as relações interculturais que são apresentadas com 

o corpus da pesquisa. As narrativas de caráter autobiográfico são de fundamental 

importância para a elaboração de processos epistemológicos que consideram a 

subjetividade que se inscreve na Era Contemporânea, permitindo que as ciências 

sejam concebidas em sua pluralidade teórico-metodológica nas fronteiras dos saberes 

e conhecimentos amazônicos. 

Na segunda seção, “Metodologia da pesquisa”, apresenta-se a opção 

epistemologias pós-críticas, com base em Meyer e Paraíso (2012), o que permite 

construir procedimentos a partir de pressupostos e premissas relacionados ao tema 

em foco. Essa metodologia contribui para a construção de caminhos que revelam a 

singularidade de cada pesquisador na construção de processos criativos para 

demonstração dos resultados. Na seção, demonstramos que as epistemologias pós-

críticas orientam o modo de pesquisar no sentido de ressignificar as questões 

relacionadas à forma como produzimos os dados e os procedimentos descritivos 

analíticos. Os pressupostos da metodologia pós-crítica demonstram as angústias da 

pesquisadora na construção das visões de mundo e consequentemente seu olhar 

sobre o eu, o outro e o mundo.  

Na terceira seção, estão organizados os fundamentos relacionados aos 

Estudos Surdos que servem de arcabouço teórico para a compreensão das culturas 
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e identidades do povo surdo.8 Para elaborar os pressupostos teóricos da pesquisa, 

tornou-se indispensável o reconhecimento das discussões teóricas sobre cultura e 

identidade surda, relacionado aos discursos e práticas das línguas de sinais. A base 

teórica encontra-se em autores que contribuem para a construção de uma teia de 

significados dos Estudos Surdos, que nos levaram a reconhecer que os indivíduos 

estabelecem e interpretam as relações sociais de forma ambivalente no contexto de 

relações interculturais na fronteira dos entre-lugares. 

Por fim, na quarta seção apresento os resultados da pesquisa relacionados aos 

objetivos propostos. Os resultados revelam que os sinais venezuelanos obtidos 

através de uma bacia semântica se encontram presentes em vários artefatos que 

mostram representações iconográficas no uso da língua de sinais relacionado a 

cultura e identidade dos surdos venezuelanos.  

Neste cenário, a presente dissertação encontra-se organizada como uma 

discussão acadêmica inicial que não tem a pretensão de se ver como um assunto 

finalizado, porque reconhecemos ainda serem necessários novos olhares 

epistemológicos para que possamos identificar formas diferentes de interpretar as 

representações iconográficas como narrativas etnográficas das línguas de sinais em 

contexto de fronteiras como estudo da diversidade cultural. Nesse sentido, o presente 

estudo encontra-se alicerçado pelo compromisso acadêmico de produção científica 

na área de Letras Libras, permitindo que as ciências sejam concebidas em sua 

pluralidade teórico-metodológica na ambivalência dos entre-lugares das fronteiras dos 

saberes das línguas de sinais.  

  

 
8 Povo surdo: conjunto de sujeitos surdos que não habitam o mesmo local, mas que estão ligados por 

uma origem, tais como a cultura surda; usam a língua de sinais, têm costumes e interesses 
semelhantes, histórias e tradições comuns e qualquer outro compartilhado (STROBEL, 2006, p. 6). 
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SEÇÃO I – ETNOGRAFIA DE SI 
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Nesta seção se encontram as narrativas etnográficas das minhas experiências 

de vida, especialmente das minhas relações com a comunidade surda do Estado de 

Rondônia. A construção da minha própria etnografia tem como pressuposto teórico 

Silveira (2007), o qual assegura que o ato de etnografar e textualizar as nossas 

emoções gera uma consciência criadora que mobiliza uma força imaginária, e a razão 

científica possibilita nos levar à compreensão do mundo. Isso porque o “objeto” se 

mostra na medida em que é “sujeito” e nos permite compreender, de forma sutil, como 

ocorreu nossa experiência nas relações de interculturalidade com o mundo dos 

surdos. 

As narrativas da minha própria etnografia encontram-se no contexto dos 

estudos pós-críticos que buscam demonstrar quem é a pesquisadora desta 

dissertação voltada para o mapeamento da Língua de Sinais Venezuelana. Segundo 

Silveira (2007), a etnografia de si nos leva assumir o papel de antropólogo da sua 

própria história, considerando que o mesmo textualiza sua própria história de vida 

revelando os momentos de afeto, alegria e aflição, sem perder a beleza poética da 

própria existência. Dessa forma, nessa seção encontram-se as memórias da minha 

cultura e identidade em formação desde o nascimento até o desafio do Mestrado 

Acadêmico em Letras. É um passeio sobre as minhas memórias, histórias e angústias 

como pessoa humana e pesquisadora das línguas de sinais na condição de intérprete 

e pesquisa no contexto do Mestrado em Letras da UNIR. 

Portanto, apresento-me como uma mulher amazônica de 34 anos, nascida no 

dia 18 de fevereiro de 1987, no município de Espigão D’Oeste, Estado de Rondônia, 

Brasil. Eu e minha irmã mais velha, Lucinéia, somos fruto do primeiro casamento da 

minha mãe, sendo que após meu nascimento minha mãezinha decidiu se separar, 

infelizmente, por ter tido um esposo refém de vícios. Logo veio a conhecer o nosso 

“pai de criação”9, como costumamos dizer, e nesse casamento abençoado por Deus 

e feliz eles tiveram mais dois filhos: Josué e Josiane. Assim, foi composta minha 

família, que se mantém firme até o dia de hoje para honra de Deus. 

1.1 Família: relatos das minhas origens 

Morei no município de Espigão D’Oeste até meus 6 anos, pois quando minha 

mãe e meu pai se casaram ele havia começado, há pouco, a trabalhar na Funasa, 

 
9 Está sendo utilizado este termo afetivo para representar a imagem paterna mesmo não sendo o pai 
biológico. 
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antiga Superintendência de Campanhas de Saúde Pública (SUCAM), e assim 

permanece até o dia de hoje. Dessa forma, quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai 

foi transferido para o município de Pimenta Bueno, também em Rondônia. Mudamo-

nos para uma casa enorme, o que foi a alegria minha e dos meus irmãos, pois lá havia 

espaço suficiente para brincar. 

Porém, meu pai trabalhava muito passando veneno no combate à malária e 

dengue em casas de sítios e fazendas, com isso ele ficava, por dias, ausente do lar. 

Por isso, crescemos sem uma figura paterna, pois era necessária a ausência dele 

para a nossa sobrevivência, de maneira que a responsabilidade de cuidar e educar a 

mim e a meus irmãos ficou para a minha mãezinha. E é, então, que cresce minha 

gratidão a essa mulher guerreira, sem leitura, sem estudos, que ficava em casa nos 

cuidando e aconselhando; e, muitas vezes, lembro-me de suas palavras: “estudem, 

filhos, para não ser igual sua mãe, sem estudo”. E, hoje, o que eu mais quero é ser 

igual a ela, uma mulher digna, humilde e com um coração enorme e temente a Deus; 

ela é minha fonte de inspiração e ternura. 

1.2 Educação básica: dificuldades e conquistas 

Lembro-me, como fosse hoje, que aos 6 anos fui para o meu primeiro dia de 

aula cursar o pré-escolar na Escola Municipal Nair Barros. Era uma manhã de 

segunda-feira, estava muito feliz por iniciar minha vida escolar, porém no final da aula 

a professora mandou uma lista “enorme” de materiais escolares para que eu 

entregasse à minha mãe, mas, como minha irmã mais velha já estava estudando, 

minha mãe não tinha condições de suprir essa necessidade. 

Então, ela optou por me tirar da escola, pois achava que a pré-escolarização 

não seria tão importante para meu aprendizado. Retornei, assim, no ano posterior à 

mesma Escola Nair Barros, já com 7 anos de idade, cursei a primeira série com 

algumas dificuldades, pois não sabia pegar em um lápis, não tinha treinado a 

coordenação motora e cognitiva, sentia-me inferior aos meus pequenos colegas ao 

perceber que eles conseguiam enquanto eu continuava com muitas barreiras. Hoje, 

já adulta, percebo o quanto aquele ano foi essencial para minha escolarização. 

Já com os meus 11 anos de idade, em 1998 meu pai foi transferido novamente, 

dessa vez para a capital de Rondônia, Porto Velho, deixando-nos tristes, pois éramos 

ainda pequenos e não queríamos abandonar nossos amiguinhos e familiares que ali 

moravam; mas a vida é assim, não criamos raízes. 



11 

11 
 

A vinda para Porto Velho foi um dia marcante em minha vida, viajando de 

ônibus a noite toda e ao chegar, às cinco da manhã, lá estava meu tio Arlindo nos 

esperando para nos levar para sua casa de carro. Grande foi meu encantamento ao 

ver um semáforo pela primeira vez, as ruas grandes, o trânsito da capital, tudo parecia 

muito lindo para uma criança pequena, lembranças que marcaram minha existência. 

Já acomodada na cidade grande, e matriculada na Escola Estadual Flora 

Calheiros Cotrin, onde estudei a 5ª série duas vezes por motivo de reprovação e a 6ª 

série, iniciei minha adolescência. Logo, foram despertando em mim as amizades e a 

rebeldia, muitas eram as reclamações dos professores para a minha mãe, pois eu 

conversava muito em sala de aula, atrapalhando o desenvolver das aulas. O resultado 

disso foi a reprovação na disciplina de Matemática na 5ª série, em que fiquei retida 

por meio ponto. Enquanto eu assistia à conversa entre o professor e minha mãe, ele 

fez questão de dizer que não mudaria minha nota, pois havia me avisado várias vezes 

que eu deveria prestar atenção e parar com as conversas. Esse certamente foi um dia 

marcante em minha vida, que hoje lembro e posso colher algumas risadas. 

Porém, nos anos seguintes eu me dediquei aos estudos, já muito arrependida 

por estar um ano atrasada, refletia sobre o que isso acarretaria na graduação. Mesmo 

sendo jovem demais, sempre me apeguei em estudar e meu objetivo era ser 

professora, aquele sonho que quase toda menina tem eu também tinha: me formar 

em Pedagogia. 

Já em 2001, com a idade de 14 anos, meu pai novamente foi transferido para 

o distrito de Triunfo, município de Candeias de Jamari (RO). Foi nesse lugar onde 

terminei o ensino fundamental na Escola Municipal Jonatas Coelho Neiva e o médio 

na Escola Estadual Albino Buttner. O dia da minha formatura do ensino médio foi uma 

data de vitória para mim e orgulho para meus pais, percebia que minha mãezinha 

depositava em mim as esperanças de ter uma filha graduada, e foi nesse sentimento 

que eu me apeguei juntamente com o meu desejo de me formar, de ser “alguém”. 

Vinda de família socioeconomicamente precária, essa era uma atitude ousada 

de uma moça destemida e corajosa, ao achar que poderia “vencer” na vida, com as 

dificuldades de greves escolares, de acesso às informações, uma educação pública 

cheia de falhas e retrocessos. Mesmo diante de tudo, não desaminei e fui buscar o 

meu sonho: a graduação! 
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1.3 O ensino superior: desafios, vitórias e dificuldades 

Distrito de Triunfo, lugar com menos de 5 mil habitantes, sem torre de celular, 

sem internet na época, sem agências bancárias, foi nesse ambiente que entre idas e 

vindas passei quase 12 anos, iniciando ali minha vida profissional. Os primeiros 

empregos eram para manter minhas despesas íntimas de uma mocinha. Durante esse 

tempo, fui babá, faxineira, trabalhei como doméstica, mas nunca abandonei os 

estudos; já cursando o último ano do ensino médio, grande era o meu encantamento 

pelos estudos, me dediquei ao máximo e me “jogava” nos livros, com o objetivo de 

ingressar na tão sonhada UNIR, até certo momento almejando o curso de Psicologia. 

Nesse período a seleção era realizada pela própria Universidade, sendo que 

as provas tinham duas fases: Avaliação Objetiva e Avaliação Dissertativa. Com o 

resultado, grande foi a minha frustração, pois descobri que havia passado na primeira 

fase e reprovado na segunda. Mas, apesar de tudo, me senti orgulhosa, pois nunca 

tinha tido a oportunidade de entrar em uma biblioteca, na época, os livros que tinha 

que ler para responder as questões foram poucos e emprestados pelos professores 

do ensino médio. 

Naquele momento me sentia perdida, pois minhas esperanças de cursar uma 

Universidade Pública não estavam mais ao meu alcance, morando em um lugar de 

quase 5 mil habitantes, longe da capital, sem condições financeiras para pagar um 

curso na faculdade particular. Mas como Deus sempre esteve ao meu lado, consegui 

um contrato na Prefeitura de Candeias do Jamari (havia uma extensão da prefeitura 

em Triunfo) e com o salário pude pagar o curso de Pedagogia feito a distância pela 

Universidade de Tocantins (UNITINS). 

Mesmo as aulas sendo a distância, era obrigatório participar de encontros 

presenciais todos os sábados em Porto Velho. Como trabalhava de segunda a sexta, 

aos sábados pela manhã eu, juntamente com um grupo de amigos (Dona Cecília – in 

memoriam –, Alessandra, Soraya e Jairo), pegava um táxi e ia para Porto Velho, 

percorrendo um trajeto de 120 km entre ida e volta, gastando com transporte, 

mensalidade, alimentação, somando ainda o desgaste físico e mental. 

Já cursando a graduação de Pedagogia, consegui um contrato como 

professora na Escola Municipal Jonatas Coelho Neiva, em Triunfo, tendo a honra de 

fazer parte do quadro de profissionais com os docentes que foram meus professores 

no ensino fundamental. Valiosa e imensurável foi a minha jornada nessa escola, e 
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aqui estava eu, Luciana Oliveira Monteiro, realizando o sonho da minha mãe, 

trabalhando na escola em que um dia estudei. 

A minha primeira experiência como docente foi na turma do 1° ano do ensino 

fundamental na Escola Municipal Jonatas Coelho Neiva; lá estava esta jovem, aos 19 

anos, cheia de criatividade, energia e desejo de oferecer o meu melhor àqueles 

alunos, tão encantados em seu primeiro dia de aula. E assim foi no decorrer dos anos, 

realizei vários projetos; apesar de o município não dar assistência em recursos e 

amparo suficiente para que fossem desenvolvidas atividades educacionais 

especializadas para determinado ano, tirava do pequeno salário que recebia para 

comprar materiais apropriados para garantir aos alunos o aprendizado necessário. 

Neste ínterim, trabalhei no contraturno com a turma do 5° ano do ensino 

fundamental ministrando as disciplinas de Matemática e Ciências e a outra colega de 

profissão, as disciplinas de Português, História e Geografia. Como não poderia ser 

diferente, me joguei no trabalho, uma jovem cheia de planos e projetos querendo 

revolucionar a educação. Como se não bastasse, enfrentei um desafio maior, que era 

atender também à Educação de Jovens e Adultos (EJA) no período noturno, com 

turma de 4° e 5° série do ensino fundamental. Como estava cursando Pedagogia e 

era a única que tinha o curso básico de Língua de Sinais Brasileira, atribuíram-me a 

turma em que estava matriculado um aluno surdo. 

Já em outubro do ano de 2009, realizei mais um sonho dos meus pais e 

principalmente da minha mãe: me formei em um curso superior, no caso, em 

Pedagogia. Foi um mês de vitórias em minha vida, cada etapa eu realizava com 

gostinho de satisfação, na Aula da Saudade, no culto ecumênico, nossa turma 

permaneceu unida em todas as fases e dificuldades. Amigos e agora colegas de 

profissão lá estavam para me prestigiar nessa vitória, que eu dedico a Deus. Na hora 

da minha entrada, pedi que tocasse o louvor “Sabor de mel”, canção de Damares, e 

foi nesta canção que puder ser aplaudida pelos meus pais e familiares que não me 

abandonaram nem um instante desta minha jornada. No momento tão desejado por 

mim e por meus entes queridos, recebi o maravilhoso anel de formatura dado pelos 

meus pais, anel que uso até hoje com todo o amor como símbolo de um tempo de 

vitórias. 
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1.4 Cultura surda: o acesso à educação de surdos  

Ao contrário de muitos profissionais da área da LSB, o meu encantamento pela 

profissão não foi por ter algum familiar surdo, ou por acesso ao surdo em igrejas, na 

rua ou com conhecidos. Foi, sim, na graduação de Pedagogia, conforme o Decreto 

Lei n° 10.436, de 24 de abril de 2002, e no art. 18 da Brasil (2005), Lei n° 10.098, de 

19 de dezembro de 2000, no seu art. 3° sobre a inclusão de Libras como disciplina 

curricular: 

 

Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos 
cursos de professores para o exercício do magistério, em nível médio 
e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino 
públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de 
ensino dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (BRASIL, 
2005). 
 

E em conformidade com esse artigo: 

 

§1° Em todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do 
conhecimento, o curso normal de nível médio, o curso normal superior, 
o curso de Pedagogia e o curso de Educação Especial são 
considerados cursos de formação de professores e profissionais da 
educação para o exercício do magistério (BRASIL, 2005). 
 

Em 2006, as faculdades públicas e particulares já estavam obedecendo à 

legislação e incluindo como obrigatória a disciplina de LSB, aprendendo o básico para 

simples comunicação. Como era de ciência dos meus colegas de trabalho o meu 

encantamento por aquela língua a que eu acabara de ter acesso, recebi o convite para 

lecionar na EJA na Escola Jonatas Coelho Neiva no período noturno, tendo um aluno 

surdo regularmente matriculado na 4ª e 5ª série do ensino fundamental. 

Com bastante ousadia, aceitei o convite para lecionar em uma sala 

multisseriada e com tantas particularidades. Quando me lembro dessa ocasião, fico 

emocionada em rememorar como era corajosa; creio que hoje não seria capaz de 

cumprir um terço dos desafios que encarava há duas décadas. Na época, trabalhando 

no período matutino no 1° ano do ensino fundamental, à tarde no 5° ano do ensino 

fundamental com as disciplinas de Matemática e Ciências, e à noite na EJA com turma 

multisseriada composta de alunos da 4ª e 5ª e um aluno surdo, sem que ninguém 

soubesse Língua de Sinais Brasileira, sem intérprete. Somente uma jovem cheia de 

sonhos e metas poderia aceitar. 
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Aqui vou nomeá-lo João10, com a idade aproximada de 34 anos na época. Em 

seu primeiro dia de aula, percebi que sabia escrever o português e tinha uma bela 

caligrafia; de Matemática, sabia as operações básicas; LSB ele pouco conhecia, pois 

não tinha acesso. Ele se comunicava com sua mãe através de sinais caseiros, criados 

como mecanismo de comunicação, através de gestos a até mesmo de mímica, porém 

sabia seu nome em LSB e tinha sinal na comunidade surda. Enquanto isso, eu nem 

mesmo havia sido batizada com um sinal por ainda não pertencer à comunidade 

surda; ele foi o primeiro surdo que conheci. João me ensinou coisas que vão muito 

além de questões didático-pedagógicas, ele me deu lições sobre determinação e 

perseverança, era um aluno pontual, não faltava uma aula, fazia corretamente todas 

as atividades e com rapidez, era o primeiro a terminar e logo queria mais, era sempre 

simpático com os colegas de classe, o que me motivava a diariamente reservar meia 

hora antes do término da aula para compartilhar sinais em LSB com a turma. 

Iniciei pelo alfabeto manual, depois acrescentamos outros sinais da 

comunicação básica. Com essa estratégia, colocava em prática o que havia aprendido 

na faculdade e fazia do final de noite cansativo um momento de descontração com os 

discentes, e assim foi até o final do semestre. João foi aprovado por média, e com isso 

não pude mais acompanhá-lo, pois agora ele iria para a 6° série, teria vários 

professores no ensino fundamental, mas quando passava por ele sempre me retribuía 

com um belo sorriso de afeto e gratidão. E, com isso, os colegas de profissão sempre 

recorriam a mim para sanar algumas dúvidas sobre o João. 

Como Triunfo é um distrito pequeno, nos finais de semana era comum 

encontrar João nas ruas e mercados, e ficávamos horas “batendo papo” em LSB, era 

muito prazeroso conversar em outra língua. Sabe-se que muitos surdos se sentem 

sozinhos, como em um mundo de solidão, por não ter em seus lares pessoas falantes 

da LSB, às vezes, na comunidade externa, recebem a atenção tão desejada para 

desabafar ou até mesmo falar coisas paralelas do dia a dia. 

O meu período como docente durou poucos anos. Entretanto, nesse tempo tive 

a oportunidade de lecionar em todos os primeiros anos do ensino fundamental e na 

EJA. Por se tratar de um lugar pequeno, geograficamente, e por ter sido criada 

naquele ambiente, conhecia todos os habitantes; em todos os lugares que ia, cruzava 

com alunos ou pais de alunos e isso me deixava muito contente, pois via nos brilhantes 

 
10 Nome fictício usado como mecanismo de preservação da identidade dos sujeitos como alternativa 
ao nome real. 
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olhos dos meus pequenos alunos a felicidade por encontrar a professora no mercado 

ou até mesmo na rua. 

Depois de concluir minha graduação, e ainda trabalhando durante o dia como 

docente, tive de deixar as aulas na EJA à noite para pegar o transporte público11 da 

prefeitura que conduzia alunos até Porto Velho e retornava bem tarde. Então, após 

dar aula no horário matutino e vespertino, ainda encontrava forças para a realização 

de mais um sonho que era aprender LSB, e para isso viajava diariamente 120 km 

entre ida e volta, de modo a fazer o curso básico de Língua de Sinais Brasileira pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC). E, nesse ambiente, o 

ministrante do curso era surdo, professor Adison, as salas de aula eram cheias, muita 

curiosidade havia sobre um amplo universo até então desconhecido por mim. 

Mesmo tendo a disciplina Língua de Sinais Brasileira durante a graduação e 

tendo contato com o João, isso ainda não foi o suficiente para aprender a língua de 

sinais com fluência, nem mesmo entender a complexidade da cultura e identidade 

surdas; no fundo, queria me sentir pertencente àquela comunidade. Após uns dias de 

aula, recebi da comunidade surda o meu tão sonhado e desejado sinal, crescendo em 

mim o pertencimento no meio deles, e conforme as aulas iam passando eu me 

apropriava desse universo visual-espacial que é a LSB. 

Então, eu sabia que ia além de um curso básico, mesmo com o cansaço de um 

dia inteiro de trabalho e algumas horas de trajeto, eu me esforçava e me dedicava 

para aprender mais e mais, me matriculando então no curso médio e avançado com 

o mesmo professor Adison; e praticamente a mesma turma também foi junto, pois 

muitos se interessavam por essa língua ainda tão desconhecida por muitos e querida 

por vários. 

Apesar de o meu encantamento durar até nos dias atuais, o meu “problema” na 

LSB é que, por ser espacial-visual, há a necessidade da exposição do corpo e isso 

sempre foi meu “calcanhar de Aquiles”, pois desde criança sempre tive e tenho 

dificuldade de aceitação do meu corpo, achando que não entrava nos “padrões” da 

sociedade. O intérprete da LSB trabalha com o corpo, com o movimento corporal, me 

expor sempre foi a minha dificuldade e quanto mais mergulho no universo acadêmico, 

mais eu temo essa exposição. 

 
11 Veículo que a prefeitura disponibilizava para transportar os alunos a suas respectivas faculdades, 
usado para o público geral com horários determinados e operado por rotas. 
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Mas, apesar dos obstáculos, Deus já havia aberto para mim caminhos nesta 

carreira profissional. Depois de todos os cursos em LSB concluídos, me motivei e 

tentei o meu primeiro processo seletivo como intérprete de LSB pela Secretaria de 

Estado de Educação de Rondônia (SEDUC-RO), e para minha alegria e desafio 

consegui passar. Com esse trabalho, foi necessário pedir demissão da Escola 

Municipal Jonatas Coelho Neiva, onde atuava como professora dos anos iniciais no 

distrito de Triunfo, e me mudar para Porto Velho. Agora, estava com um contrato de 

professora de LSB por dois anos, mas atuando como intérprete de LSB na Escola 

Estadual Tancredo Neves, localizada na zona sul, local em que trabalhei durante um 

ano e meio. Ali, interpretava para a surda que chamarei de Luana, menina que pouco 

sabia LSB, com grandes dificuldades de comunicação por ser impossibilitada de ter 

acesso à sua comunidade, pois sua família muito a protegia e por ser uma adolescente 

despertava em sua mãe receio de ela não conseguir assimilar esse mundo fora de 

sua casa. 

Somado a isso, Luana apresentava aspectos de depressão, desânimo por não 

ter com quem se comunicar, contar sobre suas angústias e desejos, pois em sua 

família poucos sabiam sua língua. E essa infelizmente é a realidade de muitos surdos 

(crianças e jovens), pois, pelo excesso de proteção, os pais acabam impedindo que 

adentrem a sua comunidade, língua, cultura e identidade surda, afinal, eles precisam 

estar com seus pares para que assim aprendam sua língua. 

Após muita resistência, sua mãe aceitou transferir Luana para uma escola que 

tinha salas inclusivas na mesma cidade, a Escola Estadual 21 de Abril, que 

concentrava grande parte de alunos surdos dali, nos três turnos (manhã, tarde e noite), 

sendo no período noturno com turmas da EJA. Com a transferência da única surda da 

Escola Tancredo Neves, surgiu a necessidade de eu ser realocada em outra escola, 

sendo então lotada no período vespertino na Escola Estadual Barão de Solimões, 

localizada no Centro, e à noite na Escola 21 de Abril, com alunos surdos matriculados 

na EJA. 

Nesse período, realmente fui desafiada a ser intérprete, estando agora na 

Escola Barão de Solimões com turmas de 2° e 3° ano do ensino médio, em turmas 

inclusivas nas quais pude conviver com maravilhosos alunos surdos. Por minutos, eu 

os observava conversando, e os movimentos de seus dedos eram velozes, isso me 

encantava e ao mesmo tempo me desesperava, pois ainda não era uma intérprete 

fluente, tendo me preparado apenas com alguns cursos da LSB, não havia realmente 
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me aprofundado na cultura surda, achava que só em ter um sinal eu seria aceita. Doce 

ilusão! Mas, apesar dos entraves, era bem recebida e aceita por eles, e com muita 

paciência me ensinavam os sinais desconhecidos, então combinamos que eu 

ensinava o português e eles me ensinavam a LSB. 

Mesmo com toda essa interação, saía das aulas destruída e frustrada 

profissionalmente por não conseguir acompanhar o ritmo dos alunos que já estavam 

se preparando para o Enem. Quando iniciava o horário de Química e Física, eu queria 

abrir um buraco e me ocultar lá dentro, me sentia extremamente desconfortável, 

incapacitada, ignorante e inútil, mas mesmo com todos esses sentimentos tomando 

conta do meu ser eu transmitia o meu melhor para ajudá-los a entender o conteúdo, 

que por si só já era complexo e difícil. 

Após o término da aula, ia para o segundo turno de trabalho na Escola 21 de 

Abril. Já nesse ambiente, me sentia mais segura por dominar o conteúdo e, por se 

tratar dos anos iniciais, aproveitava a experiência que já tinha, por ter atuado com 

docente na EJA. Porém, tais alunos constituem uma clientela diferenciada dos jovens 

dos outros horários, precisam de uma flexibilização por parte dos docentes, 

considerando que já tiveram um longo e cansativo dia de trabalho. Sendo surdos 

adultos, os quais eu podia considerar como amigos devido à minha atuação no meio 

do povo surdo, isso me transmitia mais segurança e tranquilidade na hora da 

interpretação, e eu fazia daquele momento o mais prazeroso do meu dia. Pude 

também interagir com outros intérpretes, em trocas de conhecimento e angústias que 

até o momento achava serem somente minhas, pude perceber que muitos ali também 

estavam no início da sua jornada profissional assim como eu. 

Nesse ínterim, iniciei minha pós-graduação em LSB. Apesar dos incontáveis 

desafios, me encontrava neste universo profissional e, tendo tomado a decisão de que 

essa seria a minha profissão, existia em mim um sentimento de pertencimento àquele 

universo. E assim seguia minha rotina de trabalho em duas escolas de segunda a 

sexta e nos finais de semana cursava duas pós-graduações, uma da LSB e outra de 

Psicopedagogia Clínica e Institucional. 

Queria aproveitar o tempo que achava que havia perdido por ter me criado em 

uma cidade pequena, sem a oportunidade de fazer cursos e investir na minha 

qualificação profissional na fase da adolescência; estava agora alucinada pelo 

conhecimento e buscando formas de me apropriar dele como mecanismo de 

apropriação, sentia que existia em mim uma lacuna que precisava ser preenchida. 
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Nesse percurso profissional e já considerada “adulta” com meus 24 anos, nasce 

o meu primeiro amor: Ana Beatriz Monteiro Garcia, fruto de um casamento no civil 

conforme os padrões da sociedade. Deus permitiu que esse anjo descesse do Céu e 

viesse cuidar de mim nesta Terra, um ser tão pequeno que me desacelerou, me 

ensinando coisas que não encontrava em nenhum livro ou curso. Ensinou-me mais 

sobre mim, sobre a capacidade e resistência que eu tinha e desconhecia, agora com 

amor materno afluído e a responsabilidade exacerbada de cuidar, educar e alimentar 

um anjo inocente, simplesmente ela veio deixando a minha vida mais feliz e 

iluminando meus dias até hoje. Ana Beatriz foi desejada e planejada por mim, me 

dediquei até os últimos detalhes à sua vinda, suas coisinhas, suas roupas, nascendo 

em mim um amor desconhecido, o amor materno, aquele que conforme a Bíblia no 

Livro de Isaías – 49:15, o amor de mãe é o único comparado ao amor de Deus; pude 

reconhecer em mim o puro e verdadeiro amor. 

Hoje já com quase 10 anos de vida a Aninha consegue me mostrar sua 

tranquilidade, harmonia e amor, pois desde a fase de bebê sempre foi uma criança 

calma e sem teimosia. Em Ana encontrei uma amiga, companheira e parceira para 

todas as horas. Com seu pai, tive um relacionamento de cinco anos, e no momento 

da separação ela, ainda um bebê de quase 2 anos, a Ana ficava comigo, nunca abri 

mão da minha filha. 

Quando me separei do seu pai, ela foi para a creche no período matutino, e 

todas as manhãs a van vinha buscá-la em casa e às vezes ela estava ainda dormindo. 

Então, eu a arrumava e entregava nos braços da monitora do veículo, e quando 

terminava sua aula eles a deixavam com seu pai, e no final da noite quando retornava 

da Escola 21 de Abril em minha moto Honda Biz eu passava e a buscava para dormir 

comigo. Por esse motivo, nós sempre optamos por morar próximo para que assim os 

dois pudessem estar presentes no crescimento e desenvolvimento da nossa Aninha, 

sempre muito querida e amada por toda sua família, avós, tios e primos. 

E aos finais de semana, como tinha duas pós-graduações, eu me manobrava 

nessa loucura, entre estudar e dar atenção a mim mesma, e desde o nascimento da 

minha primeira filha minha vida se remete e este tripé: acompanhar minhas filhas, 

trabalhar e estudar. Não sou a melhor mãe do mundo e nem é este o meu interesse, 

tenho a concepção que estou criando-as para o mundo, para serem mulheres 

independentes e guerreiras. 
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Já com mais segurança em meu trabalho como intérprete da LSB e tendo se 

passado dois anos, após encerrar meu contrato no Estado, foi publicado um novo 

edital de contratação, e eu passei novamente, garantindo assim minha participação 

no mercado de trabalho por mais dois anos. Todavia, esse ainda não era meu objetivo, 

mas, sim, trazer segurança para minha filha que dependia de mim para sobreviver. 

Meu desejo era realmente ser intérprete da LSB, mas eu queria ser concursada, 

efetiva, para que pudesse todas as noites dormir em paz e segurança. 

Eis que surge o edital para concurso da UNIR, porém sem vagas para Porto 

Velho, tendo somente para o interior. No momento da minha inscrição e sem muita 

confiança por ser o primeiro concurso público que eu tentava mais como forma de 

experiência, entre os municípios de Ariquemes e Guajará-Mirim, eu, apesar de não 

conhecer as duas cidades, optei por Guajará-Mirim. E neste ínterim, já tendo concluído 

as minhas pós-graduações e, então, recém-contratada novamente pela SEDUC, viajo 

para essa cidade pela primeira vez para fazer a prova do concurso, descrente que iria 

passar, até porque não havia estudado para aquele concurso. Como de costume, ao 

receber a prova, fiz a oração do Pai-Nosso, iniciei a prova do concurso como forma 

de aprendizado, após concluir retorno para Porto Velho e para minha rotina, entre 

trabalho, estudo e a mais linda profissão, a de ser mãe. Nessa época eu frequentava 

a Assembleia de Deus Madureira e dava suporte para a intérprete da LSB (Gio) que 

era responsável pela acessibilidade linguística da igreja, e esse apoio refrigerava a 

minha alma aos domingos, grande era o meu prazer e alegria em usar minhas mãos 

para que os surdos pudessem ouvir a palavra de Deus. 

Isso era ainda mais especial pelo fato de eu estar passando por um momento 

único na minha vida, sofrendo com depressão por estar em um relacionamento 

abusivo, o qual não tinha forças e não conseguia enxergar. Por vários momentos, 

estando pronta para ir trabalhar, não conseguia sair de casa, pois me batia o 

desespero e o choro tomava conta de mim. Já na Escola 21 de Abril, em sala de aula 

interpretando, o choro brotava de forma repentina e nada me fazia conter, por muitas 

vezes um colega olhava pra mim e dizia assim: “Luciana, vá pra casa, amiga, eu cubro 

aqui”. Pegava a minha moto e ia pra casa, me isolava e me desesperava. Isso me 

afetou também fisicamente, pois emagreci 20 quilos naquela época, não conseguia 

sair daquele relacionamento que só me destruía como pessoa, profissional, mãe e 

amiga. Encontrava na igreja a minha paz e também proteção espiritual. Houve um 

momento que nunca esquecerei: quando eu estava no auge da depressão, quando 
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até pensei em suicídio, após o culto maravilhoso, Deus falou diretamente comigo; e 

no dia seguinte, pela manhã, estando eu ainda deitada a Gio (intérprete a quem eu 

dava suporte na igreja) me encaminhou um vídeo de uma pastora dentro de seu carro 

contando a passagem bíblica dos 40 dias no deserto de Jesus. E ao ver e ouvir esse 

vídeo chorava muito em minha cama, e ao terminar a Ariana já uma amiga e militante 

da comunidade surda, me liga informando que eu tinha sido convocada para o 

concurso da UNIR, como intérprete da LSB para o campus de Guajará-Mirim. Eis 

agora que surgem os dias no “deserto”. 

1.5 Educação Superior: Identidade da pesquisadora 

Com a convocação vêm as dificuldades para a posse; ao entregar os 

documentos necessários, a UNIR negou minha titulação de pós-graduação em LSB, 

pois conforme edital para a convocação era obrigatória a proficiência em LSB – 

PRÓLIBRAS, proficiência que eu não tinha e não existia mais essa avaliação no país, 

sendo agora necessário apresentação de uma pós-graduação. Após a negativa para 

eu tomar posse no cargo público federal, precisei contratar um advogado para impetrar 

o mandado de segurança e assim foi feito. Porém, um dia antes, não tinha recebido a 

ordem do juiz para a posse, e nesse período estava interpretando na Escola Barão de 

Solimões à tarde quando meu telefone tocou quase às 18h; era a responsável pela 

gestão de pessoas da UNIR me informando que no outro dia (24 de setembro de 2014, 

às 14h), haveria a cerimônia de posse. Enfim, meu nome estava na relação dos futuros 

empossados! Ali mais uma vez eu vi Deus em minha vida. 

Mas confesso que eu não queria esse cargo público, pois estava ciente que 

deveria ir morar em uma cidade na qual eu só tinha ido para prestar o concurso, não 

conhecia ninguém lá. Confesso que tive medo, por ter uma filha ainda com 3 anos e 

que dependia muito de mim, não tinha noção de quão importante era aquele concurso 

pra mim. Pensava assim: como eu tinha feito um novo contrato com a SEDUC que 

duraria mais dois anos, então, nesse tempo eu poderia estudar e prestar outro 

concurso, mas para a capital, Porto Velho, lugar de segurança e estabilidade para 

mim e minha família. 

Porém, como sempre fui uma filha obediente e quis dar orgulho para a minha 

mãe que sonhava ter uma filha concursada num cargo federal igual meu pai de 

criação, e justo eu estava realizando mais uma vez o sonho dela, em ser a primeira 

filha a ter nível superior e agora ser “uma fedeca” como ela costuma mencionar. 
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Depois de muitas conversas, aceitei tomar posse e passar pelos dias no deserto, e 

como mencionei anteriormente, no dia 24 de setembro, às 14h, lá estavam na UNIR 

– Centro, no auditório da Universidade, meus tios Eliane e Arlindo, meus primos Tânia 

e Uelerson, minha irmã amada Tetéia e minha honrosa mamãe vendo sua filha querida 

tomar posse nesse tão sonhado cargo público federal. 

Enfim, eu era a mais nova servidora, precisando agora só me apresentar no 

prazo de até 30 dias no campus de Guajará-Mirim. Aí surge um grande desafio: para 

onde ir? Mais uma vez eu vejo Deus na minha vida e as orações da minha mãe, minha 

irmã também havia há pouco tomado posse no Tribunal de Justiça no Estado de 

Rondônia (TJ-RO), e que fez amizade com uma colega que toda sua família era de 

Guajará-Mirim, recebendo então o convite para passar um tempo na casa deles até 

me organizar. Confesso que vivi um luto naquela época, viajei a noite toda sozinha, 

chorando sem a minha filha que tive que deixar com o pai até me organizar e ir buscá-

la. Então, no início do dia, estava em uma cidade desconhecida, na casa de uma 

família desconhecida, mas de pessoas que abriram o coração para mim e me 

receberam e depois receberam minha filha como se fosse da família deles. E com 

esse sentimento seguimos até hoje, as filhas da Dona Ilse hoje me chamam de mana, 

família que Deus me concedeu. 

Logo, ao chegar pela manhã fui para o campus me apresentar, pois estava já 

na data-limite para perder o cargo caso não entrasse em exercício. Guajará-Mirim não 

tinha transporte coletivo, tornando mais difícil a locomoção; procurei um mototáxi e ao 

chegar ao campus fui recebida com uma servidora que parecia um anjo de menina e 

com o passar dos anos eu percebi que realmente era um anjo mesmo, a Marcineide, 

administradora do campus, também novata na cidade, vinda do município de Vilhena, 

e com a cara inchada me apresentei já pedindo para retornar à minha cidade. 

Recebida pelo diretor do campus, mais do que depressa explanei meus motivos para 

querer a transferência, sendo a mesma negada inúmeras vezes. 

Com 15 dias de trabalho já aluguei uma casa na mesma rua da minha nova 

família, e consegui trazer a minha Biz que estava em Porto Velho e também fui buscar 

minha filha, e todo mês eu comprava as coisas pra nossa casa. Como já estava 

acostumada a viver de mudanças, eu sempre doava as minhas coisas e sempre tinha 

que comprar novamente, e assim se foi em Guajará-Mirim; em questão de dois meses 

eu montei novamente a casa com móveis novos. E quando começou o ano letivo, 

matriculei minha filha em uma escola pela manhã e de tarde eu a levava para o 
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campus para trabalhar comigo. E assim correu toda minha vida em Guajará-Mirim, 

quase seis anos. Em todo esse tempo, nunca escondi de ninguém a vontade de voltar 

para casa. Vivemos anos difíceis, eu e minha Ana Beatriz, feriados e finais de semana 

sozinhas, mas tudo isso nos aproximou mais, tive oportunidade de estar com ela o 

tempo todo, me vi obrigada a abrir mão de muitas coisas, pois não tinha com quem 

deixá-la. Então, parei os estudos, desacelerei muitas conquistas para acompanhar de 

perto seu crescimento e desenvolvimento, nesse período fomos amigas, irmãs e mãe 

e filha. Ela era e até hoje é minha companheira. Mas nunca desisti de voltar para casa, 

cheguei a abrir processos, várias vezes, tentei permutas, mas ainda não havia 

passado meus dias no deserto. Na verdade, o problema não estava em Guajará-Mirim, 

estava em mim, não obstante, eu não aceitava a cidade, apesar de ter feito muitas 

amizades no meu local de trabalho, pessoas que abriram suas casas e corações para 

mim e minha filha. 

No ano de 2016, engravidei e me dei a oportunidade de ter uma gravidez 

saudável, com exercícios, hidromassagem, cuidados com alimentação, e lá vinha a 

nossa tão sonhada Alícia Geovana Garibalde Monteiro, filha amada como a primeira. 

A gestação sempre foi um período de divindade, eu curti essa gestação juntamente 

com a Ana Beatriz que sempre quis uma irmãzinha. Com a chegada da nossa “Gegê” 

no dia 1º de outubro de 2016, passei toda a licença-maternidade em Porto Velho 

juntamente com a minha família. E então o desafio seria maior, pois agora eram duas 

crianças. Quando retornei para Guajará-Mirim com duas crianças, o trabalho dobrou, 

agora deixava a caçula o dia todo na creche e a mais velha seguia a mesma 

sequência: manhã, escola e tarde, Universidade, comigo. 

Na UNIR, fiquei muitos anos somente cumprindo horários, pois não tinha alunos 

surdos matriculados, tampouco demanda para minha área de atuação, passei anos 

ali me sentindo sem utilidade. Reconhecia o quanto eu estava mutilando minha 

fluência como intérprete da LSB, pois sabemos que a LSB é uma língua como inglês, 

português ou qualquer outra: se não praticamos, perdemos a língua. E era esse 

requisito que eu mencionava em todos os pedidos para remoção, tinha consciência 

de o quanto eu poderia ser útil no campus de Porto Velho, pois o número de surdos 

matriculados só crescia em diversos cursos de graduação e até mesmo de pós-

graduação. 

Com o passar dos anos, tivemos duas surdas ingressas na Universidade no 

campus de Guajará-Mirim, a Suziane no curso de Letras - Português e a Franciene no 
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curso de Pedagogia. Com isso, pude me conformar, pois há alguns anos já tinha 

perdido as esperanças de voltar para Porto Velho, aceitando criar minhas filhas em 

Guajará-Mirim mesmo, longe de toda minha família, elas, longe dos pais. Tudo era 

muito complicado e desafiador para mim e minhas princesas, elas sentiam muita falta 

dos avós maternos. 

Mesmo sem esperanças e já descrente em retornar, eis que surge uma 

oportunidade, pois estavam convocando mais uma intérprete da LSB para o campus 

de Porto Velho e a Ariana, que era a chefe de departamento na época, explicou para 

a Ednéia, que foi um anjo em toda a situação; como ela já tinha interesse particulares 

em vir morar em Guajará-Mirim, fizemos a permuta. Assim que ela foi convocada, 

entrando em exercício já no campus de Guajará-Mirim, confesso que eu não queria 

mais ir embora, já estava me acostumando com essa vida de mãe de duas princesas 

sem família sanguínea, pois, de consideração, Deus tinha me proporcionado muitas. 

E também agora meu interesse era outro, pois exatamente no dia 11 de fevereiro eu 

conheci o meu namorado Francimar Moraes Malaquias, um príncipe que pedi em voz 

alta para Deus. Mesmo tudo muito recente, eu sentia que era minha alma gêmea, mas 

naquele momento não podia mais voltar atrás, e em 19 de fevereiro, um dia depois do 

meu aniversário, saiu a portaria de liberação para Porto Velho; os nossos dias de 

deserto haviam se encerrado. Eu não acreditava, pois algo que eu tanto sonhei e 

procurei estava agora ao meu alcance, porém eu já não desejava isso. 

Mas a vida tinha que ter continuidade e naquele momento eu estava preparada 

para os desafios do retorno, passados quase seis anos. Minha família nem acreditava 

mais nessa possibilidade, mas dias depois estava eu de mudança para Porto Velho. 

Meus amigos vibraram de felicidade, pois eu estava retornando e os amigos que 

conquistamos em Guajará-Mirim, com o coração partido, abençoaram nosso retorno. 

Ao retornar à capital, percebo que as coisas não eram da maneira que eu 

sempre imaginei, pois no campus de Porto Velho os discentes surdos costumam ser 

muito fluentes, diferentes do interior e eu não tinha domínio da língua com tanta 

habilidade como era necessário, e isso me deixava bastante triste e decepcionada 

comigo mesma, me sentia incapaz e desafiada. Percebi ali o quanto eu tinha ficado 

pra trás, o quanto tive de retrocesso nos quase seis anos sem me atualizar e estudar 

esta língua de forma apropriada. Ao chegar, fui encaminhada diretamente para o curso 

de Letras Libras visando oralizar os docentes surdos; me senti em uma prova de fogo, 

visto que nunca havia realizado essa função antes, pois no campus de Guajará-Mirim 
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só havia duas surdas, e eram discentes. Essa nova situação me deixava desmotivada, 

parecia que mesmo se eu me lançasse aos livros e estudos seria impossível 

acompanhar o nível de fluência dos meus colegas de trabalho, e isso me entristecia 

como profissional, porém aos poucos fui fazendo amizade com os meus pares, 

tornando o meu ambiente de trabalho prazeroso e leve. 

Neste ínterim, me vejo novamente sozinha, pois meses depois do meu retorno 

a Porto Velho, minha irmã decide ir embora para Santa Catarina. Agora, sozinha na 

cidade grande e com duas meninas pequenas para criar; a Ana, pela manhã, sala de 

aula e à tarde ficava com o pai, e a Geovana tive que deixar alguns meses com meus 

pais em Triunfo até me organizar; eu e o meu namorado continuamos o 

relacionamento mesmo com as dificuldades, pois sabíamos que nosso sentimento era 

forte e verdadeiro. 

Todos os dias eram desafiantes, queria tornar a ser aquela moça de antes, que 

não parava, que estudava, trabalhava e se especializava o tempo todo, moça que eu 

deixei de ser quando fui para Guajará-Mirim, que abri mão para acompanhar o 

crescimento das minhas filhas, mas a minha personalidade me cobrava atitudes e 

desafios. Entrar em sala de aula era tenebroso, mas necessário, inúmeras vezes saía 

de sala quase em prantos, inúmeras vezes dormi triste por ter consciência da péssima 

profissional que tinha me tornado. 

Em poucos meses abriu o edital para seleção do Mestrado em Letras. Não era 

este meu objetivo, pois no período em que estive em Guajará-Mirim cursei duas 

disciplinas como aluna especial no Mestrado Acadêmico em Educação, e minha 

pretensão era fazer uma pesquisa sobre a educação ambiental na comunidade 

indígena do Laje Velho, município de Guajará-Mirim. E, em campo, tive a oportunidade 

de conhecer o saudoso Pandran que me recebeu na Câmara Municipal de Guajará-

Mirim, mostrando em um mapa todas as comunidades indígenas daquele município e 

me encantando com sua cultura e seu povo; através dele, tive contato com outras 

lideranças indígenas e pude conhecer um pouco sobre nossos parentes e ser aceita 

pelas comunidades. Pandran fez a ponte para outro sonho também. 

Quando saiu o edital, ele entrou em contato comigo dizendo que tentaria o 

Mestrado em Letras, pois tinha o desejo de contar as memórias e história do seu povo 

através das experiências de seu avô. Após o primeiro contato, ele pediu minha 

opinião, e eu lhe disse que também tentaria, pois tinha o sonho de ser mestre, e assim 

nos acompanhamos e nos ajudamos desde a inscrição aos textos obrigatórios. Como 
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eu fazia fichamentos e resumos, lembro-me claramente que, às vésperas da prova 

escrita, mandei os áudios com todo o material para que ele pudesse ter uma noção e 

contextualizar o conteúdo. No dia da avaliação, ele foi até a mim que estava na 

biblioteca central no campus de Porto Velho revisando tudo, e lá ficamos horas 

estudando juntos, nos dando força e ânimo. Quando ele concluiu a prova, ao pegar o 

Uber, para o retorno à sua cidade, falou assim: “Doquinha, isso não é para mim não; 

vou voltar e me entocar na minha comunidade uns tempos, ficar com o meu povo”. 

Saiu arrasado, descrente na sua capacidade, e assim ele se fez, me deixando 

preocupada por ver meu velho amigo tão entristecido. 

Quando saiu o resultado e como eu sabia o número da inscrição dele, vi que 

nós tínhamos tirado notas o suficiente para a segunda fase que era avaliação do 

projeto de pesquisa. A temática da minha pesquisa foi “Mapeamento da língua de 

sinais indígenas na comunidade do Laje Velho no município de Guajará-Mirim”, 

comunidade que meu amigo frequentava, e, como sempre, ele facilitaria o acesso e a 

construção da minha pesquisa. E finalmente passamos em todo o processo seletivo e 

a cada fase nós nos divertíamos juntos, ríamos, chorávamos e nos agradecíamos pela 

força e motivação. 

Enfim, eu estava realizando um sonho que era de ser mestranda, cursando as 

disciplinas, e trabalhando; aos poucos, ia voltando a ser aquela moça que sempre fui, 

sendo aceita pela comunidade surda e conhecida por muitos. Fui a vice-coordenadora 

dos intérpretes da LSB, juntamente com a Jamilly, uma grande profissional de um 

coração gigantesco que até hoje me ajuda e me ensina tudo na nossa área de 

atuação; depois, por força maior, tive que assumir a coordenação dos intérpretes da 

LSB, sendo um enorme desafio mesmo com ajuda e orientação das chefas do 

Departamento de Libras (Dlibras): organizar escala, receber demandas, gerenciar 

toda a equipe de intérpretes efetivos e bolsistas era uma enorme missão. 

Após conversa com meu orientador Dr. João Carlos Gomes, chegamos à 

conclusão de que, por eu estar morando em Porto Velho, seria dificultoso realizar a 

pesquisa em Guajará-Mirim, porém, não abandonei meu sonho, somente adiei 

deixando guardado para o doutorado. Então, ele me trouxe a proposta para fazer 

minha pesquisa com surdos venezuelanos que estavam residindo em Porto Velho. 

Passou-me o contato de uma surda cujo nome é Andreina; durante um mês me 

dediquei a tentar contato com ela e, de maneira lenta e cuidadosa, fui ganhando sua 

confiança tornando-me sua amiga e de sua família. Apesar de ter sido difícil nossa 
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comunicação por ela utilizar a Língua de Sinais Venezuelana e eu falante da LSB (que 

são línguas diversas) nos entendíamos muito bem, e na condição de ouvinte e 

brasileira eu pude ajudá-la a alugar uma casa e depois conseguimos colocá-los num 

imóvel cedido na Associação de Surdos de Rondônia. 

Porém, depois de uns dias ela começou suas queixas de dores no pescoço e 

no restante do corpo. Após vários meses de idas e vindas para o pronto-socorro e 

suas queixas e os diagnósticos dos médicos que tinha pequenos cálculos renais, mas 

nada que ela tomava fazia cessar suas dores, impossibilitando-a de ficar em pé e até 

de dormir em casa. Sabendo da situação precária do Sistema Único de Saúde (SUS), 

consegui consulta para ela na UPA, de onde, depois, foi encaminhada ao Hospital 

João Paulo II. Como eu era sua família, acompanhei a ela e seu esposo em todo esse 

processo. Após a consulta, sendo encaminhada para o João Paulo II, foi diagnosticada 

com câncer na mama, e já com metástase. Naquele momento, fiquei perplexa e 

abatida, pois minha amiga estava morrendo aos poucos e em silêncio alimentado com 

vergonha e de uma cultura que não conhecemos, vinda de um país diferente. Com a 

descoberta da doença, poucos dias ela esteve neste plano, porém, com todas as 

minhas possibilidades, estive com ela, a todo procedimento os médicos me ligavam, 

pois eu era a intérprete da LSB, conseguimos fazer a biópsia e três sessões de 

radioterapia, porém ela não aguentou, vindo a falecer no dia 22 de novembro de 2020. 

Foi uma perda irreparável e lamentável uma jovem guerreira que com seu 

trabalho no Brasil sustentava suas filhas na Venezuela; era professora de Educação 

Especial na Venezuela e encontrou no Brasil condições melhores para manter suas 

filhas. Quando lhe expliquei minha proposta de pesquisa, ela ficou entusiasmada e, 

mesmo doente, queria me ajudar, era proativa e carinhosa. Durante o breve o período 

da descoberta do câncer, mantive contato com sua família venezuelana e grande era 

o desespero de todos; mais uma jovem que morre por falta de informação sobre os 

cuidados com seu corpo. O câncer de mama é um câncer que dificilmente leva à morte 

se tratado com antecedência, porém muitas mulheres morrem por vergonha da 

exposição das mamas e este infelizmente levou minha amiga Andreina. 

Já no segundo semestre das disciplinas, veio a pandemia do SARS-CoV2 

(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), impossibilitando as aulas 

presenciais, nos causando terror, pânico e medo, situação que se alastrou pelo 

mundo, em que perdemos milhares vidas para um vírus impiedoso e cruel, levando 

pessoas queridas sem terem um velório decente, perdi a minha futura e amada sogra 
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em agosto de 2020. Pouco depois da sua partida, meu namorado, sua família e eu 

fomos contaminados com o SARS-CoV2, doença que prejudica nossa respiração, 

precisando de auxílio de oxigênio em inúmeros casos, levando as pessoas para UTI 

e, muitas vezes, sem retorno. 

Mesmo com toda essa situação, não paramos, continuei trabalhando como 

coordenadora e intérprete da LSB, cobrindo situações em que eram solicitados nossos 

profissionais intérpretes da LSB, como em eventos, congressos, o retorno das aulas 

em graduações e pós-graduações. Então, veio o reconhecimento: recebi o convite da 

diretora de Assuntos Estudantis (DAE) para ser a coordenadora de Atenção a Pessoas 

com Necessidades Especiais (CAPNES). Após conversa com as minhas colegas e 

chefes, e com o seu consentimento, aceitei o convite, comprovando mais uma vez o 

quanto poderia ser útil e contribuir para o desenvolvimento da minha Universidade. 

Estando eu trabalhando e estudando muito como forma de amenizar todos os anos 

em que estive em Guajará-Mirim, agora me sinto útil e produtiva – sentimento bem 

diferente daquele que me enchia de tristeza e inquietação. 

Em setembro, meu velho amigo Pandran foi contaminado pela primeira vez 

quando sua esposa também o foi precisando de atendimento médico e ficando 40 dias 

internada no hospital de emergência para a SARS-CoV2 em Guajará-Mirim. 

Diariamente, ele mantinha contato dizendo das dificuldades, sobre as disciplinas e 

apresentação de seminários, textos para serem estudados, e a dificuldade por falta de 

trabalho, precisando todos os dias fazer as refeições em casa e levar ao hospital para 

sua esposa, precisando às vezes ir ao hospital três vezes por dia, de bicicleta; mesmo 

assim, ele não desistiu dos estudos e nem da esposa que se recuperou e recebeu alta 

médica. 

Com toda essa situação atípica que toma conta dos nossos pensamentos e 

medos, Pandran desenvolveu depressão. Ao saber disso, fiquei muito preocupada 

com ele, encaminhando-o para a equipe de atendimento psicológico de Pró-Reitoria 

de Cultura e Extensão Acadêmica (PROCEA), porém ele descobriu que tinha uma 

profissional que atendia os indígenas em tempos de pandemia e estava atendendo, e 

foi ela que o atendeu. No dia 28 de dezembro, tive oportunidade de vê-lo 

pessoalmente, pois estava em Guajará-Mirim e ele pediu para levar uma encomenda 

para Porto Velho. Ao encontrá-lo, com todos os cuidados, ele usando máscara e eu 

ficando no carro, me saudou e disse assim: “Awina, minha velha amiga, se cuide, use 

máscara, está muito perigoso, Doquinha”. E nos despedimos com palavras e segui 
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minha viagem; após uns dias, ele mandou mensagem me dizendo que estava com os 

sintomas da SARS-CoV2, e eu lhe disse que também estava mal com os mesmos 

sintomas, estando nós dois contaminados novamente. Passei o ano novo muito ruim, 

pensando até que não iria resistir. Quanto a ele, a última mensagem que me mandou 

foi para dizer que não estava conseguindo se concentrar para fazer o artigo de 

encerramento da disciplina da professora Sônia; passados uns dias, soube que estava 

em Porto Velho na UTI, entubado. Grande foi a preocupação de toda a nossa turma 

de mestrado, amigos e conhecidos. 

Porém, no dia 27 de janeiro de 2021, recebi a notícia mais triste e inacreditável: 

o meu velho amigo não resistiu e veio a falecer. Naquele instante passou um filme em 

minha mente: todos os momentos que ele me deu oportunidade de estar ao lado dele, 

e posso dizer com toda a convicção que eu perdi um irmão, ainda penso que a 

qualquer momento receberei uma mensagem de madrugada: “Doquinha, acorda, 

vamos estudar, amiga”. Como um vírus em poucos meses levou pessoas amadas e 

queridas, não importando, raça, cor, classe social ou etnia... 

E agora, concluídas as disciplinas, sigo rumo à escrita da dissertação. Produto 

que eu dedico a todos que me amam e torcem por mim, estando ou não neste plano; 

nunca pensei que perderia pessoas essenciais para minha pesquisa, pessoas que 

fizeram parte diretamente com a proposta de estudos. 
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SEÇÃO II – METODOLOGIA DA PESQUISA 
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 Esta seção tem como propósito revelar os caminhos percorridos para os processos de 

produção e análise dos dados da pesquisa. A dissertação se constitui no campo dos Estudos Surdos 

como uma etnografia pós-moderna de caráter qualitativo que busca compreender as línguas de sinais 

no contexto da cultura e identidade para compreensão da diversidade cultural nas relações 

interculturais em contexto de fronteira. Os dados produzidos nesse tipo de pesquisa geralmente são 

bastante significativos e densos, tornando sua apuração complexa e de difícil análise. É importante que 

os dados sejam organizados e categorizados de acordo com escolhas estabelecidas pela pesquisadora, 

permitindo certa flexibilidade na complexidade dos resultados. 

Com base em pressupostos teóricos relacionados às línguas de sinais, a 

metodologia foi organizada na perspectiva pós-crítica para que se possam 

compreender os procedimentos metodológicos visando à produção e análise dos 

dados, bem como apresenta o ambiente em que ocorreu a pesquisa e os sujeitos 

envolvidos e pesquisados. Demonstra também quais as vias, instrumentos e 

procedimentos escolhidos e utilizados para que se alcançassem os objetivos 

propostos. 

2.1 Pressupostos da Metodologia Etnografia Pós-Moderna 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa pós-crítica que se utiliza de 

pressupostos téoricos da etnografia pós-moderna de caráter qualitativo. Como 

instrumento fundamental, reivindicamos o conceito de mapeamento da Língua de 

Sinais Venezuelana realizada no município de Porto Velho, Estado de Rondônia, com 

a participação de grupo de surdos refugiados do país vizinho. Neste prisma, 

Biembengut (2008, p. 51) conceitua método como “conjunto de procedimentos pelo 

qual o pesquisador realiza tarefas, produz e, até mesmo, cria objetos, técnicas etc.”. 

E é este o método mais adequado por proporcionar autonomia e subjetividade aos 

entes da pesquisa. 

A metodologia de etnografia pós-moderna de caráter qualitativo tem como 

premissa os Estudos Surdos voltados para a análise da diversidade cultural no 

contexto amazônico. Para reconhecimento da etnografia pós-moderna, reivindicamos 

os pressupostos metodológicos como eixo articulador e facilitador das narrativas 

etnográficas presentes na configuração dos sinais de uma bacia semântica de 

palavras. Para tanto, utilizamos pressupostos teóricos de Klein e Damico (2012) que 

demonstram que é possível introduzir nos Estudos Culturais essas discussões a partir 

de reflexões etnográficas consideradas pós-modernas, em que “o sujeito deixa de ser 
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pensado como entidade prévia do discurso para ser tratado como o próprio efeito da 

discursividade” (KLEIN & DAMICO, 2013, p. 69).  

Nesta perspectiva, o método da etnografia pós-moderna foi desenvolvido a 

partir dos métodos etnográficos de Franz Boas e Bronislaw Malinowiski que baseavam 

suas experiências em “observações participantes” de outras culturas em que 

geralmente era desenvolvido no âmbito do chamado “encontro colonial”, pesquisando 

povos coloniais sem colocar em questão o caráter do saber e do poder.  

Assim, eles revelam que a linguagem não faz a mediação entre o que vemos e 

o que pensamos, mas constitui o próprio pensamento. Com essas premissas, temos 

como referência e inspiração a sugestão de Klein & Damico (2013) acerca do trabalho 

de campo de Simon Gotttschalk (1998, p. 128, apud KLEIN & DAMICO, 2013, p. 69) 

sobre a cidade norte-americana de Las Vegas, que pode ser resumido em três 

movimentos para a realização da pesquisa e da análise dos dados produzidos: 

 

1. Considerar a presença do narrador (eu) na história com base 

autorreflexividade, salientando que como pesquisadora faço parte dos 

lócus do ambiente de onde os dados foram produzidos.  

 

2. Produzir evocação em vez de descrição – aqui se trata de, 

voluntariamente, utilizar recordações de elementos da história que vivi 

e presenciei como colonizadora. Ao invés de buscar apenas os relatos 

textuais em autoridades acadêmicas, tornei-me uma etnógrafa e 

busquei compreender e promover as reflexões com uma produção 

colaborativa desse tipo de conhecimento. 

 

3. Utilizei artefatos culturais que foram identificados em textos 

bibliográficos literários e obras documentais, entre outros que 

ajudaram na compreensão da cultura e identidade dos entre-lugares 

da comunidade de Massangana. 

 

Com base nesses três movimentos sustentados em pressupostos teóricos da 

virada pós-moderna dos estudos etnográficos, salienta-se que o modo de ver o objeto 

de pesquisa está interligado ao modo que narramos e procedemos para produzir os 

dados. Não trabalhamos com o conceito de coleta, mas de produção de dados, 

considerando que usamos diversos materiais empíricos para sua análise e 
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compreensão. Dessa forma, nos utilizamos dos três movimentos diferenciados de ver 

e narrar os fatos na perspectiva da interpretação iconográfica da configuração dos 

sinais da bacia semântica. 

Assim, podemos assegurar que os Estudos Culturais, na perspectiva das 

teorias pós-críticas, corroboram para relacionarmos um conjunto de procedimentos 

que nos permite produzir e analisar os dados de forma prazerosa, respondendo às 

interrogações que trazemos nos objetivos da pesquisa em busca de um conjunto de 

estratégias analíticas de descrição que auxiliem a encontrar novos caminhos para os 

Estudos Culturais. 

Parafraseando Biembengut (2008), cada pesquisa está inserida em uma rede 

já preexistente e seu resultado é relativo à contribuição a essa rede, de modo que o 

já pesquisado é utilizado como pressupostos e premissas, baseado na metodologia 

pós-crítica. A atual pesquisa não tem como alternativa “reinventar a roda”, mas, sim, 

trazer possibilidades para novas percepções e visão de maneira cultural quanto à 

diversidade do povo surdo que, neste caso, não se limita ao espaço geográfico, 

rompendo barreiras e fronteiras e levando-nos ao leque de obtenção de novos 

conhecimentos. 

O pressuposto geral assumido é de que é possível de “pesquisar sem um 

método previamente definido a seguir” (PARAÍSO, 2012, p. 25). Essa modalidade de 

pesquisa nos permite ampliar nossa visão, na (re)desconstrução de método pronto e 

acabado, podendo aqui os entes da pesquisa mergulhar a fundo e “beber diretamente 

da fonte” criando sua maneira de pesquisar com suas trajetórias, experiências vividas, 

culturas, valores, identidades como ferramenta metodológica, trazendo para o campo 

científico seus métodos e suas capacidades de pesquisa com pressupostos dos 

Estudos Culturais Surdos que não se resumem a um único caminho de conhecimento 

a ser trilhado. 

Os Estudos Culturais tiveram grande diversidade de trajetórias: e diversos são 

seus percursos no seu interior; compostos por variadas metodologias e teóricos 

diferentes, todos em contenção uns com os outros. “[...] sim, consiste num projeto 

aberto ao desconhecido, ao que não se consegue ainda nomear” (HALL, 2003, p. 

201). 

Para esses questionamentos da pesquisa, não sabemos se chegaremos a 

alguma resposta, por isso argumentamos, contestamos, analisamos, reinventamos e 

criamos estratégias e pressupostos que fazem da metodologia pós-crítica e dos 
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Estudos Culturais algo a ser descoberto, à procura de novos horizontes a serem 

explorados. Nesse sentido, os estudos de Hall (2003, p. 204) nos sugerem uma 

representação diferente para o estudo teórico, elemento de luta e resistência: 

“Singular teoria sobre a qual vale pena se deter é aquela que você tem de confutar, 

não a que você fala com profunda espontaneidade”. A partir desses pressupostos, a 

pesquisa pode ajudar a definir uma possibilidade inovadora de mapear a LSV, 

garantindo assim as relações interculturais com os entes das comunidades surdas do 

Brasil e da Venezuela, através dos sinais mapeados presentes nas configurações dos 

sinais pela comunidade surda venezuelana. 

Nesse contexto de liberdade na escolha de métodos, o pressuposto de 

mapeamento surge como uma forma de motivar esta pesquisa na construção das 

novas estratégias como mecanismo de apropriação de um método não definido. 

 

O todo mapa reproduze uma cultura, um valor, uma forma de 
interpretação de mundo sob a ótica, os valores e os julgamentos 
das pessoas que os constroem, sendo uma reflexão cultural e 
dos contextos históricos e poéticos em que seus criadores vivem 
representações situadas, incorporadas e selecionadas 
(BIEMBENGUT, 2008, p. 16). 
 

Conforme Biembengut (op. cit.), mapear é um processo de revelar 

conhecimentos; ao fazer o mapeamento da LSV, é necessário efetuar um cuidadoso 

estudo dos entes envolvidos na pesquisa e dos procedimentos e técnicas a serem 

utilizados para minimizar possíveis distorções, e dessa forma se faz a representação 

do mapa que é a versão aproximada da realidade. 

O mapeamento nos permite romper as barreiras comunicativas de maneira a 

instigar nossa imaginação. Assim, seguindo os pressupostos do mapeamento, 

tentando entender a forma de comunicação e expressão dos surdos venezuelanos no 

cenário cultural e identitário, é que a LSV é mapeada, através de um glossário sobre 

migração, reconhecendo suas manifestações culturais e identitárias, as quais servem 

de base para a análise e ampliação do conhecimento e das ideias. 

Outro movimento está relacionado à produção de dados por meio dos artefatos 

culturais como documentos e textos culturais que pontuam a pesquisa etnográfica 

pós-moderna, em cujos textos podem ser exploradas figuras, imagens e fotografia na 

etnografia. Conforme Gomes (2008, p. 96), é perceptivel, assim, que a “linguagem 

visual das imagens consegue registrar sentimentos que estão muitas vezes 

adormecidos no coração”. Para os surdos venezuelanos, a pesquisa se “aproximaria 
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de sua pátria”, de maneira a valorizar sua cultural, identidade e valores daquela nação, 

estando naquele momento representado por eles, sujeitos. 

Nesse contexto, a metodologia utilizada nos possiblita mencionar que o objeto 

está conectado ao modo de narrar todo o pescurso da pesquisa, desde os 

procedimentos no estudo de campo até a análise desses dados contruídos. 

Com base nesse posicionamento, foi utilizada a metodologia como mecanismo 

de aprendizagem e conhecimento do “eu e do outro” em todas as fases da pesquisa, 

através dos pressupostos que este método é capaz de atribuir em referência aos 

surdos da Venezuela e refugiados no Brasil, neste caso, especificamente em Porto 

Velho. A perspectiva desta pesquisa é produzir conhecimento tendo como princípio a 

valorização da relação intercultural de comunicação e expressão com os surdos 

brasileiros na cidade de Porto Velho. 

Desse modo, pretende-se mapear a bacia semântica do glossário sobre 

migração captando os ícones presentes nos processos de comunicação de 

expressão com base nos paradigmas das relações entre língua e visão de mundo a 

partir do contexto em que a língua é produzida. 

Diante deste pano de fundo, o pesquisador se debruça sobre o pressuposto 

de bacia semântica, ao definir tal expressão com base nos pressupostos teóricos de 

Durand (2004, p. 103) como “um conjunto de ideias, significados e expressões de 

uma dada sociedade na qual o indivíduo nasce”. Fazendo esse leque para a bacia 

semântica de palavras, é possível reconhecer que podemos mapear os sinais dos 

surdos venezuelanos a partir de conjunto de palavras selecionadas com base na 

cultura e identidade presentes nos entes envolvidos na pesquisa. Parafraseando o 

autor, “a construção da bacia semântica deve ser uma atividade diária, a qual precisa 

ser ajustada a toda hora por debates, ideias e procedimentos que confirmam o modo 

de ser de determinada sociedade”. E, é através da bacia semântica que se tem a 

oportunidade de compreender os sujeitos na sua plenitudade social e cultural. 

Neste rumo, como pressuposto da pesquisa, Gomes e Monteiro (2020) 

salientam a importância dos diálogos interculturais, como a interação dos sujeitos 

surdos contribui para a troca de conhecimento, pois é através da cultura e sua 

interação que ocorre o reconhecimento intercultural do povo surdo. 

 

... reconhecem que as “fronteiras culturais” construidas pelos diálogos 
interculturais promovidos por meio das línguas de sinais ocorrem em 
lugares que promovem trocas de saberes que contribuem para os 
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processos de promoção da interação e da mobilidade cultural entre os 
diferentes (GOMES & MONTEIRO, 2020, p. 169). 
 

Considera-se a importâncida das relações interculturais existentes entre as 

comunidades surdas da Venezuela e do Brasil como ponto primordial da pesquisa que 

possibilita compreensão acerca da modalidade cultural diante dessas interações. 

Para a construção dos pressupostos teóricos da pesquisa, é indispensável 

assegurarmos as discussões teóricas sobre cultura e identidade se baseando em 

autores pós-modernos: Canclini (2013), Hall (2003), Bhabha (1998), Eagleton 

(2003), os quais a veem como uma teia de significados na qual os indivíduos 

estabelecem e interpretam as relações sociais ambivalentes nos contextos 

comunitários. 

Por outro lado, os pressupostos dos Estudos Surdos ancoram o 

aprofundamento teórico relacionado ao povo surdo, comunidade surda do Brasil e 

comunidade surda venezuelana. Nesse sentido, vamos recorrer aos estudos 

organizados por Quadros et al. (2007); Quadros e Karnopp (2007); Quadros e Cruz 

(2011); Quadros (2017); Quadros (2018), que abordam resultados de pesquisas 

produzidas no universo dos Estudos Surdos no Brasil; Skliar (2013), Lopes (2007), 

Sacks (2010) Lira (2012), Strobel (2009), pesquisadores da cultura e identidade 

surda. E com estudos e pesquisas voltados ao mapeamento na pesquisa; 

Biembengut (2008) e sobre os estudos metodológicos; Meyer e Paraíso (2012), e 

Paraíso (2012), os quais têm excelentes estudos com pressupostos teóricos que 

ajudam na compreensão metodológica de mapeamento. 

Para abordar a cultura e identidade venezuelana, nos aprofundaremos no 

referencial teórico de Oviedo et al. (2004), Fernandes (1998), sendo como 

embasamento para a profunda viagem ao universo dos Estudos Surdos 

Venezuelanos; Manual da Lengua de Senas Venezolana (1999), visto que referendar 

os escritores e pesquisadores pertencentes à própria cultura surda venezuelana é 

de suma importância para esta pesquisa, pela legitimidade intercultural apresentada 

por quem vive a cultura surda do país vizinho. 

2.2 Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos surdos participantes da pesquisa são um grupo de dois surdos 

refugiados venezuelanos com idade aproximada de 40 e 50 anos, com escolaridade 

conclusão do ensino médio, trabalhadores autonômos residentes anteriormente em 
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Caracas, com escolaridade término do ensino médio. São sujeitos que diante da crise 

econômica e social que vive o país encontraram no Brasil condições melhores para o 

sustento de sua família, porém a saída da Venezuela e a entrada no Brasil é um 

percurso longo e doloroso: segundo relatos desses surdos, eles precisaram viajar 

diversas horas até chegar a uma cidade na fronteira com o Brasil e, quando chegaram 

lá, tiveram que caminhar mais de 215 km a pé, pois não conseguem carona nessas 

rodovias, em torno de 10 dias sem descanso, precisando dormir no chão e sem 

comida nem dinheiro para fazer as refeições diárias.  

Esse cenário é vivenciado por todos os refugiados que atravessam o país até 

chegar ao Estado de Roraima, mais especificamente em Pacaraima12, porém a 

recepção ao Brasil não é a mais calorosa e acolhedora, muitas vezes, precisam se 

alojar por diversos dias em praças e ruas da cidade brasileira à mercê de esmolas 

para se alimentarem. Quando muito, sobrevivem do trabalho braçal e com esse 

dinheiro se espalham pelo Brasil em um futuro incerto e sofrido. Diante disso, 

encontram em Rondônia aconchego para suas dificuldades. E é através deles que 

esta pesquisa se constitui. 

São sujeitos agregados de história e cultura de uma identidade desconhecida 

por mim e por muitos do universo científico, sujeitos refugiados que viram no Brasil 

a possibilidade de vida digna, de recursos para o sustento de suas familias que 

deixaram em seu país de origem. Não estou aqui para menorprezar seu país, pois, 

apesar de todas as dificuldades, percebo o quanto aquela pátria é amada e adorada 

por esses sujeitos. 

 

Quando se define uma identidade meditante um processo de 
abstração de traços (língua, tradições, condutas estereotipadas), 
frequentemente se tende a desvincular essas práticas da história de 
misturas em que se formaram. Como consequência, é absolutizado 
um modo de entender a identidade e são rejeitadas maneiras 
heterodoxas de falar a língua, fazer músicas ou interpretar as 
tradições. Acaba-se, em suma, obturando de modificar a cultura e a 
política (CANCLINI, 2013, p. 23). 
 

Com olhar pesquisador dos estudos pós-critícos, enfatiza-se que é necessário 

conhecer e entender os sujeitos participantes da pesquisa, respeitando-os como 

indivíduos atuantes socialmente em seus grupos, reconhecendo que essa é uma 

 
12 Disponível em https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/rota-da-fome-o-caminho-dos-venezuelanos-

que-enfrentam-perigo-falta-de-comida-e-de-agua-para-chegar-a-boa-vista.ghtml > Acesso em 30 de 

março de 2021. 
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característica que o pesquisador deve ter para elaborar estudos e pesquisas que 

envolvem o eu, o outro e o mundo. 

Porém, reconhecer que as identidades desses sujeitos não estão mais 

instituídas somente da cultura surda e venezuelana, e nem a da pesquisadora como 

cultura e identidade brasileira e ouvinte, pois conforme Canclini (2013, p. 29) “os 

sujeitos a partir do momento que se têm contato com outra cultura acabam de certa 

maneira se apropriando dessa cultura e identidade”. De fato, pode-se constatar essa 

hibridação no momento do mapeamento da bacia semântica, pois, quando das 

gravações de vídeos (o que é considerado errôneo quando os surdos venezuelanos, 

na construção dos sinais, fazem sinal em LSB e não na LSV). Para Canclini (op. cit.), 

esse sujeito está sendo agregado de outra cultura, ou seja, com o contato com outra 

língua, cultura e identidade, torna-se pertencente a essa cultura. Isso lhe é possível 

através das relações interculturais entre os surdos brasileiros e venezuelanos. 

 

Com o conceito de hibridação como processos socioculturais que 
distingem estruturas e práticas discretas, estas não são consideradas 
fontes puras, que já existiam de maneira separada e se combinam 
para gerar novas estruturas, novos objetos, novas práticas 
(CANCLINI, 2013, p. 29). 
 

De forma resumida, nenhum indivíduo que migra para outro país permanece 

intacto em sua cultura e identidade, e assim ficam para sempre, pois, como sujeitos 

vivos e passíveis de apropriação de novos conhecimentos, também são abertos a 

novas culturas, não permanecendo homogêneos em suas práticas. E um dos fatores 

para essa multiculturialidade está relacionado à linguagem, às mídias, à interação 

social e cultural com outros sujeitos. 

É a linguagem que nos permite entender o meio cultural e social dos sujeitos 

da pesquisa, possibiltando um arcabouço enriquecedor, assim, deve-se analisar os 

dados produzidos a partir de interação cultural e identitária, cientes de que a partir da 

possibilidade do “mergulho” neste campo desconhecido nunca mais seremos os 

mesmos. 

Em respeito aos sujeitos envolvidos na pesquisa, os seus verdadeiros nomes 

não serão divulgados, recorrendo-se, portanto, a nomes fictícios para apresentação 

dos resultados. Os nomes escolhidos para cada participante foram Romeu e Artur. 

Um dos aspectos relevantes utilizados como critério para a escolha dos nomes dos 

surdos que participam como sujeitos desta pesquisa foi o desejo, caso pudessem 
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modificar seus respectivos nomes. 

Outro aspecto levado em consideração foi a disposição dos surdos 

venezuelanos em participar da pesquisa, a abertura de contato e aproximação 

permitida pelos mesmos, além da disponibilidade para o mapeamento dos sinais do 

glossário sobre migração. Conforme eles iam entendendo a relevância da pesquisa, 

ficavam cientes da representação desses resultados para a comunidade surda 

brasileira e venezuelana. Buscou-se fazer toda a pesquisa respeitando as condições 

éticas referendadas pela Comissão Nacional de Saúde (CNS), Resolução nº 466 no 

artigo III, o qual descreve que o caráter ético envolvendo seres humanos implica em: 

“a) Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, 

reconhecendo sua vulnerabilidade, assegurando sua vontade em forma de 

manifestação expressa, livre e esclarecida, de contribuir e permanecer ou não com 

a colaboração”. 

2.3 Relevância da pesquisa  

Segundo Biembengut (2008, p. 102), “credibilidade e relevância da pesquisa 

dependem dos dados ou das informações levantadas: isso é a essência da pesquisa”. 

De maneira que o sucesso das análises dos dados dá-se pelos entes da pesquisa, 

cabendo lhes habilidades e sensibilidade enquanto pesquisador em busca de 

reconhecimento cultural sobre seu povo, de modo a permitir um compartilhamento 

desse conhecimento como meio cultural das comunidades citadas na dissertação. 

O povo surdo do país vizinho se comunica através da Língua de Sinais 

Venezuelana, conforme nova Constituição Nacional artigo 84 e 101 da lei de seu país. 

Já o povo surdo brasileiro comunica-se pela Língua de Sinais Brasileira, reconhecida 

oficialmente pela Lei nº 10.436/2002 (BRASIL, 2005) e regulamentada pelo Decreto 

Lei nº 5.626/2005 (BRASIL, 2005), sendo essa língua a forma de comunicação e 

expressão da comunidade surda.  

Foram registrados os sinais produzidos pelos surdos venezuelanos no contexto 

de glossário sobre migração, objetivando verificar como ocorre o processo de 

comunicação entre esses, que migram para outro país, e quais os sinais que eles 

trouxeram da sua língua materna. 

Conforme Quadros (2017, p. 16), “[...] todos os seres humanos têm o direito de 

identificarem-se com uma língua materna(s) e de serem aceitos e respeitados por 

isso”. Assim, é obrigatório o respeito pela língua materna de cada pessoa, pois é 
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através de língua que que são expressas sua cultura e identidade. 

A intenção principal deste estudo é o mapeamento da bacia semântica do 

glossário sobre migração, sendo coletados tais sinais através dos pressupostos da 

pesquisa, criando assim uma bacia semântica destes (25 sinais) e a divulgação deles 

para a comunidade surda da LSB e da Língua de Sinais da Venezuela. Afinal, trata-

se de reconhecer o contexto cultural e identário em que os mesmos foram produzidos, 

respeitando e incentivando a cultura do povo surdo venezuelano. 

2.4 A produção de dados 

Segundo Biembengut (2008, p. 71), “a verdadeira pesquisa deve permitir a 

produção de novas técnicas, novos espaços, novas descobertas, novos 

conhecimentos, novos objetos ou, ainda, mudar a relação das pessoas com os meios, 

os processos ou com as circunstâncias”. Dessa maneira, o método etnográfico pós-

moderno pode trazer valiosas contribuições – não que esse método seja o melhor, 

mas sim por dar possibilidades de autorreflexão quanto à subjetividade, tomando de 

maneira mais consciente as estratégias linguísticas e narrativas. 

Para Biembengut (op. cit.), “uma indagação cuja resposta seja encontrada em 

alguma obra ou texto existente não pode ser considerada pesquisa, mas sim 

constatação, um estudo”. 

Diante disso, a relevância desta pesquisa se dá por ser inédita no Estado de 

Rondônia, sendo feitas várias buscas sobre sua temática, e nada foi encontrado. 

Dessa maneira, possibilita o mapeamento da Língua de Sinais Venezuelana no 

Estado de Rondônia e comprova-se ser uma pesquisa e não simplesmente um estudo 

de literaturas. 

A ideia de pesquisa deve agregar-se ao fato de compreensão de um fenômeno, 

algo que pode ser descoberto através de caminhos a serem trilhados para melhorar, 

mudar, criar e avaliar um fato em questão. Diante dessa explanação, confirma-se a 

necessidade da utilização do método etnográfico pós-moderno, pois este se ancora 

na escolha de todo o processo da pesquisa, desde a escolha do tema a análises dos 

dados focando nas relações e interações que ocorreram nesses espaços 

pesquisados. 

 

Descreve que a autonomia de se utilizar vários canais e meios para a 
produção dos dados permite que tudo aquilo que está relacionado ao 
estudo e à pesquisa, considerando qualquer tipo de informação, pode 
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ser verificado e utilizado para que algo novo venha a ser produzido na 
construção de novos conhecimentos e saberes (PARAÍSO, 2012, p. 
35).  
 

Desse modo, é possível levantar e organizar dados levando em consideração 

a quantidade de dados a ser mapeados sem comprometer os fatores éticos e 

possíveis frustrações no momento de descrever esses sinais mapeados. Neste 

contexto, Biembengut (op. cit.) nos orienta sobre os tipos de fontes que podem ser 

analisados no momento da pesquisa. 

 

Os documentos podem ser acervos, resultados de pesquisas 
publicadas ou não, arquivos históricos, trabalhos acadêmicos, projetos 
(de lei, de pesquisa, de extensão), relatórios, textos impressos ou 
manuscritos, objetos, vídeos, fotografia, dentre outros. Podem ainda 
vir de relatos de pessoas que vivenciaram algo com a questão 
pesquisada ou especialista da área (BIEMBENGUT, 2008, p. 103). 
 

A pesquisa de campo foi realizada através de gravações de vídeos coletados 

nos município de Porto Velho, com surdos venezuelanos naturais de Caracas. De 

início, a proposta era coletar esses dados de maneira remota, por gravação de 

Whatsapp, devido à grande contaminação do SARS-CoV2 (Severe Acute Respiratory 

Syndrome Coronavirus 2) que assolou o mundo, porém, com a enorme dificuldade 

para o entendimento da proposta, optamos por encontros presenciais nos finais de 

semana, mantendo o distanciamento social e fazendo as gravações individualmente. 

 

Para isso, tivemos de encontrar, coletar e juntar as informações 
disponíveis sobre nosso objeto. Usamos nessa tarefa elementos da 
etnografia, da netnografia, da etnografia pós-moderna. Utilizamos 
grupos focais, entrevistas, narrativas, documentos. Juntamos 
materiais impressos, textos, livros, projetos. Coletamos cartazes, 
desenhos, figuras, fotografias. Usamos o MSN, o Orkut, qualquer site 
de relacionamento, a internet. Olhamos, observamos, escutamos. 
Entrevistamos, registramos, anotamos, gravamos, filmamos. 
Perguntamos, interrogamos, questionamos, fotografamos (PARAÍSO, 
2012, p. 33). 
 

Desse modo, encontramos autonomia para a construção da produção de 

conhecimentos e saberes com base nos paradigmas da metodologia pós-crítica, que 

permitiu que fossem criados os próprios recursos de produção de dados para a 

pesquisa. Por seguir essa metodologia, não nos submetemos aos procedimentos de 

pesquisas que são de nossa competência e que muitas vezes nos controlam, pois 

isso provoca a inibição de novas formas de produção e de novos saberes. 

Neste cenário epistemológico da pesquisa pós-crítica, antes de qualquer 
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procedimento é possível verificar a importância do contato com o ambiente e 

aproximação com os sujeitos participantes, pois, de acordo com Klein & Damico 

(2012, p. 72), “entrar no campo significa deixar-nos envolver por ele, uma vez que o 

que ali acontece não está pronto, tampouco é dado a priori”. Por isso, na primeira 

fase da pesquisa foram realizadas visitas a fim de que a pesquisadora se envolvesse 

e assimilasse o ambiente e, com uma nova cultura, desenvolvesse autonomia e 

afinidade com os sujeitos participantes, fluindo, assim, a produção dos dados de 

forma conduzida com naturalidade e com confiança. 

Como forma de direcionar a produção dos dados e a priorização da cultura 

surda venezuelana, foi organizada uma tradução para o espanhol do glossário sobre 

migração de palavras e sentenças. De fato, a cultura surda venezuelana se apropria 

dos artefatos visuais, incluindo a leitura da língua espanhola escrita como forma de 

interpretação do mundo e utilização do corpo para representar a compreensão 

acerca do que foi lido. 

Para a escolha das palavras da bacia semântica, foram observados alguns 

aspectos relevantes tais como a familiaridade que os surdos venezuelanos se utilizam 

destes sinais, pois como os pesquisados são surdos refugiados, essas palavras são 

frenquentemente utilizadas por eles e em contato com os surdos brasileiros em seus 

dialógos e rodas de conversa. 

Portanto, as palavras da bacia semântica não foram selecionadas 

aleatoriamente, e sim analisadas cuidadosamente levando em consideração a 

compreensão do sujeito surdo e sua cultura; tudo interligado às relações interculturais. 

Conforme Strobel (2013, p. 23), “os elementos culturais têm como destaque as 

habilidades dos sujeitos para construir sua identidade em usar a linguagem”. Foram 

mapeadas mais de 200 palavras, mas, para fins desta pesquisa, incluídas 25 visando 

à construção do pressuposto da bacia semântica. Como pano de fundo (DURAND, 

2004, p. 103), o pressuposto de bacia semântica “[...] permite a integração das 

evoluções científicas, possibilitando análise mais detalhada em subconjuntos”. 

Dessa maneira, o mapeamento da LSV através de glossário sobre migração, 

para a concretização da bacia semântica, ocorreu com a análise do conjunto de 25 

palavras, com a finalidade de melhor comunicação e expressão no processo de 

interculturalidade conforme as vivências culturais presenciadas dos sujeitos surdos 

envolvidos na pesquisa e sua relação e aceitação da comunidade surda no Brasil. 
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Após o mapeamento e a construção da bacia semântica, as palavras 

selecionadas foram: Acordo, Aculturação, Admissão, Apoio Pré-consular, Auxílio 

Internacional, Audiência, Autorização, Boa-fé, Carimbo de Entrada, Certidão de 

Nascimento, Certidão de Identidade, Cidadão, Constituição, Controle Fronteiriço, 

Centro de Acolhimento, Conflito Armado, Contrabando, Criança, Crime Internacional, 

Decepção, Deportação, Direito das Nações, Direitos Humanos, Fronteira e Refugiado. 

A apresentação dos resultados da bacia semântica tem a seguinte estrutura: 

apresentação da palavra em português, logo, a tradução para o espanhol e em 

seguida a imagem da representação das palavras, e o significado semântico segundo 

a cultura da LSV, sendo todos os dados dessa bacia semântica fornecidos pelos 

sujeitos surdos venezuelanos. Corrobora-se Durand (2004, p. 10) ao relatar que a 

imagem não é absolutamente um argumento falso ou verdadeiro “considerado formal, 

desvalorizado, incerto e ambíguo, sendo incapaz de obter somente uma resposta: 

‘verdadeiro’ ou ‘falso’”, possibilitando na imagem uma descrição analítica infinita de 

significados. 

Para corroborar Gomes (2008, p. 132), acredita-se que “toda imagem tem 

necessariamente um autor, atrás da câmera existe o observador. Nesse sentido, a 

imagem capturada significa a estética, a história, a cultura, os sentimentos e as 

emoções vividas em cada imagem”. O mapeamento da LSV foi feito por imagens 

coletadas do Google para ilustrar o significado semântico da palavra, possibilitando 

assim a ilustração do imaginário, agregado de marcas da cultura de seu país de 

origem. 

 

O olhar iconográfico precisa sair da fascinação das imagens para uma 
transmutação daquilo que se encontra representado. Segundo ele, é 
preciso olhar o semblante de uma imagem e ver o desconhecido 
através do conhecido. Assim, o autor diz que ao olhar para uma 
imagem na perspectiva iconográfica, é preciso levar as pessoas a uma 
interpretação que estimule o pensamento, em vez de pensar no lugar 
das pessoas pelas pessoas. Com isso, ele diz que a expressão 
artística desvenda o ícone e a sua capacidade de ver o visível no 
invisível (GOMES, 2008, p. 248 apud LELOUP, 2007, p. 8). 
 

Contudo, o objetivo da pesquisa, além de mapear, é analisar os sinais na 

estrutura semântica estabelecidos pela configuração de mão utilizando os 

conhecimentos culturais e linguísticos dos pesquisados. O mapeamento dos dados foi 

feito com os dois surdos, porém de maneira única para que assim fosse analisado 

também o regionalismo na construção dos sinais. 
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Nessa fase do mapeamento é necessário um olhar atento do pesquisador 

para detectar significações e representações que perpassam a questão puramente 

linguística e abarca todo um conhecimento cultural, social e afetivo, com a 

diversidade semântica dos sinais da LSB juntamente com a LSV. 

Depois de realizada a tradução do glossário sobre migração para a língua 

espanhola e significação das palavras por meio da imagem, ocorreu a elaboração 

da produção de dados para os dois surdos. Nesse momento, optamos pela utilização 

de gravação de vídeos que buscassem representar as palavras do glossário sobre 

migração, pertencentes à bacia semântica. 

Saito & Pivetta (2019, p. 79) referendam “nos surdos, a diferença na 

modalidade de comunicação, que é espaçovisual, trazendo alguns desafios relativos 

ao acesso ao conhecimento”, de maneira que as ferramentas tecnológicas ajudaram 

a romper algumas barreiras expostas no mundo visual dos sujeitos surdos. Aponta 

Skliar (2013, p 28) que a “surdez é uma experiência visual [...]”. Com essa afirmação, 

destaca a necessidade de, antes da produção dos vídeos, como forma de mapear 

os sinais da LSV, fazer-se uso das imagens para garantir o processo de 

conhecimento e entendimento das pessoas surdas valorizando as diferenças 

culturais desse povo. 

É pela valorização das diferenças culturais que o surdo recebe o 

reconhecimento e orespeito da comunidade ouvinte. 

 

... procurar respeitar e valorizar as diferenças culturais do povo surdo 
tendo uma construção intercultural, isto é, uma troca, compartilhação 
e urna aproximação harmoniosa entre ambas as culturas; respeitar os 
espaços conquistados pelos sujeitos surdos enquanto estão em 
produção cultural (STROBEL, 2013, p. 136). 
 

A interculturalidade do povo surdo legitima os aspectos culturais dessa 

população e a língua de sinais é o que mais se destaca dentre os seus traços culturais, 

identificando sua identidade e cultura. Os aspectos presentes enfatizam as relações 

interculturais como percursoras dos signos na língua de sinais, conforme cita Perlin 

(2020): “Dos signos da língua de sinais é o sintoma mais presente detectado nas 

relações interculturais”. 

Durante as gravações dos vídeos, percebemos a influência da LSB nos sinais 

dos surdos venezuelanos; para eles, era categorizado como “erro” o momento da 

elaboração do sinal. Partimos para a conceituação de hibridismos, parafraseando 
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Canclini (2013), no sentido de que ele entende o hibridismo como fácil interação e 

diálogos de culturas, sem dar muita importância às contradições e ao que não se 

deixa hibridar. Defende, portanto, uma maneira harmoniosa de utilizar a fusão de 

sinais na hora de sinalizar sinais do Brasil e também da Venezuela. Essa “confusão” 

é claramente aceita e reconhecida pelo autor como posições de sujeitos das relações 

interculturais. 

Apesar de os surdos venezuelanos surdos estarem inseridos na pluralidade 

cultural dos surdos brasileiros, a cultura do povo surdo é visual, conforme Perlin & 

Strobel, (2014); Strobel (2013) e Skliar (2013). O processamento visual dos signos é um 

processo natural do povo surdo em que as percepções, entendimento e 

conhecimento de mundo são obtidos pelas suas experiências adquiridas pelo que 

eles veem. 

Pensando em explorar ao máximo a cultura visual dos surdos venezuelanos 

em busca de organizar as imagens que representassem as palavras da bacia 

semântica do glossário sobre migração, Fernandes (1998, p. 87) destaca “[...] a 

consciência que se constitui materialmente através dos signos que incorporamos 

nos processos de interação social”. É por meio dessa teia de significados 

incorporados com as imagens e seus signos que a linguagem e a língua se 

constituem como artefato cultural na significação social. 

A seguir, algumas das imagens que foram utilizadas na produção de dados, 

sendo assim possível a realização dos sinais referentes à imagem mostrada. 

A imagem 1 representa a palavra “acordo”, da bacia semântica pertencente ao 

glossário sobre migração; é a primeira dessa categoria. 
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Imagem 1. Acordo 

 
Fonte: http://www.sindicoprofissional-jean.com.br/2017/06/30/acordo-extrajudicial-de-condominio/ 

 

A imagem 2 representa a palavra “aculturação”, muito utilizada para representar 

o povo surdo, sendo um dos elementos de uma cultura estrangeira (ideias, palavras, 

valores, normas, comportamentos, instituições) por pessoas, grupos ou classes. 

 

Imagem 2. Aculturação 

 
Fonte: http://jpilato-culturasevalores.blogspot.com/2010/11/aculturacao.html 

 

A imagem 3 representa a palavra “certidão de identidade”, pertencente à bacia 

semântica, como mecanismo de aproximação com sua pátria; a pesquisadora 

buscou encontrar imagens que fossem utilizadas na Venezuela como estratégia 

familiarizando os sujeitos surdos no momento dos dados através da memória, 

história e lembranças de seu país, mostrando para os surdos refugiados a 

representação daquilo que veem diariamente. 
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Imagem 3. Certidão de Identidade 

 
Fonte: https://www.brasildefato.com.br/2020/10/05/funcionarios-nomeados-por-guaido-emitem-
documentos-falsos-a-venezuelanos-no-brasil 

 

Porém, cabe ressaltar que todas as imagens são ilustrativas, retiradas da 

internet para representar a palavra, visto que a metodologia da etnogtafia pós-

moderna nos permite essa reinvenção de estratégias, principalmente no momento de 

produção de dados, conforme Klein & Damico (2012, p. 79), como pano de fundo 

sobre a produção dos dados. Para os autores, “é na esteira da etnografia que o modo 

de ver o objeto e conecta-se com o modo de narrar, os procedimentos utilizados na 

pesquisa de campo, em que todo material empírico foi produzido e analisado”. Apesar 

de buscar imagens ilustrativas, devido à impossilibidade de a pesquisa ser realizada 

no país dos surdos, e também o leque de estrátegias e formas da pesquisa ser 

realizada com sucesso, foram escolhidas sempre observando a questão cultural na 

qual os sujeitos estão inseridos. 
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Imagem 4. Constituição 

 
Fonte: https://www.radiohc.cu/pt/noticias/internacionales/131839-la-modification-des-
bases-pour-la-tenue-de-lassemblee-nationale-constituante-est-presentee-au-
venezuela 

 

Na imagem 4, tem-se a representação das palavras da bacia semântica 

“constituição”, sendo de suma preocupação da pesquisadora na comprensão e 

diálogos dos entes da pesquisa na escolha das imagens para representar de forma 

figurativa tais palavras, visando à familiaridade com as lembranças de seu país; outro 

ponto relevante é a sentimento de acolhimento e de valorização do país em que os 

sujeitos estão refugiados. 

 
Imagem 5. Fronteira 

 
Fonte:https://pt.wikipedia.org/wiki/Fronteira_Brasil%E2%80%93Venezuela#/media/Fic
heiro:Frontera_Venezuela_Brasil.jpg 

 

A imagem 5 representa a palavra “fronteira”. Mesmo não sendo a 
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representação real, pertencente ao universo cultural dos surdos refugiados, nota-se 

que as imagens apresentam momentos vividos pelos sujeitos que na tentiva de 

qualidade de vida enfrentam a passagem para o país vizinho; aqui, como 

mencionado, o Brasil precisa de um olhar etnográfico para que seja colocado em 

evidência o respeito à cultura do seu povo tanto na representação da cultura dos 

surdos refugiados quanto nos seus artefatos culturais. Apresentar as imagens, 

mesmo que figurativamente, traz maior significatividade, como explana Sá (2010, p. 

108): “A língua de sinais faz parte da experiência vivida da comunidade surda. Como 

artefato cultural, essa língua também é submetida à significação social, e, através 

dela, à comprovação dos sistemas de linguagem ricos e independentes”. Para 

dialogar com Perlin & Strobel (2009), traz-se como pressuposto teórico os artefatos 

culturais dos surdos, marcas de diferença minoritária como raça, etnia, classe, 

gênero, dentre outras. 

 

São estas realidades que abarcam as descobertas de mais artefatos 
culturais, ou seja, as pesquisas que se sobressaem sobre a identidade 
enquanto ser sujeito surdo, ser povo surdo, as línguas de sinais, a 
pedagogia surda, a história cultural, a literatura surda, a 
interculturalidade e muitas investigações que surgiram e surgem sobre 
o sujeito surdo (PERLIN & STROBEL, 2009, p. 40).  
 

Com o instrumento de produção de dados elaborado através de imagens e 

tradução do glossário sobre migração para a língua espanhola, como pressuposto e 

facilitador para que os surdos entendessem os objetivos da pesquisa, surgiu o 

momento de apresentá-los aos surdos venezuelanos. Em seguida, ocorreu de forma 

individualizada a produção dos dados para veracidade dos sinais, de maneira que 

quando a pesquisadora mostrava a representação da palavra em imagem e a 

tradução das palavras em espanhol o surdo realizava a forma como se referia a cada 

imagem correspondente à LSV. Ressaltando que, para obtenção dos dados e 

preservação da veracidade nas análises, todas as produções individuais foram 

filmadas. 

2.5 Procedimentos descritivos e analíticos dos dados produzidos 

A análise dos dados foi feita baseando-se nas gravações de vídeos produzidas 

no momento da apresentação das imagens, e da tradução para a língua espanhola 

das palavras nas quais ocorreram os registros dos sinais apresentados pelos surdos 

venezuelanos, para cada palavra da bacia semântica. 
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Em conformidade e respeito com os surdos envolvidos na pesquisa, eles/elas 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), não sendo 

utilizados os próprios participantes como modelo para o registro dos dados produzidos 

em forma de fotografia. Diante dessa compreensão, respeito e valorização da cultura 

visual, foram criadas imagens para representar os sujeitos surdos participantes da 

construção da bacia semântica: para representar os sinais da LSV, será utilizada a 

imagem em desenho da Andreina como meio de homenageá-la, pois ela é a grande 

responsável por esta pesquisa, até por se tratar da primeira surda venezuelana a ter 

contato no início do trabalho; e para representar os sinais da LSB, a imagem como 

forma de desenho pelo indígena Pandran. Como mencionado no primeiro capítulo, a 

proposta no projeto era mapear a língua de sinais indígena da comunidade do Laje 

Velho, e o Pandran era a ponte para essa aproximação com os sujeitos da pesquisa, 

pois o mesmo era parente de integrantes daquela comunidade, em Guajará-Mirim. 

Com base nos pressupostos da metodologia pós-crítica (PARAÍSO, 2012, p. 

54), “esse é o momento de evidenciar tudo que observamos para revelar o nosso 

conhecimento das práticas vivenciadas que servem para a construção dos 

resultados da pesquisa. E, também, de relatar na análise os dados produzidos”. 

Portanto, para bom procedimento e sistematização das análises dos sinais da 

LSV, dentre esses sinais mapeados na integralidade do glossário sobre migração, 

houve a seleção das palavras para a composição da bacia semântica que foram 

sinalizados pelos participantes. Como já mencionado, as gravações foram feitas de 

forma individualizada para que não houvesse influência na composição dos sinais, 

pois, mesmo sendo surdos naturais da mesma cidade na Venezuela, foram 

detectados sinais diferentes entre eles devido à apropriação de regionalismos. Em 

concordância, Flor & Vanzin (2019, p. 35) explanam as dificuldades de igualar os 

sinais: “[...] por nem todos os sinais serem dicionarizados ou iguais para todo o país”. 

Ainda para corroborar a afirmativa, Gesser (2009, p. 11) observa “que as línguas 

divergem entre aos outras, conforme contato com outras línguas ou descontinuidade 

territorial” [...]. Assim como no Brasil os surdos ”falam” a Libras, na Venezuela os 

surdos “falam” a LSV, nos Estados Unidos os surdos “falam” a Língua Americana de 

Sinais, e assim por diante, por ser tratar da língua ser viva e estar em constante 

modificação e ter suas interferências sociais e culturais. A análise cultural parte da 

concepção de que as práticas sociais, referendadas nos Estudos Culturais atráves 

da etnografia, possibilitam, assim, as experiências vividas como pressuposto da 
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pesquisa. 

Neste cenário, de acordo com Paraíso e Sá, nas tramas de poder através dos 

estudos pós-modernos (PARAÍSO, 2012, p. 36) e (SÁ, 2010, p. 53), as relações são 

sempre descritivas e os discursos, sempre analíticos, o que nos permite fazer a 

análise descritiva dessas relações de poder envolvidas na produção dos saberes dos 

quais a pesquisa se sustenta. Dessa forma, sistematizam-se os resultados para que 

sejam analisados mais detalhadamente, cumprindo todos os objetivos da pesquisa. 

Por conseguinte, foi feito o mapeamento de todas as palavras do glossário sobre 

migração, porém não incluímos na pesquisa todos os sinais e sim 25 sinais serão 

demonstrados na análise. 

O primeiro passo na análise dos sinais da LSV foi detectar marcas da cultura 

e identidade dos surdos refugiados venezuelanos. Para tanto, foram feitas as 

gravações dos vídeos seguindo a ordem alfabética do glossário e com base nos 

resultados da bacia semântica, demonstrando a forma gráfica da palavra em língua 

portuguesa e na língua espanhola, bem como o significado semântico que lhe é 

atribuído segundo a cultura dos surdos venezuelanos. 

Em seguida, apresenta-se a imagem que foi utilizada no momento da produção 

dos dados, a qual representa a palavra da bacia semântica, seguida de uma descrição 

da mesma com o intuito de demonstrar a intenção e o objetivo da pesquisadora ao 

apresentar a imagem, pois de acordo com Gomes (2008, p. 103), “são múltiplos os 

olhares existentes numa mesma paisagem”. Pensando na variedade de conceitos e 

visões que uma imagem pode oferecer, é que sentimos a necessidade de apresentar 

essa descrição da imagem segundo o olhar da pesquisadora, bem como descrever 

o sinal no contexto em que a imagem foi retirada do Google. Assim, muito além de 

uma imagem, um momento histórico, cultural e social da cultura surda venezuelana 

buscando trazer à tona sentimentos e sensações vividas em suas experiências no 

processo da travessia e dias de dificuldades e insegurança social, cultural, 

linguística, fato esse explicitado por Gomes (2008) ao descrever a multiplicidade que 

uma fotografia tem para os estudos presentes e posteriores. 

 

A fotografia pode ter sua potência altamente multiplicadora, pois ao 
mesmo tempo em que reflete certo recorte particularizado do passado 
abre também um amplo leque de possibilidades para que se 
rememorem outros aspectos que não foram plenamente 
conscientizados na época em que foi tirada (GOMES, 2008, p. 101). 
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A apresentação dos sinais dos surdos refugiados é o momento de analisar 

a forma como cada um, ou em semelhanças, no modo que os gestos e ícones se 

fazem presentes na sua forma de comunicar. Ao observar os sinais, faz-se a 

verificação e descrição de qual ícone foi evidenciado, servindo de referência para 

a produção do sinal. De acordo com Quadros (2019, p. 113), “[...] a iconicidade faz 

parte das línguas de sinais e permeia todos os níveis línguísticos”, por ser a língua 

de sinais da modalidade visual-espacial e ser mais apropriado reconhecer formas 

dos sinais que possam “lembrar” algo através de conceituação cultural. 

Segunda a autora, “são essas relações intercuturais de grupos sociais que 

elegem aspectos específicos para lembrança dos sinais”. Analisam-se as 

diferenças culturais e sociais de determinados grupos que remetem o sinal através 

de formas ou imagem de um objeto, invocando assim o seu significado a fim de 

obter comunicação. Conforme Quadros (2019, p. 114), “o uso concreto dessa 

imagem representa um sentido icônico”. A iconicidade esta relacionada a um tripé: 

símbolo, índice e ícone, sendo o símbolo, segundo Peirce, representado através 

de uma lei, um objeto, um hábito, como exemplo: a coruja representa a sabedoria. 

Para corroborar, Gesser (2009, p. 21) “explica que é necessário que o sinal seja 

capaz de distinguir o símbolo convecionado ao objeto”. Essa convenção está 

associada ao conteúdo simbolizado através do sinal. Já no caso do índice, sua 

representação está vinculada à relação de contiguidade com o real, como, por 

exemplo: se há nuvens carregadas, há iminência de chover. E o ícone tem a 

possibilidade da presença imaginária, da fantasia para representar o objeto a que 

se refere através da iconicidade. 

De maneira engendrada, Gomes descreve a importância do olhar atento 

sobre os sujeitos nas relações sociais e culturais como arcabouço das relações de 

saberes e poder.  

 

[...] as fotografias representam uma possibilidade pedagógica inscrita 
na fenomenologia existencialista de jamais retirar o olhar de cada 
sujeito inserido nas suas relações de avizinhamento, de seus hábitos 
culturais, de seus saberes significativos e de sua maneira de ser no 
mundo (GOMES, 2008, p. 112). 
 

Diante desses valores simbólicos atribuídos pelos ícones e da subjetividade da 

pesquisadora por trás da fotografia, é que abarcaremos o conceito da iconologia. A 

propósito, Panofsky (2001) mostra resultados em que o artista, trazendo para a fotografia 
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o próprio fotógrafo, diverge totalmente da intenção inicial, pois perpassa a 

subjetividade do fotógrafo e entra na subjetividade de quem a visualiza, trazendo, 

assim, novos resultados a partir de um novo olhar. 

 

A descoberta e interpretação desses valores "simbólicos" (que, muitas 
vezes, são desconhecidos pelo próprio artista e podem até diferir 
enfaticamente do que ele conscientemente tentou expressar) são o 
objeto do que se poderia designar por "iconologia” em oposição a 
"iconografia" (PANOFSKY, p. 53). 
 

É nesse território de culturas e identidades, ancorado nos Estudos Culturais, 

que se objetivam as formas históricas da subjetividade pelo reconhecimento da cultura 

e das relações interculturais. 

 

Em outras palavras, através das chamadas teorias pós-modernas, 
entende-se que a subjetividade não é dada, mas sim produzida. É por 
meio da subjetividade que se destaca o “quem eu sou” e o “quem nós 
somos” da cultura. Com isso, os principais objetos de análise dos 
estudos cuturais são a subjetividade, bem como as identidades 
individuais e coletivas (SÁ, 2010, p. 53). 
 

Nesse sentido, a pesquisa referenda os modos de subjetivação. A respeito 

disso, Paraíso (2012, p. 62) observa “os modos de subjetivação, as formas pelas quais 

as práticas vividas constituem e medeiam certas relações da pessoa consigo mesma”; 

é por meio das práticas e processos heterogêneos que as pessoas se relacionam 

consigo e com os outros, de maneira a considerar as experiências pelas vivências e 

linguagens pelas quais são os sujeitos são descritos através das relações de poder. 

Neste prisma, buscamos identificar o ícone, não o que a pesquisadora teve 

como princípio que seria sinalizado, mas sim o ícone que os participantes têm ao 

seguir as suas vivências culturais simbólicas. Para tal análise iconográfica, é 

necessário conhecer a cultura dos surdos venezuelanos e a cultura surda brasileira, 

para que assim os ícones apresentados nos sinais da LSV possam ser descritos e 

evidenciados, constatando como ocorre a representação semântica através da 

iconicidade dos sinais da Venezuela e influêncida da cultura e identidade por 

intérmedio da comunidade surda brasileira nos mesmos. 

 

A análise iconográfica, tratando das imagens, estórias e alegorias em 
vez de motivos, pressupõe, é claro, muito mais que a familiaridade com 
objetos e fatos que adquirimos pela experiência prática. Pressupõe a 
familiaridade com temas específicos ou conceitos, tal como são 
transmitidos através de fontes literárias, quer obtidos por leitura 
deliberada ou tradição oral (PANOFSKY, 2001, p. 58). 
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Neste prisma de análise das individualidades intrinsecamente apresentadas 

pelos surdos venezuelanos, seguimos, com base nos paradigmas da etnolinguística, 

a qual procura estabelecer relação entre linguagem e cultura, fazendo a análise das 

marcas da cultura e identidade da LSV presentes nos sinais mapeados com os surdos 

venezuelanos. Para os venezuelanos (VALLESPIR, 1999, s.p.), “[...] o conceito de 

cultura é complexo porque sua definição implica ideologia, linguagem, valores e 

costumes, e dependem dele as decisões que são tomadas, as ações e as análises 

que são feitas das situações”. Nesse contexto, verificamos, na última seção desta 

pesquisa, se há relação entre os sinais da LSV e a LSB e o significado semântico da 

palavra segundo a cultura surda venezuelana. 

Os sinais mapeados e suas respectivas análises serão apresentados de 

maneira discursiva e descritiva, sendo analisados um a um, seguindo pela bacia 

semântica. Assim, seguindo esses pensamentos, nota-se que as linguagens estão 

totalmente entrelaçadas à cultura e são essenciais ao sujeito. Portanto, priorizou-se 

a cultura em que se mapearam as formas de comunicação e expressão existentes 

entre os surdos venezuelanos e a LSB, percebendo as experiências visuais e a 

influência cultural presente em cada sinal. 
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SEÇÃO III – CULTURA E IDENTIDADE SURDA E A LÍNGUA DE SINAIS 
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Nesta seção será apresentada revisão da literatura surda embasada nos 

Estudos Surdos, estabelecendo a compreensão partindo do pressuposto de que os 

surdos são pertencentes a uma cultura e identidade tendo como arcabouço os 

artefatos visuais. 

Para adentrar o universo sobre o mapeamento de sinais realizados com surdos 

venezuelanos, ou seja, os que têm em sua essência a cultura e identidade surda, 

ancorados nos Estudos Culturais, busca-se destacar, refletir e analisar, através de 

aportes teóricos de referência dos Estudos Surdos, conceitos sobre a cultura e 

identidade surda brasileira e venezuelana. Desse modo, esta seção traz reflexões, 

debates e informações sobre quem é o sujeito surdo e quais suas experiências 

pautadas na visão espacial, suas formas de ser e de estar no mundo. 

Por se tratar de uma pesquisa cujos participantes principais são sujeitos surdos 

venezuelanos, destacam-se os estudos sobre a Língua de Sinais Brasileira (LSB) e a 

Língua de Sinais Venezuelana (LSV). Assim se faz uma retrospectiva histórica dos 

primeiros estudos até os mais recentes, divulgando a necessidade de se expandir as 

pesquisas voltadas para o contexto dos surdos venezuelanos refugiados, a fim de que 

não se percam as preciosas marcas culturais presentes nos sinais realizados. 

3.1 Os Estudos Surdos no Brasil e a teoria cultural 

Retrospectiva sobre a trajetória da surdez através dos tempos e das memórias, 

desde a criação da primeira escola no Brasil no ano de 1856, que nos remete a 

perceber a luta dos surdos em busca do protagonismo da sua própria história. Como 

representação dessa luta, Ernest Huet13, professor surdo que estudou no Instituto de 

Surdos de Paris, a convite e apoio do Imperador D. Pedro II, veio para o Brasil, 

juntamente com a esposa, para fundar a primeira escola especial para surdos no 

Estado do Rio de Janeiro: o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), escola 

referência na área da surdez no Brasil. 

No ano de 1880, ocorreu o congresso de Milão, na Itália, tendo como marco 

grandes discussões sobre a organização de surdos, devido ao fato de os institutos de 

surdos pelo mundo. Segundo Silva (2006, p. 26), esse congresso “reuniu 182 pessoas, 

composto pela maioria de ouvintes, de diversos países como: Bélgica, França, 

 
13 Surdo francês que veio para o Brasil em 1856, ele fundou o Instituto Nacional dos Surdos no Rio de 

Janeiro. 
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Alemanha, Inglaterra, Itália, Suécia, Rússia, Estados Unidos e Canadá”. Teve como 

objetivo falar sobre educação de surdos, colocando em foco vantagens e 

desvantagens do internato, como pauta sobre o período e quantitativos de alunos que 

deveriam ser ensinados em obrigatoriedade por meio método oral 14ou gestual. Para 

corroborar, Sacks (2010) discorre sobre o Congresso de Milão ocorrido na Itália em 

1880. 

 

... categorizando o congresso como mais um acontecimento cujos 
protagonistas – surdos – foram excluídos , sendo realizada votação 
com professores ouvintes, cujo oralismo foi aceito como o método 
vencedor e, mais uma vez, a língua de sinais nas escolas, excluída 
(SACKS, 2010, p. 35). 

 
Esse congresso não contou com a participação e nem a opinião da minoria 

interessada – o surdo – deixando à mercê dos ouvintes a decisão sobre a 

superioridade da língua oral sobre a língua de sinais, com objetivo principal de a língua 

oral contribuir para o ensino. Foi assim acordado o oralismo para a educação dos 

surdos, sendo os surdos proibidos de usar sua própria língua “natural” e obrigados a 

aprender aquela que para eles representa a língua “artificial”, língua falada, sendo 

ensinados por maioria composta por professores ouvintes. 

Nesse período, segundo Silva (2006), estabelece-se outra indagação sobre os 

profissionais ouvintes sobre quais os métodos a serem utilizados nesses institutos 

como o oralismo versus linguagem dos gestos. Diante do fato de alguns surdos 

apresentarem resíduo auditivo e terem êxito na oralização de algumas palavras, 

constatando assim o método oral o adequado para eles, já que conseguiram falar igual 

aos ouvintes, descartando a possibilidade e necessidade da utilização da linguagem 

dos gestos. 

A reflexão do autor reflete sobre como se tem a necessidade de repetir práticas 

anteriores, de se criar um estereótipo sobre determinado assunto, conceituando uma 

fixidez cheia de equívocos, no pensamento colonial. Pelo fato de alguns terem 

resíduos auditivos e com isso conseguissem pronunciar algumas palavras, imaginava-

se que que todos os surdos poderiam falar; com isso; o problema da comunicação 

seria resolvido com a oralização. “Desde então, na maioria dos países, até os nossos 

dias, decide-se pelo predomínio de uma única equação, de maneira se reduz a 

 
14 Método educacional para surdos que em seu discurso propõe a superação da surdez e a aceitação 
social dos surdos por meio da oralização. Portanto, este modelo defende o aprendizado. 
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educação dos surdos à língua oral” (SILVA, 2006, p. 27), com essa propagação que 

repercute até os dias atuais sobre o método do oralismo. 

Neste cenário, inicia-se a decadência da educação de surdos em todo o mundo, 

durante quase um século, e somente no final da década de 70 do século passado os 

surdos e alguns profissionais, sensibilizados com a aprendizagem dos sujeitos surdos 

dentro das escolas próprias para eles, começaram a organizar e a lutar pela língua de 

sinais. 

Tudo isso seria irrelevante se o oralismo tivesse êxito, mas, como sabemos, 

foram muitos anos de sofrimento e rejeição da língua própria do surdo para que 

houvesse o reconhecimento de que esse método não era o ideal para eles, sendo o 

oralismo a anulação da língua de sinais, pelo qual os surdos eram obrigados a falar 

palavras, frases e contextualizar narrativas. 

Com efeito, esta batalha não foi aceita com tranquilidade e harmonia 

principalmente para aqueles que atuam no campo da educação, pois é preciso 

reconhecer que as práticas oralistas não estabelecem o sujeito surdo pertencente de 

cultura e identidade própria. Assim, os Estudos Surdos se lançam à interpretação da 

surdez como deficiência, rompendo barreiras que afirmam que a pessoa surda é 

deficiente, doente e incapaz, categorizando o surdo como uma falta. Skliar e Quadros 

(2000) abordam os estereótipos da surdez associados a falha e retrocesso, impostos 

pelos ouvintes como mecanismo de convencimento das práticas ouvintistas15. 

Como salientam os autores, “o estereótipo da surdez está associado ao 

significado de deficiência, ou seja, incapacidade, incompetência, falta, insuficiência 

[...] considerando a pessoa surda sem linguagem” (SKLIAR & QUADROS, 2000, p. 

48). Segundo os autores, na maioria das vezes a surdez é vista pela sociedade como 

uma deficiência que em um futuro não muito longínquo será “consertada” por meio de 

tratamentos neurológicos. Essa visão leva em conta que muitas vezes a surdez é 

conhecida como um mal que pode ser contraído, que os motivos dela podem residir 

na falta de higiene e cuidados dos responsáveis, e até como um pecado que levou 

alguém a sofrer aquele “castigo”. Não se pode deixar de considerar que cada surdo 

tem sua história pessoal que deve ser respeitada, mas geralmente a surdez é 

reconhecida de maneira pejorativa, uma fatalidade. 

 
15 Ouvintista: segundo Skliar, “é um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo 
está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (1998, p. 15). 
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São essas narrativas (consideradas discursos ouvintistas) marcadas por 

estereótipos que permanecem até os dias de hoje. Para conceituar o termo 

ouvintismo, é necessário levar em consideração a definição de Skliar (2013): 

 

... considerado o termo como representações dos ouvintes sobre a 
surdez e sobre os surdos – e o oralismo – a forma instituionalizada dos 
ouvintismo – continuam sendo, ainda hoje, discursos hegemônicos em 
diferentes partes do mundo (SKLIAR, 2013, p. 15). 
 

Parafrasendo o autor, ouvintismo é um conjunto de regras que obriga o sujeito 

surdo a se reconhecer e se apropriar dessa prática como se fosse ouvinte, de modo 

a estabelecê-lo como ideologia dominante naquele contexto. Em concondância com 

o autor, Perlin (2013) afirma que a constituição do ouvintismo deriva da aproximação 

que se dá entre ouvintes e surdos, sendo sempre os ouvintes na posição de 

superioridade em relação ao surdo, tendo a tendência ouvintista apoio e concordância 

com as práticas medicinais. 

No final dos anos 70, teve início o “bilinguismo16”. Após o fracasso do oralismo 

e da comunicação total17, surgiram então discussões sobre qual desses métodos mais 

se adequava à educação de surdos. O bilinguismo seria a utilização de línguas, sendo 

a língua de sinais e o português somente na sua forma escrita, deixando de lado a 

parte oral. 

 

Os projetos chamados de educação bilíngue para surdos têm que 
projetar uma luz sobre esses fatos, e não se contentarem em apenas 
definir formalmente – como de hábito se faz – a utilização das duas 
línguas dentro da educação deles. A aceitação da língua de sinais não 
supõe reconversão significativa do problema (SKLIAR, 2013, p. 25). 
 

Para Skliar (2013, p. 25), a educação bilíngue18 para surdos tem que “projetar 

uma luz sobre esses fatos”, de modo a não aceitar o que lhe é exposto: a utilização 

das duas línguas na educação dos surdos. Segundo o autor, essa aceitação do 

 
16 “O bilinguismo tem como pressuposto básico que os surdos devem ser bilíngues, ou seja, deve ter 

como língua materna a língua de sinais, que é considerada a natural dos surdos e, como segunda, a 
língua oficial de seu país” (GOLDFELD, 1997, p. 42). 
17 Conforme Souza (1998), a proposta da Comunicação Total pretende desenvolver as possibilidades 
de a criança estabelecer uma “comunicação real”, com liberdade de uso das diversas “linguagens”, 
sinais (incorporados da LSB), sinais criados para marcar aspectos gramaticais da língua oral, o 
desenho, a dramatização, o treino auditivo, o treino dos órgãos fonoarticulatórios, a escrita, a expressão 
corporal, a “linguagem afetiva” etc. Para a autora, o lema dessa abordagem é que o importante é que 
a mensagem seja transmitida, não importa de que forma. 
18 “São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue aquelas em que a LSB (Língua de Sinais 
Brasileira) e a modalidade escrita da língua portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no 
desenvolvimento de todo o processo educativo” (Decreto nº 5626, capítulo VI, artigo 22, inciso 1°).  
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bilinguismo na educação dos surdos vai além da utilização da língua portuguesa aceita 

na escrita, como também a língua de sinais na comunicação. Para os pesquisadores 

da área, os surdos não precisam desejar uma vida semelhante à do ouvinte e sim 

aceitar e assumir sua surdez como diversidade cultural e identitária. 

Ainda sobre o bilinguismo, Lopes (2007), afirma que a língua de sinais, por ser 

a primeira língua dos surdos, deve ser considerada sua língua materna e por isso 

precisa ser aprendida primeiro; já a língua portuguesa, por ser a língua majoritária do 

país ensinada na modalidade escrita, deve ser a segunda língua aprendida pelos 

surdos. Esse é o maior desafio sobre o bilinguismo, pois diante de todo o contexto 

fomos ensinados a olhá-los e narrá-los sobre os olhares clínicos e terapêuticos, 

categorizando-os como sujeitos incapazes e deficientes. 

 Como pressuposto do bilinguismo, Lopes (op. cit) assume a condição do 

bilingue enquanto bicultural na educação dos surdos, pois, conforme ele, o sujeito 

surdo está inserido tanto na comunidade surda quanto na comunidade ouvinte. 

 

A condição de vida bicultural experienciada pelos surdos está presente 
nas formas de ver e de organizar o mundo e a si mesmos dentro dele. 
Ser alguém que compartilha o tempo todo de uma zona de fronteira 
que separa, às vezes nitidamente, dois grupos é estar em constante 
tensão consigo mesmo (LOPES, 2007, p. 66). 
 

O fato de ser bilíngue exige grandes desafios para os sujeitos que vivem tal 

experiência, pois ser bilíngue é viver a experiência do biculturalismo, porém esse 

reconhecimento diante da sociedade torna-se um entrave para esses sujeitos surdos. 

Como afirma Perlin (2013), o sujeito surdo é visto como indivíduo bicultural ou bilíngue, 

porém os dois termos são usados para mascarar normas mantendo a diferença 

cultural e colocando o sujeito surdo refém da sociedade ouvinte, de modo que esses 

sujeitos se sintam obrigados a ser bilíngues e biculturais ao mesmo tempo. 

Os estudos têm como sujeitos os surdos na compreensão da surdez como 

diferença através de manifestação e atribuição dos outros surdos, buscando 

exemplificar nesses sujeitos sua relação cultural com o mundo. A expressão “Estudos 

Surdos” surgiu no Brasil na tentativa de tradução dos chamados deaf studies, 

realizados por pesquisadores de vários países, principalmente os Estados Unidos, 

sendo o linguista Willian Stokoe, nos anos 1960, o primeiro a pesquisar a temática. 

Ele realizava critérios linguísticos para afirmar como status a língua de sinais, 

começou a observar as conversas entre surdos e percebeu que existia uma 



61 

61 
 

combinação, que não era apenas gestos aleatórios usados por eles. Notou que tinham 

uma gramática própria, conceituando de modalidades linguísticas como oral-auditiva 

e visual-espacial, e que as línguas gestuais passavam pelos mesmos aspectos das 

línguas orais como o sintático, o semântico, o pragmático, o morfológico e o 

fonológico. Em contrapartida, Saussure acreditava que a língua de sinais se tratava 

de sistema semiótico previamente elaborado. 

 

Os estudos publicados apresentam campos de investigação 
linguística, tais como a fonologia, a morfologia, a sintaxe, a semântica, 
a pragmática, a sociolinguística e a análise do discurso, bem como 
línguas e na tradução e interpretação da Libras (QUADROS, 2017. p. 
43). 
 

Já Stokoe (1980), descreve a Língua Americana de Sinais como uma língua 

natural pertencente ao grupo cultural específico. Com isso, torna-se evidente essa 

estrutura cultural dos sujeitos surdos, de modo que a língua está vinculada à cultura. 

Após duas décadas (anos 1980), Stokoe publica Sign and culture, investindo 

nas relações: comunidade, cultura, língua e comunicação, abrindo um leque de 

possibilidades de análises sobre os aspectos da língua de sinais. Nessa mesma 

década, alguns pesquisadores brasileiros se interessaram pela questão surda, 

tentando compreender como a língua de sinais perpassa as identidades dos sujeitos 

que dela se apropriam, instigando assim a luta pelo seu reconhecimento através da 

cultura surda19 e seus artefatos visuais. 

A partir dos anos 80, o bilinguismo toma força e profissionais da área da surdez 

começam a desenvolver estudos sobre a língua de sinais. Segundo Quadros (2017, 

p. 43), “[...] os estudos linguísticos sobre a Libras no Brasil estão começando a se 

estabelecer de forma mais ampla. Esses estudos tiveram início na década de 80 com 

Ferreira Brito (1984; 1990 e 1995)”. E também outros pesquisadores a partir dos anos 

90 como: Sueli Fernandes, Carlos Skliar, Nídia Regina Limeira de Sá e Quadros, 

dentre outros. 

Foi através dessas pesquisas e estudos que os surdos começaram a se 

apropriar e serem protagonistas de uma nova história sobre a educação para as suas 

próximas gerações. A história é vivida e aprendida pelos sinalizantes surdos a partir 

do envolvimento com o meio social. Inicia-se, assim, a luta juntamente com a 

 
19 No campo dos Estudos Surdos é comum o uso de expressões tais como cultura surda, história surda, 
identidade surda, narrativas surdas, comunidades surdas, línguas surdas, conquistas surdas, 
movimentos surdos, dentre outros. 
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Federação Nacional de Educação e integração de Surdos (FENEIS) pelo 

reconhecimento da língua de sinais que vem a ser reconhecida posteriormente em 

2002 com a Lei Federal 10.436 e em 2005 pelo Decreto Federal 5.626, que dá 

sustentação à lei e organiza como as instituições irão implantar as políticas linguísticas 

para os surdos brasileiros. 

 

Em fevereiro de 2020, o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística 
(IBGE), divulgou estatística sobre os surdos no Brasil, uma pesquisa 
informando que mais de 10 milhões de pessoas têm algum problema 
relacionado a surdez, ou seja, 5% da população é surda no Brasil. 
Destes, 2,7 milhões não ouvem nada (https://blog.signumweb.com.br/ 
2020). 
 

Esses profissionais são ouvintes e surdos empenhados na educação dos 

surdos, responsáveis pela desconstrução e construção dos saberes sobre os sujeitos, 

sob a ótica da diferença, dando início a pesquisas e estudos na área da surdez aqui 

no Brasil. Já os Estudos Surdos citados nesta pesquisa, são resultado das discussões 

e análises feitas neste âmbito entre surdos e ouvintes. Entre eles estão pesquisadores 

surdos como Perlin, Strobel, Campello e Segala, e ouvintes como Quadros, Silva e 

Sá. 

 

Os Estudos Surdos se constituem como um programa de pesquisa em 
educação, pelo qual as identidades, as línguas os projetos 
educacionais, a história, a arte, as comunidades e as culturas surdas 
são focalizados e entendidos a partir da diferença, a partir do seu 
reconhecimento político (SKLIAR, 2013, p. 5). 
 

Os Estudos Surdos estão organizados em vários volumes, com os seguintes 

organizadores: Estudos Surdos I e II, por Quadros (2006 e 2008); Estudos Surdos II, 

Perlin e Quadros (2007); e Estudos Surdos IV, por Stumpf e Quadros (2009). Estão 

sistematizados numa abordagem de lutas políticas como um espaço de pesquisa 

abarcando as concepções de língua, comunidade surda, cultura, identidade no campo 

da educação de surdos. 

3.2 Os artefatos culturais das línguas de sinais 

Muitas reflexões acerca dos valores e lutas do povo surdo, dentre elas as 

diferenças comportamentais dos sujeitos surdos e ouvintes, foram feitas. Com efeito, 

para adentrar a cultura e identidade surda, precisamos nos apropriar de certos 

pressupostos sobre essa comunidade, e é através dos artefatos culturais que se pode 

aproximar desse cenário ainda pouco discutido e pesquisado. Diante disso, essa 
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subseção nos remete a entender o que são artefatos culturais e como podemos 

detectá-los nos grupos culturais citados. 

Strobel (2013), pesquisadora surda, traz a definição em seu livro: “As imagens 

do outro sobre a cultura surda”, o que, para ela, são artefatos culturais. 

 

A maioria dos sujeitos está habituada a apelidar de “artefatos” os 
objetos ou materiais produzidos pelos grupos culturais; de fato, não 
são só formas individuais de cultura materiais, ou produtos definidos 
da mão de obra humana; também se pode incluir tudo o que se vê e 
sente quando se está em contato com a cultura de uma comunidade, 
como materiais, vestuário, maneira pela qual um sujeito se dirige a 
outro, tradições, valores e normas etc. (STROBEL, 2013, p. 43). 
 

Com base nos pesquisadores dos Estudos Culturais, artefatos não se vinculam 

à sua definição concreta, mas sim ao modo pelo qual o sujeito demonstra sua forma 

de ser, sentir, agir, ver e transformar o mundo. Segundo Quadros e Perlin (2007), é 

através dos grupos culturais que surgem novos pontos de referências culturais que 

ajudam a propagação dos artefatos culturais, com isso há novas lideranças políticas 

surdas, a língua de sinais, a escrita de sinais, história surda, artes surdas, pedagogia 

surda, didática, literatura surda, dentre outros. 

Na comunicação total eram utilizados vários artefatos, mas a finalidade era a 

de desenvolver nos surdos a fala mediante atividades repetitivas, visando às 

habilidades falantes, com ajuda dos aparelhos auditivos. Conforme Perlin e Strobel 

(2009), essa metodologia era utilizada com objetivo de que, através dos artefatos, a 

língua de sinais era usada com a intencionalidade de ensino da fala ou do português.  

Nesse cenário, os artefatos culturais podem ser em diversas formas e com o 

passar do tempo vão se desvendando e aprimorando, e um dos movimentos da teoria 

cultural está direcionado à educação de surdos, através de seus artefatos na 

pedagogia surda com base em seus currículos em educação. 

É através dos Estudos Surdos que os artefatos culturais se apropriam de novas 

posições nos currículos e pedagogias surdas abarcam suas descobertas 

desenvolvendo pesquisas sobre a identidade enquanto ser sujeito surdo, ser povo 

surdo, e sua diferença entre o sujeito surdo em relação ao sujeito ouvinte, a partir de 

experiências visuais, sociais e políticas. Strobel (2013, p. 45) descreve que o “primeiro 

artefato da cultura surda é a experiência visual” que leva à reflexão desses sujeitos 

com seus fatores que vão ao encontro da subjetividade, surgindo algumas 

indagações: quem são?; de onde vieram?; qual sua identidade? Ainda conforme a 
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pesquisadora, a identidade cultural nos remete ao sentimento de apropriação de uma 

cultura, de modo que aquele sujeito se sinta confortável naquela comunidade. 

Com a presença da surdez, os sujeitos surdos tiveram que desenvolver 

habilidades, estratégias, aguçando assim sua visão, não passando despercebido o 

que ocorre em seu redor – desde o falhar de uma lâmpada – para ser percebida a 

chegada de alguém, até mesmo uma campainha elétrica que ao invés de soar barulho 

acende e apaga a luz, para demonstrar a presença de alguém no lado externo da 

casa.  

 

A cultura surda [...] compreende a língua de sinais, as ideias, as 
crenças, os costumes e os hábitos de povo surdo, inclusive o artefato 
material que podem ser os dispositivos eletrônicos não auditivos, o 
telefone para surdos – um pouco maior que o telefone convencional, 
na parte de cima tem um encaixe de fone e embaixo dele tem um visor 
onde aparece escrito digitado e mais baixo tem as teclas para digitar 
– , campainha com sinal luminoso, relógio com despertador vibratório, 
entre outros. Estes são adaptados à necessidade dos surdos, pois eles 
fazem uso principalmente do canal visual (STROBEL, 2008, p. 65). 
  

Levando em consideração a cultura surda venezuelana, os artefatos culturais 

estão presentes no modo de acolher os sujeitos ouvintes. Por serem refugiados de 

seu país, se mostram mais melindrosos com a chegada de pessoas não surdas e até 

mesmo de outra nacionalidade. 

Acerca do primeiro artefato cultural dos surdos, que é a experiência visual, 

Strobel (2013) nos revela suas experiências através dos artefatos culturais: 

 

Uma vez meu namorado ouvinte me disse que iria fazer uma surpresa 
para mim pelo meu aniversário, falou que iria me levar a um 
restaurante bem romântico. Fomos a um restaurante escolhido por ele. 
Era um ambiente escuro, com velas e flores no meio da mesa. Fiquei 
meio constrangida porque não conseguia acompanhar a leitura labial 
do que ele me falava, por causa de falta de iluminação e pela fumaça 
de vela que desfocava a imagem do rosto dele, que era negro: e para 
piorar, havia um homem no canto do restaurante tocando música que, 
sem que eu pudesse escutar, me irritava e me fazia perder a 
concentração por causa dos movimentos dos dedos repetidos de 
vaivém com seu violino. O meu namorado percebeu o equívoco e 
resolvemos ir a uma pizzaria (STROBEL, 2013, p. 45). 
 

Diante desse relato, podemos compreender a diferença entre a cultura surda e 

ouvinte, o que para algumas mulheres ouvintes poderia ser uma noite inesquecível e 

romântica, para as mulheres surdas pode ser algo constrangedor e traumantizante, 

pois essas percepções visuais são observadas com as expressões faciais e corporais, 

através de atitudes dos objetos em diversos contextos. Cito outro trecho que a 
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pesquisadora Strobel relata sobre os artefatos visuais, ocorrido também com ela, 

como forma de representar milhares de surdos que experimentam artefatos visuais 

semelhantes. 

 
Eu estava sentada na sala, em uma classe com outros alunos 
ouvintes, “olhando” distraidamente para os movimentos dos lábios da 
professora que estava falando; de repente, a professora parou 
subitamente de movimentar os lábios e virou o rosto assustado para a 
janela. Percebi que toda a turma fazia o mesmo e todos correram para 
olhar pela janela. Eu, meio desnorteada e curiosa, fiz o mesmo para 
ver o que provocara toda a alagazarra da turma e percebi tardiamente 
que tinha acontecido uma batida de carro lá fora (STROBEL, 2013, p. 
46). 
 

Diversas são as experiências visuais relatadas por surdos adultos que 

vivenciaram na infância sentimentos incertos; muitas vezes, esses sujeitos foram 

mantidos em um lar cuja família são ouvintes, como também tudo em redor, como 

animais e todas as pessoas – médicos, professores, atendentes, policiais – com isso, 

surgem muitos questionamentos sobre seu futuro, por não terem contato com surdos 

adultos, dificultando assim sanar seus questionamentos e indagações de coisas que 

para os ouvintes na mesma faixa etária já são esclarecidas e resolvidas. 

 

O aluno surdo depende do sentido da visão para comunicar-se e para 
aprender. No entanto, isso fica muito limitado quando uma grande 
proporção de informações necessárias para o seu desenvolvimento 
social e cognitivo se materializa por sinais audíveis e não visíveis. A 
maioria dos educadores ouvintes desconhece ou conhece muito 
pouco a estrutura da língua de sinais, ignorando, no currículo, artefatos 
significativos da cultura surda (LAZZARIN e MAROSTEGA, 2012, p. 
219). 
 

Esse contato da criança surda com seus pares surdos adultos por interação 

com sua língua natural, que é a língua de sinais, possibilita a aquisição e apropriação 

de sua língua e linguagem, garantindo a essa criança sua identidade e cultura surda, 

sendo-lhe fornecida de forma natural. Porém, isso será possível se esse sujeito estiver 

em constante contato com essa comunidade, sendo ainda nos dias atuais um desafio, 

pois apesar de muitas lutas e resistência ainda falta muito reconhecimento, seja 

político, cultural ou social, para que assim sejam garantidos recursos visuais para os 

sujeitos surdos, tais como legenda nos programas de televisão, acessibilidade 

linguística com a presença do intérprete de Libras em debates ou qualquer 

informação. Ainda existe uma política preconceituosa em que os surdos precisam 
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fazer a leitura labial, que eles não precisam estar presentes em tudo trazendo 

transtornos e trabalho para tais organizações. 

Diversas são as posturas a que devemos nos atentar ao conversar com surdos, 

e isso é um desafio diário para quem está inserido na comunidade surda, de forma a 

entender e perceber que essas circunstâncias são diferenciadas de um diálogo entres 

ouvintes, que pode ser realizado de diversas formas, através da audição e da fala. 

 

Tem algumas atitudes acerca da percepção visual entre os sujeitos 
surdos; por exemplo, durante uma conversa, ficar frente e frente é uma 
circunstância muito valorizada pelo povo surdo, não importando a 
distância; por isso, eles evitam virar as costas enquanto estão em 
interação; se isto ocorre é considerado insulto ou desinteresse. 
Também, quando estão conversando distantes um do outro e alguém 
“corta” esse espaço visual ficando de obstáculo no meio, isso é 
considerado uma grave falta de educação para a comunidade surda 
(STROBEL, 2013, p. 50). 
 

Para os sujeitos surdos, o campo visual é como se fosse sua audição, pois em 

certa situação de desconforto e insegurança os ouvintes tendem a gritar ao ouvir algo 

que lhes traga ao algum sentimento de perigo; já para os sujeitos surdos, isso ocorre 

quando, por exemplo, eles perdem seu controle visual, podendo ocorrer em uma 

queda de energia durante a noite, algo que lhes furta seu controle daquele momento 

ou ocasião. Como artefato cultural, a experiência visual da surda (STROBEL, 2013, p. 

51) que em certa viagem esteve presa no banheiro do ônibus de em situação de 

desespero por ser noite, escuro e fechado; pensando nas longas horas que esta 

viagem renderia, a única opção foi gritar pedindo socorro, porém por ser surda 

ninguém a ouviu, tendo que criar estratégias sozinha para sair daquele lugar. 

Com base nos artefatos culturais, outro aspecto que pode ser citado está 

relacionado à expressão corporal e facial em diálogos, sejam eles com sujeitos surdos 

ou ouvintes, pois, como sabemos, nessas conversas entre ouvintes percebemos 

quando a frase ou palavra é afirmativa, exclamativa e interrogativa; já nos diálogos 

com surdos, conseguimos compreender através da expressão corporal e facial, diante 

do contexto correspondente ao corpo e ao rosto. Essas expressões são primordiais, 

usadas como estratégias facilitadoras para aprendizagem desta língua para os 

sujeitos ouvintes que iniciam seus primeiros contatos na comunidade surda. 

Outro artefato cultural do povo surdo é a língua, sendo um dos seus aspectos 

mais importantes, que envolve as teorias dos Estudos Culturais. Conforme Perlin e 

Strobel (2009, p. 27), em algumas “descobertas culturais, temos alguns artefatos como 
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a língua de sinais, a história cultural, a pedagogia de surdos, o currículo surdo, a 

literatura surda, as artes surdas”. E com o passar dos anos vão se recriando e se 

reinventando para garantir aos sujeitos surdos seu reconhecimento linguístico. 

O artefato cultural linguístico, para Strobel (2013), está relacionado aos meios 

de comunicação dos surdos, de modo a incluir-se os gestos utilizados por eles, 

categorizando-os como “sinais emergentes20” ou também como são reconhecidos 

como “sinais caseiros”21, sendo eles utlizados por surdos que não têm contato com os 

seus pares por intermédio da comunidade surda, porém se utilizam desses sinais para 

que assim aconteça a comunicação com os sujeitos ouvintes, compreendendo o 

mundo através das experiências visuais, criando sinais para que haja comunicação, 

de modo a criar e reinventar sinais e metodologias para sua interação com o meio 

social. 

Vilhalva (2009), pesquisadora surda e indígena dos Estudos Culturais e 

Estudos Surdos, em suas pesquisas, afirma o reconhecimento que os sinais 

emergentes fazem parte da língua de um determinado grupo, conforme por ela 

explanado, como os sujeitos surdos indígenas, que se utilizam dessa língua 

emergente com seus pares como mecanismo de comunicação e expressão.  

 

A língua de sinais é considerada uma língua coletiva e social 
apresentando diversos campos a serem pesquisados tanto na área 
surda urbana como na área surda indígena. Os sinais emergentes, 
também conhecidos como sinais caseiros, são essenciais quando 
vistos como comunicação natural usada em um espaço familiar ou 
social (VILHALVA, 2009, p. 14). 
 

Frente a isso, relato um fato ocorrido enquanto pesquisadora dos Estudos 

Culturais. Em um passeio na zona rural, cheguei a casa de uma determinada família 

humillde, no município de Nova Mamoré, próximo a Guajará-Mirim; nessa família, 

tinha um rapaz surdo que não conhecia Língua de Sinais Brasileira, se comunicando 

somente com sinais emergentes. Ao me aproximar e sinalizar na LSB, ele demonstrou 

não entender, porém conversava normalmente com seus familiares, principalmente 

com seu pai; tudo ele reportava ao pai que já era um homem idoso. Em conversa com 

 
20 No sentido de que a língua emergente se encontra no rumo do desenvolvimento e seus sinais são 

criados conforme a necessidade individual. Esses sinais também são chamados de gestos caseiros ou 
práticas linguísticas. Então, sinais emergentes se referem, aqui, a uma língua de sinais em 
desenvolvimento, à questão da nomeação das línguas (VILHALVA, 2009, p. 9). 
21 “Gestos caseiros” é o termo usado pelos pesquisadores e linguistas que designa a comunicação dos 

sujeitos surdos que, quando são isolados e não têm acesso à língua de sinais nem à língua portuguesa, 
usam gestos e dramatização para se comunicar (STROBEL, 2013, p. 39). 
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esse senhor, ele me relatou que seu filho surdo não gostava de ir à cidade, que se 

sentia livre no sítio, e quando, por qualquer razão, tinha de ficar na cidade, por 

algumas vezes já chegara a andar mais de 40 quilômetros a pé para retornar ao seu 

lar na zona rural. Durante aquela tarde, eu fiquei a observá-lo naturalmente e pude 

constatar como os sinais utlizados eram diferentes da Língua de Sinais Brasileira. 

Depois de algus meses tive a lamentável notícia de que o pai daquele surdo 

tinha falecido e no momento do seu enterro aquele jovem gritava de desespero e 

chorava muito abraçado ao caixão, pois para ele naquele momento ele tinha perdido 

seu mais leal companheiro; mesmo que ninguém lhe explicasse o que aquela 

cerimônia representava, ele entendeu que ali estava sendo a despedida do seu pai. 

Quando do nascimento de uma criança surda, os processos de linguagem são 

os mesmos de uma criança ouvinte, tendo as mesmas sensações como: choro de 

fome e dor, sons e sorrisos até os seis meses de vida, logo em seguinda começam 

processos diferentes entre essas duas crianças, pois o bebê ouvinte corresponde aos 

estímulos da família, através da captura de sons, enquanto o bebê surdo, por não 

ouvir, não consegue essa interação ao meio familiar, impedindo assim o balbucio e a 

pronúncia das primeiras palavras. Nesse período, a criança surda precisa ser 

estimulada para o processo de aquisição da linguagem, iniciando um processo de 

para superar dificuldades e barreiras linguísticas. 

Nesse cenário, o contato da criança surda com seus pares surdos adultos 

desde o momento da descoberta da surdez é fundamental para que este surdo tenha 

acesso à sua língua natural, neste caso, a Língua de Sinais Brasileira, de modo que 

aconteça naturalmente a interação dos sujeitos surdos em sua comunidade, cultura e 

identidade. 

De igual modo, o artefato cultural de família apresenta suas diferenciações 

quando a mãe surda ganha um filho surdo e quando a mãe ouvinte ganha um surdo. 

Na maioria dos casos, quando do nascimento dessa criança e a constatação de que 

ela é surda, é uma grande alegria para a familia surda em saber que seu filho é surdo, 

pois, de certo modo, para os surdos adultos isso facilita na aquisição da linguagem e 

apropriação da língua de sinais deste bebê. Já para a família ouvinte, ter filho surdo é 

motivo de desespero e incertezas, e na maioria das vezes esses pais são 

influenciados a não utilizar a LSB e a realizar procedimentos médicos a esta criança 

implantando nela aparelhos auditivos, desprezando assim sua identidade surda. Todo 

esse processo de aceitação de um filho surdo para pais ouvintes é traumantizante, 
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desconfigurando a imagem de um filho “perfeito, inteligente, bonito, com um futuro 

brilhante, e ouvinte”. 

Nos dias atuais, tais fatores ainda são recorrentes, fazendo com que esses pais 

tenham sensações de culpa e incapacidade, colocando nesse sujeito surdo a placa 

de “deficiente”, “incapaz”, “coitadinho”, limitando-o a ponto de não procurarem 

informações sobre o que é ser surdo, assim como associações e comunidades surdas, 

furtando desse sujeito a possibilidade de estudar em escolas bilíngues, tendo uma 

pedagogia surda, com currículo surdo e professores surdos.  

 

Já teve casos em que muitas famílias ouvintes foram pedir opinião ao 
povo surdo, e optaram depois em colocar o filho surdo na cultura 
ouvinte, seguindo conselhos de muitos especialistas também ouvintes. 
O anseio de tornar seus filhos surdos “normais” perante a sociedade 
falou mais alto, pois as famílias ouvintes no meio da comunidade surda 
sentiram-se “ estrangeiras”, porque é um mundo diferente que não 
compreendem e com o qual se assustam (STROBEL, 2013, p. 60). 
 

Diversos são os exemplos de artefato cultural familiar. De maneira resumida, 

podemos citar alguns casos, por exemplo, componente da família no qual tem um 

sujeito surdo, tendo um ouvinte que fale a língua de sinais, sendo esse componente o 

canal de comunicação do surdo com os demais membros da sua família. E isso ocorre 

pelo interesse em conhecer e se aprofundar da cultura e identidade surda, 

desenvolvendo uma relação afetiva e trocas de experiências. 

Como pressuposto de artefato cultural, as famílias surdas apropriam-se de 

diversas metodologias específicas para um bom convívio com a sociedade. Um deles, 

conforme Strobel (2013), uma estratégia muito utilizada por esses sujeitos surdos: 

assistir programas televisivos em mudo para que assim não atrapalhem sua 

vizinhança, como também toda comunicação é realizada exclusivamente em sua 

língua de sinais, mesmo na presença de ouvintes, de modo a motivar e inteirar as 

crianças surdas de sua cultura e identidade. 

3.3 A língua de sinais na constituição do sujeito surdo 

Nesta subseção, alicerça-se no pressuposto dos Estudos Culturais a 

importância da língua de sinais como primeira língua (L1)22 dos sujeitos surdos como 

reconhecimento linguístico no ensino-aprendizagem da língua “majoritária” como 

 
22 A primeira língua dos surdos, sendo a língua de sinais, considerada sua língua natural (grifo nosso). 
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segunda língua a (L2)23, frisando a constituição dos sujeitos surdos ao acesso a essa 

forma de comunicação.  

Consentaneamente, a língua portuguesa, na modalidade escrita, precisa estar 

inserida no currículo bilíngue como a segunda língua dos surdos, não deixando de 

lado a valorização da escrita de sinais dos surdos, reconhecida como uma escrita 

surda, enfatizando a visão do mundo, seu conhecimento de língua, modo de agir, ser 

e se sentir como sujeitos reflexivos. 

A propósito, Santana e Bergamo (2005) entendem que epistemologicamente a 

identidade está vinculada a práticas sociais, enredada nos atributos vinculados à 

língua como fundamentação e instrumento que corroboram a constituição da sua 

identidade. 

A LSB é oficialmente reconhecida no Brasil pela Lei n° 10.436 de 2002 

(BRASIL, 2002), e regulamentada pelo decreto n° 5.626, em 2005 (BRASIL, 2005), 

tornando assim obrigatório o seu ensino em cursos de graduação, como também estar 

presente em todos os contextos. Porém, isso não está sendo garantido ao sujeito 

surdo, de modo que em diversos setores (sejam eles públicos ou privados) não lhe é 

garantida a presença do intérprete de Libras, ocasionando um desgaste cultural, 

sendo furtado dos sujeitos surdos seu direito ao acesso à informação. 

Para corroborar, entendemos a fundamental importância da língua de sinais na 

constituição da identidade do sujeito surdo como integrante de uma comunidade e 

cultura própria, estando essas identidades passivas de transformações pelos sistemas 

que se representam. 

 

A identidade cultural ou social, entendida a partir dos Estudos 
Culturais, é o conjunto daquelas características pelas quais os grupos 
sociais se definem como grupos, ou seja, aquilo que eles são. Nessa 
perspectiva teórica – dos Estudos Culturais – a identidade não existe 
naturalmente, ela é construída pelo próprio grupo e pelos grupos, 
portanto ela não é única, fixa, também estável (KRAENER, 2012, p. 
142). 
 

Neste prisma, compreende-se que a identidade é constituída em uma cultura 

através de discursos culturais e sociais; desse modo, entendemos que ela que 

determina como compreender o mundo. Com as diversas formas de interação social 

 
23 A segunda língua dos sujeitos surdos, no caso dos surdos brasileiros, a língua portuguesa (grifo 

nosso). 
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e cultural em inúmeros espaços, contestamos que a identidade não existe em um 

tempo determinado e espaço apropriado para adquiri-la.  

Segundo Kraener (2012), é por intermédio da experiência linguística que ocorre 

a constituição da identidade surda, sendo-lhe permitida a recusa dessa identidade 

quando os surdos optam pela implantação de recursos auditivos. Por outro lado, 

temos os sujeitos surdos que preferem vivenciar suas experiências pela aquisição 

cultural, sendo a língua de sinais o provedor dessa constituição da identidade.  

A constituição do sujeito surdo acontece por meio de práticas visuais e seu 

convívio com o mundo, com aspectos identitários que se hibridizam na constituição de 

um sujeito, por meio da construção cultural que remete ao sentido de ser surdo e à 

manifestação da subjetividade humana. 

 

Os surdos criaram, desenvolveram e transmitiram, de geração em 
geração, uma língua, cuja modalidade de recepção e produção é 
visuogestual. Muitos supõem que essa modalidade linguística nasceu 
porque a deficiência auditiva impede os surdos a acenderem à 
oralidade. Assim, a língua de sinais deixa de ser vista como um 
processo e como um produto construído histórica e socialmente pelas 
comunidades surdas (SKLIAR, 2013, p. 24). 
 

Segundo Quadros e Karnopp (2007), as línguas de sinais são consideradas 

línguas naturais, pois são compostas de variados componentes que lhes atribuem 

caráter específico e as distinguem dos demais sistemas de comunicação. São 

reconhecidas pelos linguistas como língua natural, compostas de critérios linguísticos 

capazes de sustentar uma quantidade infinita de sentenças, consoante as 

pesquisadoras sobre o pressuposto de línguas naturais, sendo a língua de sinais para 

a constituição dos sujeitos surdos. 

 

Mas essa é uma caracterização, e não uma definição formal de língua. 
Considere-se a definição de Chomsky (1957) de língua natural em 
termos formais: um conjunto (finito ou infinito) de sentenças, cada uma 
finita em comprimento e construída a partir de um conjunto finito de 
elementos. Portanto, esses elementos básicos são as palavras faladas 
para as línguas orais e as palavras sinalizadas para as línguas de 
sinais, sendo as frases da língua, por sua vez, representáveis em 
termos de uma sequência dessas unidades (QUADROS e KARNOPP, 
2007, p. 30). 
 

Neste cenário, é necessário que a língua de sinais seja iniciada a partir do 

momento da descoberta da surdez, pois se o sujeito surdo é tardio, e esse processo 

compromete sua aquisição. Com isso, as crianças surdas ao nascer devem se 

apropriar da sua língua natural, tornar-se um sujeito fluente na língua de sinais aos 3 
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anos de idade. Bom seria se existisse um mundo no qual esses sujeitos surdos não 

precisassem de lutas – político-sociais, culturais, identitárias e linguísticas – para 

usufruir em sua totalidade, sem que fossem tachados com a placa de “deficiente”. 

3.4 Cultura e identidade surda: discursos e práticas 

Para adentrar esse mundo e compreender, de forma mais clara, os conceitos 

de cultura e identidade surdas, torna-se necessário discutir os elementos que os 

estudos definem como marcadores culturais do povo surdo. E, isto, durante toda a 

trajetória dos avanços políticos e ideológicos desses sujeitos, que, sem dúvida, têm o 

seu marco na história por conta de suas lutas e suas conquistas. O que antes era uma 

visão clínica da surdez tornou-se campo de conhecimento das ciências humanas e 

sociais. A oficialização da Lei Federal de Libras 10.436/02 e a publicação dos Estudos 

Surdos I, II, III e IV fazem parte dos resultados das conquistas do movimento surdo 

como grupo social e cultural. 

Os Estudos Culturais dão suporte teórico a uma arena de lutas dos surdos na 

atualidade, valorizando sua língua natural, dando à língua a função que determina as 

práticas de interações sociais e fazendo dela a fortalecedora da identidade e cultura 

surda. Segundo Sá (2010, p. 53), os Estudos Culturais trazem como pressuposto as 

“formas históricas da subjetividade”, ou seja, foca nos estudos das relações sociais, 

de modo que a subjetividade não lhe é dada, mas sim produzida, no intuito de 

entender e compreender “quem sou eu” e “quem nós somos” da cultura, sendo a 

subjetividade o principal objeto dos Estudos Culturais, que lhe atribui as identidades. 

Assim, a cultura surda não é uma representação da cultura ouvinte, mas tem suas 

características próprias marcadas pela experiência visual de ver o mundo ao seu 

redor. 

Strobel (2013), que se reconhece como sujeito surdo, afirma que há 

silenciamentos e discordâncias quando ouvintes insistem no debate se os surdos têm 

ou não uma cultura e qual sua definição sobre cultura surda e que há muita 

depreciação de algumas pessoas. Para ela, o conceito de cultura surda precisa ser 

observado e compreendido por meio das experiências vividas pelos sujeitos surdos, 

levando em consideração os fatores sociais de suas comunidades. 

Neste prisma, podemos afirmar que a cultura surda sempre existiu, se o olhar 

atento do pesquisador estiver voltado a um ponto de concordância, sendo que um dos 

aspectos presentes em todas as culturas surdas está na comunicação por meio das 
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línguas de sinais. Essas línguas não são universais, possibilitando a eles, enquanto 

sujeitos visuais, estabelecer comunicação entre si em várias regiões e países pela 

comunicação gesto-visual. Desse modo, são repassados aos surdos jovens suas 

histórias, experiências, crenças e valores, preservando uma herança cultural de suas 

comunidades. Mostram-se presentes na linguagem e pela linguagem, de modo a 

estabelecer a língua como um dos elementos que a compõem e, por ela, os sujeitos 

se apropriam como sujeitos protagonistas da sua própria história, demarcando assim 

o seu lugar no tempo e no espaço. 

Esta pesquisa possibilita a discussão sobre o uso da língua de sinais a lançar 

luz sobre as questões das identidades, das culturas surdas, de modo que o surdo seja 

o protagonista de sua história e valorização como sujeitos representantes de muitos 

universos culturais, com experiências diversas do povo surdo, pois essas línguas 

também apresentam suas variações. Levando em consideração o processo de 

variação linguística reconhecida por sua diversidade e riqueza, detectamos problemas 

relacionados aos preconceitos e à discriminação do modo de pronúncia do léxico e a 

da construção sintática. 

A sociolinguística tem por objeto de estudo os padrões sobre comportamentos 

linguísticos perceptíveis dentro de uma comunidade de fala, formalizados através de 

sistema heterogêneo. É composta por fenômenos em nível espacial (variação 

geográfica), de diversas classes sociais (variação social), faixas etárias (variação de 

idade), diferenças entre a fala da mulher e do homem (variação de sexo), entre outras. 

Segundo Labov (1972), considerado o Pai da Sociolinguística, a língua não é própria 

do sujeito, mas da comunidade em que ele está inserido. Neste contexto, propõe 

estudos sobre a estrutura e evolução da língua no contexto social. Para ele, o conceito 

de “heterogeneidade” está vinculado às variações dos padrões linguísticos, às 

diferenças na estrutura social em que os falantes são inseridos. Com isso, os surdos 

assumem uma identidade flutuante; através de diferentes interações com os ouvintes, 

esses sujeitos tornam-se biculturais, terminologia apontada por Perlin em seus 

estudos sobre as diferenças culturais dos sujeitos surdos.  

Segundo Perlin (2013), existem diversas categorias sobre as identidades 

surdas. Para comprovação da presença heterogênea, podem ser definidas como: 

Identidade Surda – na qual cria um espaço cultural visual dentro de outro espaço 

cultural diverso, e desenvolve sua experiência na língua de sinais; Identidade 

Flutuante – presente onde os surdos vivem e se manifestam a partir da hegemonia 
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dos ouvintes. Depreende-se, então, que o povo surdo se posiciona em sua cultura e 

identidade através da língua de sinais. 

A aprovação da Lei 10.436/02, sancionada pelo decreto federal 5.626/2005, 

deu à Língua de Sinais Brasileira status de língua oficial das comunidades surdas no 

país. Desse modo, passou-se a reconhecê-la não somente no sentido cognitivo e 

linguístico, mas para entender o surdo como sujeito da sua própria língua, de modo 

que essa conquista ganha marcas próprias e a surdez passa a ser vista e entendida 

não como deficiência, mas para além de fatores orgânicos e físicos, ou seja, como 

diferença cultural e de identidade. 

De modo a entender a diferença surda como diferença cultural e admitir que a 

língua de sinais seja a língua própria dos surdos, até hoje essa dificuldade encontra-

se em muitos espaços educativos e sociais do Brasil. Essa conquista avança a passos 

largos e ocorre de forma heterogênea, pois em muitas regiões brasileiras, 

principalmente no interior do país, ainda existe muita resistência à aceitação dessa 

diferença cultural. É através das relações sociais que a subjetividade se constitui como 

ente percursor envolvendo o mundo e sua relação com as identidades e culturas, 

como discorre Sá (2010): 

 

Os Estudos Culturais têm como objetivo característico as formas 
históricas da subjetividade; em outras palavras, interessam-se pelo 
estudo do lado subjetivo das relações sociais. Seguindo na direção 
das chamadas teorias pós-modernistas, entendem que a subjetividade 
não é dada, é produzida. A subjetividade destaca o “quem eu sou” e o 
“ quem nós somos” da cultura. Então, os principais objetos de análise 
dos Estudos Culturais são a subjetividade e as identidades individuais 
e coletivas (SÁ, 2010, p. 53). 
 

Neste prisma, a LSB corresponde à Língua de Sinais Brasileira, a ASL, à Língua 

de Sinais Americana, a LSV, à Língua de Sinais Venezuelana e a LSF, à Língua de 

Sinais Francesa. Diante disso, podemos afirmar que não existe uma única língua 

universal, mas sim várias línguas de sinais são semelhantes por se efetuarem em 

modalidade gesto-espacial. A Língua de Sinais Brasileira tem em suas origens 

influências da LSF com a chegada do professor Hernest Huet ao Brasil em 1856. 

 

A língua não é apenas um esquema formal, e sim a mais exata 
expressão de nossos pensamentos, nossas inspirações, nossa visão 
do mundo. O “caráter” de uma língua é de natureza essencialmente 
criativa e cultural, possui uma qualidade genérica, é seu “espírito”, e 
não apenas seu “estilo”. Neste sentido, o inglês possui um caráter 
diferente do alemão, e a língua de Skakespeare é diferente da de 
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Goethe. A identidade cultural ou pessoa é diferente. Mas a língua de 
sinais difere da falada mais do que qualquer língua falada difere de 
outra. [...] Basta observar duas pessoas comunicando-se na língua de 
sinais para percebermos que esta possui uma qualidade divertida, um 
estilo muito diferente da língua falada. Seus usuários tendem a 
improvisar, brincar com os sinais, trazer todo seu humor, imaginação, 
personalidade para o que estão comunicando, de modo que o uso da 
língua de sinais não é só a manipulação de símbolos segundo regras 
gramaticais, mas, irredutivelmente, a voz do usuário, com o corpo. [...] 
O corpo é a alma do usuário dessa língua, sua identidade humana 
única, expressam-se continuamente no ato de comunicar-se [...]. A 
língua de sinais é para os surdos uma adaptação única ou outro modo 
sensorial; mas também, e igualmente, uma corporificação da 
identidade pessoal e cultural dessas pessoas (SACKS, 2010, p. 103-
105). 
 

Depreende-se que ao reconhecimento das relações interculturais da língua de 

sinais, o corpo é para os surdos um dos instrumentos de manifestação linguística e 

cultural em que as mãos têm a significação de aparelho difusor e os olhos, o papel de 

receptores de informações de modo a possibilitar diálogos significativos em suas 

narrativas. Com o entendimento que na cultura e identidade da língua de sinais, todo 

o corpo fala, composto por expressões faciais e corporais utilizados pelos surdos 

como mecanismo para expressar seus interesses tanto políticos como ideológicos, 

aceitando sua identidade e rejeitando qualquer entrave de restrição ao seu direito à 

diferença étnico-racial em meio à diversidade de outros povos. Dessa maneira, os 

surdos se reconhecem através da sua língua, identidade e ideais, aumentando assim 

a densidade nas expressões faciais. 

A identidade surda não está apenas associada à língua de sinais, e sim a um 

leque de práticas que os compõe como sujeitos na sociedade, sendo possível ter um 

olhar crítico nos vários ambientes sociais em que estão expostos, em convívio social 

ou nas interações com seus pares ou comunidade ouvinte. Segundo Calvet (2002, p. 

12), “[...] as línguas não existem sem as pessoas que as falam, e a história de uma 

língua é a história de seus falantes”. É através das políticas linguísticas que se 

possiibilita aos surdos (adultos e crianças) terem acesso à cultura surda, um direito 

que há muitos anos lhes foi negado, muitas vezes, por ignorância, com visões 

estereotipadas da surdez, deixando o surdo “preso” ao acesso à sua língua, limitando-

o à sua cultura e identidade surda. 

Segundo Perlin (2013, p. 54), “a visão dos surdos está diretamente ligada a 

estereótipos em muitas formas como interferência para aceitação da identidade 

surda”, quanto do modo que haja incompatibilidade entre a identidade surda e a 
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identidade ouvinte, impedindo os sujeitos surdos de se apropriarem de sua própria 

língua, que é a marca da identidade de um povo. Ainda conforme Perlin (2013), o 

estereótipo voltado para os surdos mascara o acolhimento e reconhecimento dessa 

identidade surda na visão dos ouvintes, trazendo à tona discursos de incapacidade 

dos sujeitos surdos enquanto identidade. 

 

O estereótipo sobre o surdo jamais acolhe o ser surdo, pois o mobiliza 
em uma representação contraditória, em uma representação que não 
conduz a uma poliítica de identidade. O estereótipo faz com que as 
pesssoa se oponham, às vezes disfarçadamente, e evitem, a 
construção da identidade surda, cuja representação é o estereótipo da 
sua composição distorcida e inadequada (PERLIN, 2013, p. 55). 
 

Como pano de fundo, Sá (2010, p. 17) define a identidade surda: “A maneira 

como os surdos definem a si mesmos, ou seja, de forma cultural e linguística”. Com 

enfoque na identidade surda em Estudos Culturais, como representação de alteridade 

cultural, como mecanismo de afastamento do corpo danificado24, no caso dos surdos, 

de modo a reprimi-los através de uma identidade opressora que é a identidade 

ouvinte. 

Para conceituar a identidade nos Estudos Culturais pós-modernos, utlizaremos 

estudos e premissas de Hall (2003), o que nos permite adentrar os campos do 

conhecimento nos aproximando das identidades surdas que visam à construção de 

uma identidade, ao longo do percurso de lutas das comunidades surdas. A identidade 

única, nos tempos chamados de pós-modernos, se refaz surgindo variadas 

identidades. A sociedade atual está saindo de uma época denominada “modernidade” 

e construindo (ou desconstruindo) uma nova fase: a “pós-modernidade”. É nesta 

sociedade pós-moderna, conforme Sá (2010), que as inter-relações geram percursos 

interculturais, com diferentes significações, provocando indagações sobre o 

significado da vida social. Como pano de fundo na concepção da pós-modernidade, 

Perlin e Strobel (2009, p. 24) destacam que o discurso que marca o sujeito surdo sob 

o pós-modernismo, através da perspectiva da diferença cultural, requer outra 

linguagem, outros olhares da aceitação da surdez pelos familiares. Já Hall (2003), 

categoriza a identidade não como algo fixo e nem centrado, e sim em constante 

mudança na construação da subjetividade de seus usuários. 

 
24 O conceito de corpo danificado remete a questões de necessidades de normalização, o que significa 

trabalhar o sujeito surdo do ponto de vista do sujeito normal ouvinte (PERLIN, 2013, p. 53). 
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Nos estudos pós-modernistas, o sujeito executa o papel descentrado, como ser 

constituído, não sendo mais o sujeito a referência como era na modernidade; o sujeito 

pós-moderno, como efeito de linguagem, é formado em relação a outros significados. 

A surdez por si só não determina uma identidade surda única, a identidade surda vai 

se transportando em outras identidades à proporção que é incluída nos mais diversos 

sistemas culturais por um viés político estabelecido pela não aceitação da hegemonia 

ouvinte nos campos das relações de poder e saber entre as duas culturas: surdas e 

ouvintes. 

Perlin (2013) categoriza as diferentes identidades surdas subdividindo-as em: 

Identidade Surda (identidade política), partindo do pressuposto da política surda, 

consciente e que carrega consigo a língua de sinais, através da experiência visual, 

tendo seu discurso ancorado no “ser surdo”, assumindo uma posição de resistência 

ao ouvinte; Identidade Surda Híbrida: são os surdos que nasceram ouvintes e se 

tornaram surdos, sendo que sua identidade vai ao encontro das identidades surdas; 

Identidades Surdas Flutuantes: são surdos que têm ou não consciência de sua surdez, 

valorizam a cultura ouvinte, “[...] estão presentes onde os surdos vivem e se 

manifestam a partir da hegemonia dos ouvintes”; Identidade Surda Incompleta: 

representam a ideologia ouvinte, não reconhecem a questão cultural da surdez, 

privam-se do aprendizado da sua língua, categorizam-se como deficientes; Identidade 

Surda de Transição: a maior parte dos surdos passa por essa identidade, pois são 

criados em ambiente ouvintista, com o tempo passam pelo processo de 

“desouvintização”, saindo do mascaramento do modelo ouvinte auditivo para a 

identidade surda visual; Identidade Surda da Diáspora: surdos que passam de um 

país para outro ou de um Estado para outro. 

Hall (2003) salienta que as identidades não são fixas, direcionando-se para as 

identidades surdas, e isso se dá pelo contato com seus pares linguísticos: os surdos 

vão transitando de uma identidade para outras como forma de se posicionar diante 

das políticas linguísticas em busca do seu reconhecimento linguístico e cultural. 

Conforme Brabha (1998, p. 15), pelas “singularidades de “classes” ou “gêneros” como 

categorias conceituais e organizacionais básicas se chegou a uma consciência da 

posições do sujeito, habilitado em qualquer pretensão à identidade no mundo 

moderno”.  

 

Em todo caso, tal como acontece em muito do pensamento pós-
moderno, o pluralismo surge, neste contexto, estranhamente 
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relacionado com a autoidentidade. Em vez de dissolver identidades 
distintas, multiplica-as. O pluralismo pressupõe identidade, tal como 
hibridação pressupõe pureza (EAGLETON, 2003, p. 28). 
 

A falta de aceitação da identidade surda política é permeada por muitos fatores 

e um deles é de como a faixa etária em que o indivíduo é inserido na cultura surda (se 

isso acontece a partir do nascimento, na infância, adolescência ou já na vida adulta), 

é com essa falta de aceitação de “ser surdo” pelos pais e familiares que acontece ou 

não a aquisição da língua de sinais. Todo esse leque de possiblidades vai determinar 

a transição de um tipo de identidade surda a outro, conforme salientado pela autora 

surda Gládis Perlin. 

Para corroborar, Strobel (2007, p. 19) analisa as identidades através de 

representações do surdo, estabelecendo relações entre os discursos de ouvintes e 

discursos de surdos; a autora exemplifica com o “jogo de espelhos”, de estratégias de 

forças para influenciar a sociedade como identidades surdas camufladas, 

mascaradas. 

Nesse contexto reflexivo da cultura e identidade surda, identificamos nos 

comportamentos sociais dos sujeitos surdos as manifestações artísticas, linguísticas 

e políticas que auxiliam nossa compreensão sobre a cultura e identidade deles. Nesta 

perspectiva dos Estudos Surdos, percebemos a dinâmica da língua de sinais, 

podendo ser expressa de diversas formas e comportamento dos surdos em 

sociedade. 

Com base nos pressupostos de Strobel (2007, p. 30) afirmamos que o povo 

surdo tem sua a cultura, que é representada pelo seu mundo visual, como algo que 

penetra na pele desse povo, compartilhando valores, crenças e comportamentos, se 

reconhecendo como diferentes entre outros surdos e que assim compartilham em um 

mesmo povo várias culturas, e de várias faces. Assim, leva-nos a reconhecer que as 

culturas e identidades surdas são expressões vivas nos sujeitos, de modo que 

possibilitam construir e reconstuir suas realidades por intermédio das configurações 

de linguagens visuais e corporais, pois é por meio da língua e da linguagem que 

entendemos as interações e nos contextos sociais e culturais de seu país. 

Então, nesse campo dos Estudos Culturais, Strobel (2013) salienta que a 

cultura é a ferramenta de transformação, de modo que envolve a heterogeneidade 

através da vida social, compreendendo a constituição do ser, de fazer; Através da 

marca cultural, das relações culturais e esses grupos sociais, nos faz emergir a 
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“diferença”, sendo elementos mais importantes da cultura a linguagem e sua relação 

através das habilidades dos sujeitos surdos para se construir sua identidade. 

A cultura surda é pensada como marca cultural constituindo as identidades 

grupais dos sujeitos surdos, compreendidos como sujeitos históricos a partir da visão 

da surdez como diferença cultural e não como defeito físico. Nesse sentido, Skliar 

(2013, p. 28) afirma que “a surdez é uma experiência visual”, por se tratar de um 

mecaniisco que possilibita a compreensão do universo à sua volta, com a construção 

dessa experiência. Pois os valores sociais se dão pela experiência visual frente às 

relações de poder que estão inseridos no ambiente social. 

Sá (2010, p. 104) enfatiza que nos “Estudos Culturais a cultura é vista como 

forma global de vida ou como experiência vivida de um grupo social”, que passa a ser 

estruturas sociais de poder e contexto histórico, enquanto fatores primordiais para a 

compreensão dos fenômenos culturais25, assim encarada como produto de luta por 

poderes e significados. 

É perceptível a presença de identidade e cultura surda nas suas produções 

culturais, sendo encontrada na literatura surda, nas piadas e histórias surdas incluindo 

subjetividade de ser surdo, como comprovação de sua luta histórica e afirmação e 

aceitação linguística. A distinção entre deficiência, diversidade e diferença conduz ao 

debate sobre o lugar da surdez como diferença política. 

 
É possível que nas práticas discursivas sobre a surdez se originem 
termos que, na procura de uma conceitualização mais complexa, 
acabam sendo representações obscuras e enaganosas. Neste 
sentido, “deficiência”, “diversidade” e “diferença” constituem os 
melhores exemplos. Acerca disso, Bhabha (1986) articulou uma 
distinção fundamental entre a diversidade e diferença. A “diversidade” 
cria um falso consenso, uma ideia de que a normalidade hospeda os 
diversos, porém mascara normas etnocêntricas e serve para conter a 
diferença. Entendo a “diferença’, conforme McLaren (1995), não como 
um espaço retórico – a surdez é uma diferença-mas como uma 
construção histórica e social, efeito de conflitos sociais, ancorada em 
práticas de significação e representação compartilhadas entre os 
surdos (SKLIAR, 2013, p. 13). 
 

É neste prisma que a literatura surda se apropria da propagação da sua cultura, 

dando significação e visibilidade às expressões linguísticas e artísticas advindas da 

 
25 Nas análises pós-modernistas, nada na cultura é tomado como dado; tudo é produzido. Com tal 

extensão do significado de cultura (práticas vividas), não afirmam que haja um confronto bipolar e rígido 
entre as diferentes culturas, mas entendem que o que acontece é um sutil jogo de intercâmbio entre 
elas (SÁ, 2010, p. 105). 
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experiência visual através de sua marca: a diferença cultural. Bhabha (1998) permite-

nos refletir sobre o estudo da literatura como o modo pelo qual as culturas se 

reconhecem por intermédio da alteridade, como produtores dessas literaturas, que 

são novos signos de identidades, podendo destacar alguns exemplos de surdos e 

ouvintes: Karnopp, Rimar Segala, Nelson Pimenta, Larissa Pissinatti, Amarildo 

Espínola – produzem materiais como: livros infantis, pinturas em quadros destacando 

a temática da “diferença”, em que se evidencia a língua de sinais como facilitadora do 

conhecimento. Com isso, ressignifica-se a cultura visual, relacionando as produções 

e representatividade dos surdos e da surdez, sejam elas em poesia, contando 

histórias, pinturas de quadros, valorizando o ser surdo, sua identidade e cultura 

através de suas lutas, movimentos sociais, seu jeito de se narrar enquanto surdo, 

categorizado pela experiência visual como marca da identidade surda. 

Os surdos vivem um momento de resgate e valorização de sua língua, quando 

as identidades dessa nova geração vêm sendo moldados a esse novo tempo de 

globalização, colocando-os em evidência e fazendo uma autorreflexão sobre as 

questões construídas por meio da identidade na busca de respostas que a pesquisa 

se posiciona. As lutas são as mesmas que a do surdo dentro das comunidades 

ouvintes? Qual é a sua língua materna? Com isso, salientamos a recorrência de 

incompatibilidade das identidades ouvintes sobre a identidade surda. 

3.5 Língua de Sinais Venezuelana no contexto dos Estudos Surdos 

Segundo levantamento de Hernándes (2008), e divulgado pelas autoridades do 

país, 29.069 pessoas foram constatadas com deficiência auditiva na Venezuela, 

porém esses dados não nos possibilitam contabilizar os falantes da LSV com base 

nas pesquisas das crianças surdas da idade escolar, pessoas filiadas a organizações 

e associações de surdos; a estimativa é de 15 mil pessoas falantes da LSV como 

primeira língua. 

Surgiu no final dos anos 80 na Universidade de Los Andes (Mérida) a primeira 

linha de pesquisa voltada para a LSV, descrevendo a estrutura gramatical da língua 

supracitada, permanecendo ativa até a década de 2000. Já a segunda linha de 

pesquisa, surgiu no início dos anos 90 e permanece até os dias atuais, sendo essa 

linha localizada no Instituto Pedagógico de Caracas, com a finalidade de descrever 

problemas linguísticos aplicados à leitura do espanhol em surdos. Mesmo com 

algumas pesquisas direcionadas às questões linguísticas, ainda não estão disponíveis 
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dicionários básicos e glossário da Língua de Sinais Venezuelana e para suprir falhas 

como falta de materiais didáticos adequados para LSV, L1 e L2. Com a trajetória da 

educação de surdos na Venezuela, é perceptível a forte influência da Língua de sinais 

Espanhola na LSV. 

Há poucos dados disponíveis sobre a história dos surdos antes de 1935, ano 

em que foi fundada a primeira escola para surdos na Venezula. Segundo Oviedo 

(2007), no final do século XIX, houve manfestos oficiais com objetivo de fundar uma 

escola para surdos com parceria de um professor americano, George H. Quackenbos, 

que foi contratado para dirigir a Escola para Surdos em Caracas. Chegando à 

Venezuela, porém se deparou com a instabilidade politíca, com profundas reformas 

na estrutura do Estado, obrigando-o a retornar para os Estados Unidos, resultando 

que o projeto nunca foi realizado. Na área educacional, o presidente Antonio Guzmán 

Blanco decretou, em 27 de junho de 1870, a instrução pública e obrigatória em todo o 

país, em decreto que regulamentava que toda criança deveria aprender aritmética, 

sistema métrico, gramática castelhana e princípios para compreensão da vida cívica 

e as leis de seu país, sendo necessário o seu cumprimento também para a população 

surda. 

Em 1946, em Caracas, foi inaugurado o primeiro Instituto Venezuelano para 

Cegos e Surdos. Foi dividido em duas escolas: para separar crianças surdas de 

crianças cegas, a Escola para Surdos foi transformada em Escola Oficial para Surdos 

e Mudos, sendo de responsabilidade das freiras da Ordem Franciscana espanholas, 

especialistas na educação de crianças surdas, com isso entendemos a influência da 

Língua de Sinais Espanhola sobre a Língua de Sinais Venezuelana. Essa escola 

existe até os dias atuais, com homenagem a Juan Pablo Bonet. 

A fundação da Associação de Surdos e Mudos de Caracas aconteceu em 1950, 

formando os primeiros graduados da Escola de Surdos, sendo seu organizador José 

Urbano Arquero, imigrante espanhol surdo, nascido em Madri em 1914. Antes de sua 

migração para a Venezuela, era ativo em movimentos nas associações espanholas 

de surdos, sendo durante anos o presidente da Associação de Surdos de Madri, e 

tornou-se referência para os surdos venezuelanos com dimensões míticas, sendo ele 

o criador da LSV. 

Em 1982 surge a primeira publicação sobre a LSV, sendo um pequeno 

vocabulário de sinais para escolas de surdos, como pressuposto de apoio e consulta 

para aqueles sujeitos que ficaram anos à mercê da primeira de seu país sem 
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reconhecimento linguístico e cultural. Um marco na história dos surdos venezuelanos 

foi em 1985, quando o Ministério da Educação decide iniciar algumas mudanças em 

direção a um novo modelo bilíngue (espanhol e LSV) em todas as escolas públicas 

de surdos no país. Depois desse passo na história daquele povo, surge em 1987 o 

primeiro estudo científico sobre a LSV. 

Outra grande conquista para os sujeitos surdos venezuelanos ocorreu no ano 

de 1989, quando a Universidade de Los Andes realizou seu primeiro Seminário de 

Linguística LSV, sendo usado o nome “linguagem gestual venezuelana” pela primeira 

vez. 

Garantiu-se, anos mais tarde, exatamente em 1999, o reconhecimento oficial 

no status da primeira língua, sendo considerada a língua natural dos sujeitos surdos 

da Venezuela, através da nova Constituição Nacional. A LSV foi reconhecida na 

Constituição Nacional em 1999, à qual foram dedicados dois artigos relevantes para 

a língua de sinais: o art. 81 explana que toda pessoa com deficiência ou necessidades 

especiais tem direito ao exercício pleno e autônomo de suas capacidades e à 

integração familiar e comunidade. O Estado, com participação solidária das famílias e 

da sociedade, garante respeito à dignidade humana, oportunidades iguais, condições 

de trabalho satisfatórias e promove sua educação, treinamento e acesso ao emprego 

em conformidade com as suas condições, nos termos da lei. Reconhece às pessoas 

surdas ou mudas o direito de expressar-se e comunicar-se através da Língua de 

Sinais Venezuelana. E o art. 101 que estabelece que a mídia televisiva disponibilize 

em seus programas, em especial, notícias e programas direcionados a educação e 

cultura, garantindo legenda em espanhol e interpretação em LSV, de modo a garantir 

o direito da população surda à informação. 

Desde 1989, na terminologia Língua Gestual Venezuelana, a LSV começou a 

propagação em todo o território e utilizada em espanhol como referência à língua de 

sinais do país. Antes dessa conquista, era normal o uso das terminologias como: 

linguagem gestual e mímica. Não obstante esses termos ainda serem utilizados até 

os dias atuais em contextos informais, existe a cessão do uso da Língua de Sinais 

Venezuelana. 
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SEÇÃO IV – A RESISTÊNCIA DOS SURDOS VENEZULANOS NO BRASIL 
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Nesta seção serão apresentadas análises dos dados produzidos durante toda 

a jornada científica envolvendo os Estudos Surdos, estabelecendo a compreensão a 

partir do pressuposto de que os surdos são pertencentes a uma cultura e identidade 

viculadas ao arcabouço dos artefatos visuais. 

É imprescindível, em consequência da pesquisa dos Estudos Culturais, 

debruçar-se sobre um determinado povo e não mostrar resultados sobre os mesmos, 

de modo a reconhecer suas questões e a militância desse povo, portanto, é nesse 

pressuposto que esta seção foi elaborada. É abordado em destaque o povo surdo 

venezuelano salientando fatores relacionados à sua cultura, história e identidade; a 

finalidade é de conhecimento e informações sobre eles (os participantes da pesquisa), 

de modo a trazer à tona suas lutas e resistência não somente linguísticas, mas 

também como outros pontos de suma importância que abarcam não somente a língua, 

mas, sim, a interação com sujeitos de outros contextos geográficos e sociais. 

Assim, mergulhamos no conceito do povo surdo venezuelano e sua 

comunidade, no intuito de descrever a categoria da bacia semântica e sua interligação 

com os sinais brasileiros. 

Nesse prisma, buscamos identificar o ícone, não o que a pesquisadora teve 

como princípio que seria sinalizado, mas sim o ícone que os participantes têm ao 

seguir as suas vivências culturais simbólicas. Para tal análise iconográfica, é 

necessário conhecer a cultura dos surdos venezuelanos, bem como a brasileira, de 

forma que os ícones apresentados nos sinais da LSV possam ser descritos e 

evidenciados, constatando como ocorre a representação semântica através da 

iconicidade dos sinais da Venezuela e influência da cultura e identidade por intermédio 

da comunidade surda brasileira nos mesmos. 

 

A análise iconográfica, tratando das imagens, estórias e alegorias em 
vez de motivos, pressupõe, é claro, muito mais que a familiaridade com 
objetos e fatos que adquirimos pela experiência prática. Pressupõe a 
familiaridade com temas específicos ou conceitos, tal como são 
transmitidos através de fontes literárias, quer obtidos por leitura 
deliberada ou tradição oral (PANOFSKY, 2001, p. 58). 
 

Neste prisma de análise das individualidades intrinsecamente apresentadas 

pelos participantes, seguimos, com base nos paradigmas da etnolinguística, a qual 

procura estabelecer relação entre linguagem e cultura, fazendo a análise das marcas 

da cultura e identidade da LSV presentes nos sinais mapeados com os surdos 

venezuelanos. Para Vallespir (1999, s.p. “[...] o conceito de cultura é complexo porque 
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sua definição implica ideologia, linguagem, valores e costumes, e dependem dele as 

decisões que são tomadas, as ações e as análises que são feitas das situações”. 

Nesse mesmo contexto, verificamos, na última seção desta pesquisa, se há relação 

entre os sinais da LSV e a LSB e o significado semântico da palavra segundo a cultura 

surda venezuelana. 

Os sinais mapeados e suas respectivas análises serão apresentados de 

maneira discursiva e descritiva, sendo analisados um a um, seguindo pela bacia 

semântica. Assim, seguindo essa linha de pensamento, nota-se que as linguagens 

estão totalmente entrelaçadas à cultura e estas são essenciais ao sujeito. Portanto, 

priorizou-se a cultura, com o que se mapearam as formas de comunicação e 

expressão existentes entre os surdos venezuelanos e a LSB, percebendo as 

experiências visuais e a influência cultural presente em cada sinal. 

4.1 Cultura surda venezuelana: novas descobertas 

Inúmeros são os movimentos de lutas e resistência dos povos surdos 

venezuelanos com a finalidade de garantir seu reconhecimento cultural quanto aos 

aspectos políticos e sociais em seu país. Dentre esses movimentos, os surdos na 

Venezuela estão presentes basicamente em associações, sendo a primeira 

associação a ser fundada em Caracas em 1950; logo mais tarde, surge a fundação 

de mais outra associação na cidade de Maracaibo, a segunda cidade maior do país. 

Atualmente existem organizações em todo o território nacional instigando e motivando 

os surdos em suas habilidades esportivas e culturais. 

 

Desde a sua fundação e pelo menos até o final da década de 1950, a 
Oficina de Surdos-Mudos foi a única escola de surdos no país. A partir 
desse período, outras escolas para crianças surdas, públicas em 
privadas, começaram a abrir em várias partes da Venezuela. No início 
dos anos 2000 havia na Venezuela cerca de 50 escolas para surdos 
das quais 3 eram instituições privadas (OVIEDO, 2015, sp) 
 

Segundo Oviedo (2004), correspondente aos anos que antecedem 1985, a 

prática oralista era predominante em todas as escolas, porém após a introdução do 

uso da LSV em salas de aula, por meio do Ministério da Educação, sendo estabelecida 

até 1992. Contudo, mais uma vez por intervenção política na administração pública, 

houve o abandono desse projeto.  

Nesse cenário, as práticas orais foram restabelecidas, dando sequência à 

inclusão na escola, de modo que alunos surdos e ouvintes permanecessem na mesma 
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sala. E, para “garantir acessibilidade”, agora com a presença de intérpretes. Somente 

no ensino médio é permitido o ensino da LSV, juntamente com o espanhol.  

Em 2005, iniciou-se o acesso dos surdos na Universidade de Los Andes, em 

Mérida, através do Programa Piloto para Formação de Educadores Surdos, sendo que 

em 2012 teve seus primeiros discentes surdos formados. 

A Venezuela não assinou a convenção da Organização das Nações Unidas 

(ONU), como mecanismo de garantir acessibilidade linguística, embora tenha 

assinado o protocolo para habilitação pela ONU. No entanto, diversas leis do país 

estabelecem disposições semelhantes a diversas instituições que trabalham para 

romper as barreiras de comunicação e expressão. Houve aprovação de garantia de 

acessibilidade através da Constituição Nacional de 1999, pelos artigos 81 e 101, e 

com a regulamentação da Lei de Responsabilidade Social sobre Rádio, Televisão e 

Mídia Eletrônica, em seu art. 4, que prevê: 

 

As mensagens que são transmitidas por meio de serviços de televisão, 
com exceção para serviços públicos de televisão comunitária sem fins 
lucrativos, devem apresentar legenda, tradução para a Língua de 
Sinais Venezuelana ou outras medidas necessárias que garantam a 
integração das pessoas deficientes auditivos, com ênfase especial em 
programas culturais, educacionais e informativos (LEGISLATIVO, 
2010.) 

 
Mesmo com diversas legislações vigentes sobre acessibilidade, ainda o povo 

surdo venezuelano está longe de conseguir com êxito seu reconhecimento linguístico 

e cultural. Outra questão é que os estudos sobre os surdos venezuelanos estão 

relacionados aos intérpretes de língua de sinais, que através da Federação 

Venezuelana de Surdos (FEVENSOR26) garantem sua certificação para atuação, 

porém a Venezuela ainda não dispõe de programas formais de capacitação para 

esses profissionais. Os profissionais intérpretes de Língua de Sinais Venezuelana têm 

uma associação nacional própria, fundada em 2015, que é a Intérpretes de Linguagem 

de Sinais da Venezuela (ILSV), tendo como associados a maior parte de profissionais 

atuantes dentro dos espaços escolares, igrejas e outros. 

Diante desse pano de fundo, há muitas décadas categorizavam os surdos como 

deficientes auditivos, encaminhados para médicos e terapia com fonoaudiólogos, mas 

 
26 A Federação Venezuelana de Surdos foi criada em 3 de junho de 1989, com o objetivo de unificar as 
Associações de Surdos e desenvolver atividades sociais, advocacia. Educacionais, trabalhistas ou 
quaisquer outras que beneficiem de alguma forma os ouvintes. Disponível em https://cultura-
sorda.org/venezuela-atlas-sordo/ Acesso em 20 de abril de 2021. 
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aos poucos esse cenário vai perdendo força, de modo a priorizar os sujeitos surdos 

através de suas implicações sociais e culturais. Para Mujica (2003), é necessário 

visualizar os sujeitos surdos em seus contextos multiculturais e sociais, não os 

categorizando como doentes e sim com especificidades culturais decorrentes da sua 

condição de ser surdo, com a necessidade da linguagem visual, das linguagens de 

sinais. 

Conforme a pesquisadora da Universidade de Los Andes, a comunidade surda 

está associada a um grupo que se identifica e se une pela condição de “ser surdo”, 

não somente pela falta de audição, mas sim pelos arcabouços de experiências visuais, 

tais como: o uso da linguagem visual aprendida nas escolas para surdos; consciência 

da diferença da maioria, pois para os surdos nascidos em família de ouvintes é uma 

experiência peculiar de isolamento; capacidade de pesquisar dados por meios não 

auditivos e, por fim, concepção primária visual.  

O reconhecimento o qual prioriza o contato intercultural dos sujeitos surdos e 

ouvintes está vinculado, primeiramente, pela curiosidade, por compreender e 

reconhecer que são culturas e comunidades diferentes. Outro fator que merece 

destaque é o etnocentrismo, já que a cultura ouvinte, por ser a “majoritária”, discrimina 

e menospreza a cultura minoritária julgando-a com base em seus preceitos, e por fim 

se estabelece uma relação policêntrica que considera a não aceitação da cultura 

surda. 

4.2 A constituição de uma bacia semântica de sinais 

A sistematização da categoria da bacia semântica ocorreu através de estudos 

realizados com o pesquisador e doutor João Carlos Gomes, totalizando 25 sinais 

representados através do conhecimento cultural e identitário dos sujeitos surdos 

venezuelanos, tendo como arco-íris a descrição etnográfica das palavras 

apresentadas nesta categoria. 

Com base nas análises culturais e identitárias dos sinais dos surdos 

venezuelanos mapeados, é possível traçar uma descrição etnográfica dessas 25 

palavras, de modo a mergulhar nos contextos e significações através da sua cultura 

surda. Desse modo, conforme Klein e Damico (2012, p. 67), categoriza-se a “chamada 

virada pós-moderna na etnografia, colocando em relevo um modo de conceber a 

linguagem e o papel fundamental que esta desempenha na instituição dos sentidos 
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que damos às coisas”. Com isso, entendemos a linguagem não como mediação ao 

pensamento, mas sim o próprio modo de pensamento.  

Como pressuposto da etnografia pós-moderna, a pesquisadora Gregianini 

(2017, p. 108) corrobora o “conceito da etnografia pós-moderna, em que a linguagem 

constitui o próprio pensamento” ressignificando esse conceito que iremos analisar se 

existe uma relação semântica entre os sinais compostos na bacia semântica dos 

sinais dos surdos venezuelanos com os sinais da Língua de Sinais Brasileira. 

 
Ao eleger a etnografia pós-moderna como eixo articulador da narrativa que 
redigimos, estamos tomando uma atitude política que tem riscos, mas que 
parece coerente [...] A análise cultural interpretativa afirmava explicitamente, 
no texto etnográfico, seus limites ou mesmo o caráter particular e muitas 
vezes provisório dos resultados das análises (KLEIN e DAMICO, 2012, p. 75). 
 

De modo didático, construímos um quadro com a categoria utilizada neste 

estudo com as seguintes informações: apresentação da palavra em língua 

portuguesa, e em seguida as palavras da língua espanhola. 

 

Imagem 1. Quadro da categoria da bacia semântica: glossário sobre migração 

 
CATEGORIA DA BACIA SEMÂNTICA: Glossário sobre Migração 

LÍNGUA PORTUGUESA LÍNGUA ESPANHOLA 

Acordo Acuerdo 

Aculturação Aculturación 

Admissão Admisión 

Apoio Pré-consular Apoyo Preconsular 

Auxílio Internacional Ayuda Internacional 

Audiência Audiencia 

Autorização Autorización 

 Boa-fé Buena-fé 

Carimbo de Entrada Sello de Entrada 

Certidão de Nascimentto Certtificado de Nacimiento 
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Certidão de Identidade Certificado de Identidad 

Cidadão Ciudadano 

Constituição Constitución 

Controle Fronteiriço Control Fronterizocentro 

Centro de Acolhimento Centro de Recepción 

Conflito Armado Conflicto Armado 

Contrabando Contrabando 

Criança Nino 

Crime Internacional Crimen Internacional 

Decepção Decepción 

Deportação Deportación 

Direito das Nações Derechos de las Naciones 

Direitos Humanos Derechos Humanos 

Refugiado Refugiado 

Fronteira Frontera 

 

A título de conhecimento, o glossário sobre migração é composto por mais de 

150 palavras, porém para construção dessa bacia semântica foram mapeadas 

somente 25 palavras. Fazem parte desse momento da produção de dados os surdos 

venezuelanos Romeu e Artur, sendo que em todas as palavras apresentadas os 

surdos venezuelanos conheciam sua terminologia e significados, estando presentes 

em seu contexto e convívio diários, pois as utilizavam em conversas com outros 

surdos, seja da LSV ou LSB. 

4.3 As diferenças semânticas dos sinais venezuelanos e a LSB 

Conforme Quadros e Karnopp (2007), com base na visão naturalista de Platão, 

ao referir-se às palavras, admite-se como um componente da mente humana, e é 

através dela que é gerada a capacidade de se reinventar conforme sua necessidade 
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e contextos. É com base nessa capacidade de reinvenção que apresentamos os sinais 

brasileiros e venezuelanos, sendo estes últimos apresentados pelos surdos 

venezuelanos (nomes fictícios Romeu e Artur). Como modo de homenagear, 

ilustramos imagens na figura da surda venezuelana Andreina, falecida em novembro 

de 2020, ela que também era um dos sujeitos da pesquisa. E por outro lado, para 

homenagear, ilustramos os sinais brasileiros realizados pela pesquisadora desta 

dissertação com a imagem de um mestrando deste programa, o Pandran, falecido em 

janeiro de 2021. 

Teixeira (2003), Quadros e Karnoop (2007), Gesser (2009), Quadros (2019) e 

Perera & Limbert (2019) são pesquisadores que evidenciam o caráter natural da língua 

de sinais, com sua estrutura gramatical própria.  

 

É o estudo do significado da palavra e da sentença. A semântica trata 
da natureza, da função e do uso dos significados determinados ou 
pressupostos. É a parte da linguística que estuda a natureza do 
significado individual das palavras e do agrupamento das palavras nas 
sentenças, que pode apresentar variações regionais e sociais nos 
diferentes dialetos de uma língua. Para além desse tipo de significado, 
há aquele do utente da língua que pode incluir o literal e não literal das 
expressões (casos de ironias e metáforas, por exemplo. Apesar 
dessas variações, existem limites nos significados de cada expressão, 
ou seja, utentes não podem usar as expressões para significar o que 
bem entendem (QUADROS e KARNOPP, 2007, p. 22). 

 
Diante do pressuposto de que toda expressão não pode ser analisada de 

qualquer modo, pois o resultado dessa expressão pode ser mal interpretada e até 

mesmo não compreendida, é necessário um olhar atento e pesquisador, já que toda 

expressão linguística aqui utlizada apresenta característica próprias e ímpares a 

serem analisadas.  

As línguas de sinais possuem seus parâmetros específicos: Configuração de 

mão (CM); locação (L); orientação da mão (Or); movimento (M) e expressões não 

manuais (ENM), estudos acerca da línguística das línguas de sinais enfatizam a 

iconicidade e arbritariedade. Para corroborar Pereira e Limberti (2019) quanto à 

escassez das pesquisas voltadas para a iconicidade e arbitrariedade na língua de 

sinais, há aquelas que indicam que a iconicidade está relacionada apenas a gestos, 

catergorizando como mímicas, criando assim obstáculos para que a língua de sinais 

seja reconhecida como a língua natural dos sujeitos surdos. 

Antes de mergulhar na produção de dados, é necessário abrir um parêntese, 

para esclarecer que, conforme Gesser (2009), a língua de sinais não é somente 
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alfabeto manual, também conhecido como datilologia, mas sim um recurso utilizado 

pelos falantes da língua de sinais, sendo composto por código de representação das 

letras alfabéticas. Diante disso, com intuito de esclarecer e fixar as diferenças das 

duas línguas em questão, trouxemos o alfabeto manual da Língua de Sinais Brasileira 

e da Língua de Sinais Venezuelana. 

 

Imagem 2. Alfabeto Manual em LSB 

 
Fonte: c8b930af5eb4944d320a0fc8b6c57327--libra-manual.jpg (236×319) (pinimg.com) 

 
 
Imagem 3. Alfabeto Manual em LSV 

 
Fonte: 5db0b5827e09a01cf1afc0c59062a58f.jpg (235×316) (pinimg.com) 

 

 

Acreditar que a língua de sinais é somente o alfabeto manual é limitar-se à ideia 

de que essa língua é reprimida, pois o único mecanismo de expressão na 
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comunicação seria apenas a adaptação das letras, convencionada à língua oral. 

Desse modo, o alfabeto manual é fundamental para a concretização da língua de 

sinais, pois com ele podemos nos apropriar do recurso para soletração de nomes 

próprios de pessoas ou lugares, como também de siglas, ou qualquer vocabulário que 

não tenha sinal próprio. 

 

Imagem 4. Termo Acordo 

 
Sinal em LSB 

 
Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Nas últimas décadas, pesquisadores de línguas de sinais têm incluído em suas 

análises a iconicidade, por serem línguas da modalidade espaço-visual, e suas 

combinações são direcionadas às suas produções. O pressuposto dessa produção de 

dados se configura pelos da iconicidade da língua de sinais, pois para Teixeira (2003) 

a iconicidade são as características que o ícone tem de semelhante com o objeto que 

ele representa.  

A imagem anterior representa a primeira palavra dessa construção da bacia 

semântica, o sinal da LSB nos possibilita entender que está representado por uma 

pessoa através da configuração de mão e expressão facial com entendimento que se 

busca a confirmação de acordo entre os falantes. Nos Estudos Surdos, este sinal de 

“acordo” na LSB é considerado arbitrário, pois não se pode entender na sinalização; 

já o ícone utilizado por Romeu e Artur (sinal venezuelano), vincula-se à configuração 

de mão representando duas pessoas, de modo a firmar um compromisso ou 

combinado entre eles. Afirma-se assim a iconicidade presente na configuração da 

LSV. 
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Imagem 5. Termo Aculturação 

 
Sinal em LSB 

 
Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Termo Aculturação Sinal em LSV – Variação Artur 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Segundo Manguel (2001), “a existência passa em um rolo de imagens que se 

desdobra continuamente, imagens capturadas pela visão e realçadas pelos outros 

sentimentos, imagens em cujos significados configura-se a linguagem”. Através da 

experiência visual como primeiro artefato cultural dos sujeitos surdos que se 

identificam nas imagens sobre o sinal de Aculturação, aspectos da iconicidade das 

línguas de sinais aqui mapeadas, conforme Quadros (2019), a “iconicidade faz parte 
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das línguas de sinais e permeia todos os níveis linguísticos de seu estudo, mesmo 

ciente de que ela se manisfesta convencionalmente nas diferentes línguas de sinais”, 

de modo a configurar um fenômeno enriquecedor o qual motiva diversas análises. 

Neste sinal da bacia semântica, surgiram as variações linguísticas entre os 

sujeitos surdos mapeados, sendo que Romeu realizou o primeiro sinal que será 

descrito e Artur, o último. Como forma de respeito aos pesquisadores surdos 

venezuelanos, optei por incluir as duas sinalizações. O sinal de Aculturação tanto no 

Brasil como na Venezuela se configura de sinais compostos, sendo necessária mais 

de uma configuração de mão para realizá-lo. Na LSB, a configuração da mão em 5, o 

ponto de articulação é um leve toque na fonte da cabeça e posteriormente as mãos 

em movimentos circulares no espaço neutro com a configuração das mãos em 5 

novamente; já na LSV, a configuração da mão em C, com movimentos circulares na 

fonte da cabeça e posteriormente as duas mãos abertas no espaço neutro com 

movimentos abertos.  

Na descrição icônica, o sinal de Aculturação da LSB representa o envolvimento 

e a interação em diversas culturas de um determinado povo, a representação da 

configuração em 5 e movimentos circulares são a comprovação desta iconicidade. Já 

na descrição icônica do sinal de Aculturação da LSV, o ícone utilizado para a 

configuração de C na fonte vincula-se à utilização do empréstimo linguístico na língua 

espanhola e o ícone no espaço neutro com movimentos de pessoas representado 

uma aglomeração de diversas culturas. 

Agora será realizada a descrição da produção de dados do surdo venezuelano 

Artur, em respeito à sua variação, com a CM da mão esquerda em C, com a L no 

espaço neutro e o M giratório ao redor da mão direita que está localizada no espaço 

neutro com a CM semifechada, estando com o dedo indicador levantado, sem 

movimento; já na próxima configuração, as duas mãos abertas em L no espaço neutro 

e com M de cima para baixo. 

Tanto da LSB e LSV o sinal de Aculturação é arbitrário, pois sua configuração 

não é perceptível na sinalização, dificultando assim a memorização da configuração. 

 

Imagem 6. Termo Admissão 

 
Sinal em LSB 

 
Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

Quadros e Karnopp (2007) conceituam a arbitrariedade da língua através da 

sua relação entre forma e significado, de modo que existe a impossibilidade de 

identificar seu significado através de sua forma, e, dada sua forma, imposssbilita 

prever seu significado, não se restrigindo à ligação de forma e significado. 

A descrição icônica do sinal de Admissão utilizada na LSB vincula-se à entrada 

e aceitação de trabalho; já na LSV, o ícone com a configuração em polegar com 

movimentos saltando configura-se a entrada de pessoas na Venezuela. 

No sinal de Admissão na LSB, o significado é composto: VAGA+TRABALHO. 

Para “admissão”, na LSB, faz-se a configuração de mão esquerda fechada e parada, 

localização espaço neutro e com a mão direita fechada ao tocar na esquerda se abre, 

saltando os dedos indicador e médio para baixo, e posteriormente com a configuração 

da mão em L, localização espaço neutro, movimento de vaivém. Já na LSV, é 

composto somente por um único sinal, com o braço esquerdo em pronado e a mão 

fechada no espaço neutro, já a mão direita fecha somente com o dedo polegar de fora, 

dando três batidas de leve no braço esquerdo configurando saltos. Desse modo, nas 

duas línguas, são sinais arbitrários.  

 

Imagem 7. Termo Apoio Pré-consular 

 
Sinal em LSB 

 
Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

O sinal do termo Apoio Pré-consular da LSB, com a CM esquerda aberta, a 

palma da mão para cima, L no espaço neutro e sem movimento; o outro sinal 

associado é a CM da mão esquerda fechada com o dorso para cima e a L no espaço 

neutro e sem movimento; já a mão direita em CM em B, com a L em cima da mão 

esquerda e o movimento de trás para frente configurando a “entrada” de pessoas. 

O sinal correspondente a LSV a CM com as duas mãos fechadas com o dorso 

para cima, a L no espaço neutro e o M de trás para frente; já na segunda configuração, 

de mão esquerda fechada com o dorso para cima, a L no espaço neutro e sem 

movimento; já a mão direita, com a mão configurada em P e a locação em cima do 

dorso da mão esquerda, com movimentos circulares. 

 
Imagem 8. Termo Auxílio Internacional 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

Nota-se que que tanto o sinal da LSB quanto da LSV é sinal composto; ambos 

precisam de várias configurações de mãos para ser concretizados. No sinal 

representado pelo indígena Pandran, a primeira CM é a mão esquerda aberta em 

apoio e a segunda mão fechada fazendo um movimento de trás para frente, com a L 

no espaço neutro; sequencialmente, a CM em i, L ao lado do corpo, sem M e por fim 

a CM com as duas mãos abertas fechadas com M de modo a abrir as mãos e L no 

espaço neutro. Já na LSV, a primeira CM é igual à da LSB: a primeira CM é a mão 

esquerda aberta em apoio e a segunda mão fechada fazendo um movimento de trás 

para frente, com a L no espaço neutro; e o segundo sinal a CM com as duas mãos 

quase fechadas somente com o dedo mínimo levantado fazendo o M circulatório com 

as duas mãos. 

Na descrição icônica do sinal de Auxílio Internacional na LSB, configura-se o 

sinal de ajuda e a segunda configuração, o empréstimo linguístico em I da língua 

portuguesa e na terceira configuração com a representatividade de mundo com 

movimento com as duas mãos abertas e fechadas na imagem de mundo. Já na LSV, 

a primeira configuração de ajuda e apoio e, na segunda, com o empréstimo linguístico 

com a letra I em movimentos circulares representando a imagem de mundo. 

 

Imagem 9. Termo Audiência 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

Percebe-se que alguns sinais muito se assemelham, estando apenas um sinal 

que se difere quando estes são compostos. No de Audiência é evidente essa 

semelhança, pois na LSB a CM as duas mãos abertas, a L no espaço neutro e o M de 

vaivém; já na CM, que sequencia as mesmas CM nas duas mãos, apenas com os 

dedos indicadores e polegares fechados e o M de subir e descer como se estivessem 

hasteando a bandeira, e o mesmo acontece nos sinais da LSV, porém no primeiro 

momento a CM se configura em A com as duas mãos em L no espaço neutro e o M 

de cima para baixo. 

 

Imagem 10. Termo Autorização 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Termo Autorização 

 
Sinal em LSV – Variação Artur 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

O regionalismo é mais uma comprovação de quanto a língua é viva e de que 

existem diversas variações. No sinal de “autorização” houve variações entre os sinais 

de Romeu e Artur, e se os sinais da LSB fossem mapeados por mais falantes dessa 

língua nesta pesquisa, haveria também diversas variações. Na LSB, a CM com a mão 

esquerda aberta, L no espaço neutro e sem movimento, a mão direita semifechada, 

porém somente com o dedo indicador e polegar unidos, L em cima da mão esquerda, 

e o movimento de fora para dentro. Na LSV, no sinal realizado pelo surdo Romeu, as 

duas mãos em L, localizado no espaço neutro e M circulares na direção do abdômen, 

e logo em seguida a CM em A com a mão esquerda, a L no espaço neutro e o M 

retilíneo de cima para baixo; já no sinal representado pelo surdo Artur, as duas mãos 

em L, localizado no espaço neutro e com os movimentos giratórios.  

 Na descrição icônica do sinal de Autorização na LSB, no primeiro ícone 

representado como assinatura em um papel e na segunda configuração, de liberdade 

ou liberação. E na LSV, a configuração com as duas mãos em movimentos circulares 

e no segundo ícone de afirmação e expressão de confirmação em único movimento 

de cima para baixo representado pela iconicidade.  
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Imagem 11. Termo Boa-fé 

 

Sinal em LSB Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O termo Boa-fé na LSB é um sinal composto e arbitrário: CM esquerda fechada 

com a L na direção da boca, e o M de abrir a mão ao encostar na boca, a outra CM é 

a mão esquerda aberta e a L no espaço neutro e sem movimento, com a mão direita 

em F e a L na testa e o M de cima para baixo. O mesmo acontece na LSV cuja CM do 

primeiro sinal iguala a da LSB, com a única diferença na segunda CM de que as duas 

mãos estão em F com único movimento de cima para baixo. 

 

Imagem 12. Termo Carimbo de Entrada 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Na LSB, a mão esquerda em CM em B, no espaço neutro e com a mão direita 

em S encostando na mão esquerda em único movimento; já na LSV, a mão esquerda 

no espaço neutro e com a mão direita em movimentos circulatórios e, na segunda CM, 

com a mão aberta e o M de cima para baixo, sendo os dois sinais arbitrários; pode 

sua configuração não se assemelhar ao significado. 

 
Imagem 13. Termo Certidão de Nascimento 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Os sinais compostos de “Certidão de nascimento” também são semelhantes, 

pois os dois se apropriam do sinal de nascimento com as mãos abaixadas em direção 

ao chão na parte genital do sujeito, categorizando o nascimento e a LVB as duas mãos 

em CM em L, com a locação no espaço neutro e com M de dentro para fora. Já na 

LSV, a primeira CM está com as duas mãos com as configurações iguais 

representando a letra B, porém somente a mão direita tem movimento e a esquerda 

está como apoio. Na descrição icônica do sinal de “Certidão de nascimento” na LSB, 

configura-se no primeiro ícone representado pela imagem de nascimento de uma 

criança e, no segundo, representa a imagem de papel, de um documento. Já na 

descrição icônica da LSV do primeiro ícone, representa um papel dobrado e, no 

segundo, igual a da LSB: representado pelo ícone de uma criança nascendo. 

 

Imagem 14. Termo Certidão de Identidade 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

Outro que a este se assemelha é o sinal de “Certidão de identidade”; a única 

diferença é que na LSV o sinal é composto, estando apenas na segunda CM a mão 

esquerda em C e a mão direita com o dedo polegar e o indicador em movimento de 

abre e fecha. Já a CM, igual, com a mão esquerda aberta com a palma da mão para 

cima e o dedo polegar da mão direita encostando na mão esquerda. A representação 

icônica encontrada na LSB e LSV se assemelha nos ícones com a mão em apoio 

representado na imagem de papel e com a outra mão direita encostando o polegar no 

papel, como se estivessem coletando a digital das pessoas. 

 
Imagem 15. Termo Cidadão 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
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O signo correspondente a “Cidadão” é um sinal arbitrário, pois não corresponde 

à palavra e sem a forma que as mesmas foram sinalizadas. No sinal da LSB, a CM 

em C com as duas mãos, L em contato com o corpo do peito a barriga e o M de cima 

para baixo; já na LSV, a CM com a mão esquerda semifechada somente com os dedos 

polegar e indicador fechado, a L no espaço neutro e o M, de cima para baixo. A 

descrição icônica do sinal de Cidadão da LSB, com as duas mãos com o empréstimo 

linguístico em C em único movimento de cima para baixo; já na LSV, com o dedo 

polegar e indicador juntos com a representação de inferioridade em símbolo de 

diminuição, em único movimento de cima para baixo. 

 

Imagem 16. Termo Constituição 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O signo de Constituição também representa um sinal arbitrário, pois não sua 

forma não está associada ao seu significado, e pode-se observar a divergência dos 

sinais dos dois países. Na LSB a CM a mão esquerda fechada como apoio, já a mão 

direita em C, com a locação no dorso da mão esquerda em movimentos circulares. Já 

a LSV a CM da não esquerda em C, na L no espaço neutro e sem movimento e já a 

mão direita aberta com a L em frente da esquerda, porém a mão direita tem 

movimentos em espiral. Na descrição icônica da LSB a configuração em C com 

movimentos circulares fechados representando a nação como todo; já na LSV, com o 

ícone representado em C a com a mão direita aberta que representa diversas pessoas 

explanando diversos direitos de um determinado povo. 
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Imagem 17. Termo Controle Fronteiriço 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

 

O signo “Controle de fronteira” na LSB é sinal composto, porém essa 

composição de sinais facilita a compreensão; na primeira CM, com as duas mãos com 

os dedos cruzados, L no espaço neutro e M em círculos e, na segunda CM, com o 

braço esquerdo na L espaço neutro e sem movimento e com a mão direita saltitando 

na mão esquerda. Já o sinal da LSV, com a CM braço esquerdo em L no espaço 

neutro e sem movimento e com mão direita com movimentos de ultrapassagem. A 

descrição icônica do sinal “Controle de fronteira” na LSB e LSV representa barreira, 

obstáculo e ultrapassagem de pessoas. 

 

 
Imagem 18. Termo Centro de Acolhimento 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Na concepção da pesquisadora, esses signos da LSB foram os mais complexos 

de descrever. Na Língua de Sinais Brasileira, a constituição do sinal “Centro de 

acolhimento” é sinal composto como na LSV. Na primeira CM, com a mão esquerda 

aberta, L espaço neutro e sem movimento e com a mão direita em C encostada na 

palma da mão esquerda e a CM seguinte com as duas mãos em C, em movimentos 

de trás para frente em espaço neutro. Já segunda CM da LSV, com a mão esquerda 

de apoio com o torso para baixo no espaço neutro e sem movimento e com a mão 

direita em R em cima da mão de apoio. 

 
Imagem 19. Termo Conflito Armado 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Na LSB, o signo “Conflito armado” está associado a guerra; as duas mãos estão 

no espaço neutro com a CM em G e movimentos de trás para frente. Já na LSV, a 

constituição do sinal muito se difere, com a CM da mão esquerda aberta em apoio e 

com a direita com os dedos fechados na testa em movimento de cima pra baixo até 

chegar à mão de apoio, e a outra CM com as duas mãos em S e no espaço neutro e 

com movimentos esfregando uma mão na outra. 

 

 
Imagem 20. Termo Contrabando 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Na LSB, muitos sinais são compostos pela necessidade de representação 

desses signos, com isso o sinal de Contrabando é evidente a CM, com o seu 

significado. Com a mão direita aberta no espaço neutro e sem movimento com o dedo 

da mão esquerda somente com o polegar aberto, em movimentos circulatórios. Já na 

segunda CM, no espaço neutro e com os movimentos em pequenos círculos com os 

dedos polegar e indicador. Na LSV, este sinal se difere de modo gigantesco com o 

braço esquerdo levantado no espaço neutro e sem movimento; já a mão direita, 

posicionada no cotovelo em movimento de cima para baixo. 

 

Imagem 21. Termo Criança 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

No sinal correspondente à palavra Criança da LSB, com a CM esquerda aberta, 

L na boca e o M passando os dedos abertos nos lábios e posteriormente com a mão 

esquerda aberta na L no espaço neutro e com o M em salto na direção da barriga. Já 

na sinalização dos surdos venezuelanos, a CM com as duas mãos semifechadas, 

porém com os dedos indicadores e médios levantados, L no espaço neutro, M com os 

dedos tocando os outros de baixo para cima. A descrição icônica do sinal de Criança 

da LSB, representada com os dedos na boca, é feita com gesto muito infantilizado e, 

posteriormente, batidas no espaço neutro, na posição em que se remete ao “tamanho 

da criança”. Já na descrição da LSV, o movimento é de crianças em um brinquedo 

chamado “gangorra”.  

 
Imagem 22. Termo Crime Internacional 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

No sinal correspondente ao termo Crime Internacional da LSB com a mão 

esquerda em apoio na L espaço neutro e sem movimento; já na segunda CM em I, no 

espaço neutro e com movimento de vaivém. Na LSV a composição do sinal está em 

três CM, com as duas mãos em C no espaço neutro com um único movimento para 

baixo fechando as mãos deixando em S; em seguida, com as duas mãos em S no 

espaço neutro com movimentos circulares e por último com as mãos em I fazendo 

movimentos circulares. 

 

Imagem 23. Termo Decepção 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
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Na minha concepção enquanto pesquisadora, este é o único sinal dessa bacia 

semântica que precisa de expressão facial, não sendo registrado através das 

imagens. Na LSB, o sinal de Decepção se encontra dentro dos sinais compostos, com 

as mãos semiabertas localizadas no tórax e com único movimento fechando as mãos 

cuja expressão seria de tristeza. E na LSV também seria necessária a utilização da 

expressão facial de tristeza, com a mão semiaberta no rosto com único movimento de 

fechar a mão puxando para baixo até o tórax. A descrição icônica do sinal de 

Decepção da LSB está referendada ao sentimento de tristeza e desgosto, cuja 

expressão representa o semblante de tristeza e amargura expressado na 

configuração de mão no peito, onde se localiza o coração, e isso pode ser notado nos 

movimentos de abre e fecha nas mãos. Já na descrição icônica da LSV, além da 

expressão de tristeza, é notória a expressão que inicia na boca e desce até o peito, 

onde novamente localiza o coração. 

 

Imagem 24. Termo Deportação 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
 

O sinal de Deportação na LSB está no rol dos sinais compostos, com a mão 

esquerda parada no espaço neutro servindo como apoio e a mão direita na CM em P 

com movimentos circulares e na próxima configuração a mão esquerda aberta em 

apoio e com a mão direita em movimento como se estivesse retirando algo do lugar.  

Na LSV, o sinal de Deportação está configurado com as duas mãos em punho, 

com L no espaço neutro e com movimentos da direita para esquerda como se 
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estivessem “jogando” alguém de um lado para outro representando a iconicidade 

deste sinal. 

 

Imagem 25. Termo Direito das Nações 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 

  
Fonte: Dados da pesquisa 
  

O sinal Direito das Nações divide-se entre duas sequências de sinais: na LSB, 

a mão esquerda está como apoio no espaço neutro e com a mão direita em D 

encostando na outra em um único movimento de cima para baixo; na CM seguinte, a 

mão esquerda de apoio com o dorso para cima e com a mão direita em P com 

movimentos em círculos. Já na LSV, com a mão esquerda de apoio com o dorso para 

cima e com a mão direita em N com único movimento giratório e, na próxima 

configuração, com a união dos dedos polegar e indicador e único movimento giratório 

em direção à cabeça no espaço neutro. 

 
Imagem 26. Termo Direitos Humanos 

 
Sinal em LSB 

Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 

Termo Direitos Humanos 
 
Sinal em LSV – Variação: Artur 

 

Fonte: Dados da pesquisa 
 

Os sinais de Direitos Humanos também fazem parte do leque dos demais sinais 

compostos, e também são bem divergentes entre as duas línguas aqui pesquisadas. 

Na LSB, o sinal de configuração com a CM esquerda aberta e levantada em apoio e 

a mão direita em D, batendo levemente na esquerda e fazendo o M de cima para 

baixo, e a L no espaço neutro; na próxima configuração do sinal, com as duas mãos 

fechadas somente com os dedos indicadores e médios levantados, L no corpo na 

direção do tórax e com M de cima para baixo. Como no sinal de Aculturação, aqui, 

neste de Direitos Humanos, também a variação linguística dos sujeitos surdos 

pesquisados segue a produção do Romeu: sinal de configuração com a CM esquerda 
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aberta e levantada em apoio e mão direita em L encostada na palma da mão 

esquerda, sem movimento e a L no espaço neutro. Com a mão esquerda em W, na 

locação do espaço neutro e o com os movimentos de baixo para cima e, na última 

configuração, a mão esquerda aberta e parada para apoio e a direita em B apoiando 

levemente para frente a esquerda.  

Agora, a sinalização do surdo venezuelano Artur: a CM das duas mãos em C 

na L espaço neutro, com movimentos de cima para baixo, de modo que ao chegar no 

final da posição da barriga as duas mãos se fecham; outra configuração do sinal é a 

mão esquerda em C, na L espaço neutro, e sem movimento e com a mão direita 

fechada dentro da esquerda, com movimento de cima para baixo; na última 

configuração, com as mãos fechadas somente com os indicadores levantados, com a 

L no espaço neutro e o M de baixo para cima, categorizando diversas pessoas. De 

todos os sinais compostos nesta bacia semântica, este de Direitos Humanos 

sinalizado pelos surdos venezuelanos foi o mais complexo, detalhista e difícil para ser 

analisado: tive que me dedicar longas horas para não perder as informações 

necessárias e pertinentes para esta valiosa pesquisa. 

A descrição icônica do sinal de Direitos Humanos na LSB é vinculada à 

configuração em H, com as duas mãos no corpo mostrando os movimentos de 

pessoas; já na descrição icônica da LSV, a configuração em M vincula-se aos 

movimentos de três pessoas e o terceiro ícone, de ajudar, expressando que o 

significado de Direitos Humanos refere-se à legislação que ajuda as pessoas. 

 

 
Imagem 27. Termo Refugiado 

 Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 

  

 “Refugiado” está entre os poucos que compõem essa bacia semântica que não 

se configura sinais compostos, porém contém aspectos de iconicidade, pois na LSB, 

no sinal de Refugiado, a mão esquerda mantém-se em apoio com o braço esticado, e 

a mão direita, com os dedos esticados em movimentos de saltos, ultrapassagem; já 

na LSV, o sinal está no espaço neutro e com os dedos indicador e anelar cruzados e 

em movimentos giratórios. A descrição icônica de Refugiado na LSB representa a 

ultrapassagem de barreiras e obstáculos que as pessoas precisam ultrapassar. Já na 

descrição da LSV, representa o movimento de diversas pessoas em movimentos 

circulares e giratórios. 

 
 
Imagem 28. Termo Fronteira 
 

Sinal em LSB Sinal em LSV 
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Fonte: Dados da pesquisa 

 

O último que compõe a bacia semântica com sinais não compostos e com 

grande iconicidade: o “Sinal de fronteira”. Este se entende nas interpretações das suas 

línguas, observando a configuração dos sinais representada por barreiras e 

ultrapassagem das fronteiras. Na descrição icônica da LSB com a mão esquerda 

aberta e de apoio e com a mão direita com movimentos repetitivos representando uma 

ponte; já na LSV, com a mão direita aberta no espaço neutro e a mão esquerda 

batendo na esquerda representando a tentativa de ultrapassagem. 

4.4 A cultura e identidade venezuelana na configuração dos sinais  

Costa afirma que “a comunicação visual é um meio pelo qual é possível 

transmitir e receber mensagens, sendo a visualidade, o espaço de criação e 

percepção dos signos criados que vão sendo implantados conforme a evolução da 

língua” (COSTA, 2017, p. 112). Com base nesse pressuposto, é possível compreender 

que a língua de sinais, por ser tratar de uma língua visual-espacial, abre um leque de 

possibilidades no campo dos Estudos Culturais para transmissões de mensagens. 

Dentre os sinais mapeados com os surdos venezuelanos, é possível 

reconhecer alguns iguais aos do Brasil, tais como: Boa-fé; Audiência em que a 

composição do segundo sinal é igual; e o sinal de Direito representado pelo sinal de 

Lei, tanto na LSB como na LSV. Essa influência da Língua de Sinais Brasileira se dá 

por estes sujeitos já serem residentes neste território há mais de ano. 

A partir dos pressupostos teóricos, pode-se afirmar que os sinais produzidos 

pelos surdos venezuelanos se estabelecem a partir do campo visual com 
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características próprias de sua cultura, resgatando histórias e memórias vivenciadas 

no contexto de refugiados de seu país em busca de condições socioeconômicas para 

sustento de suas famílias. Com a falta da audição, os surdos, entretanto, veem e 

percebem que uma enorme quantidade de informações se comunica com as 

expressões do rosto, com as suas posturas e movimentos corporais utilizando desses 

recursos para se expressar. 

Segundo Oviedo & Rumbos (2004), pesquisadores venezuelanos, “quando 

uma pessoa faz uma pergunta em espanhol, por exemplo, costuma fazer gestos como 

encolher os ombros ou franzir a testa”; o mesmo acontece com os falantes da língua 

de sinais, pois os sujeitos surdos percebem que também podem se apropriar dessas 

estratégias para indagar sobre as informações.  

No sinal Acordo, é perceptível a iconicidade nos sinais tanto do Brasil quanto 

da Venezuela, pois os dois, além de serem sinais em que sua forma se associa ao 

seu significado, também se traduzem em expressões não manuais com entonação de 

interrogação.  

O sinal Aculturação, para os sujeitos da pesquisa, apresenta suas variações, 

pois como os mesmos são de famílias distintas, com vivências e experiências 

diferentes, e outro fator relevante se vincula ao fato de esses sujeitos viajarem por 

diversos países, se apropriando e convivendo com diversas culturas, tanto surdas 

quanto culturas ouvintes. Para ser entendida essa diferença nos sinais sobre 

variações linguísticas, é possível observar a distinção do sinal de Aculturação do 

Romeu relacionado ao sinal do Artur, sinais que representam as particularidades 

culturais de cada sujeito surdo. 

Nas sinalizações realizadas para Admissão, pode-se identificar a divergência 

dos sinais da LSB com a LSV, referente à forma com o seu significado. Na Língua de 

Sinais Brasileira, um sinal composto necessário para realização do sinal, como o de 

VAGA+TRABALHO, que se forma o sinal de Admissão, já na LSV, está subentendida 

a configuração de aceitação, contratação percebida através da experiência que a 

pesquisadora tem com os sujeitos surdos venezuelanos. 

No termo Apoio Pré-Consular, observar a presença de sinais arbitrários: suas 

formas e significados não se assemelham, de modo que somente com a sinalização 

de “Apoio Pré-Consular” não se pode identificar e compreender seu significado. 

No termo Auxílio Internacional, o ícone referente a internacional é facilmente 

identificado no formato do planeta Terra produzido nos sinais; o que diferencia a LVB 
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da LSV é a configuração da mão, porém, apesar de o movimento dos dois sinais 

serem distintos, eles são compreendidos na forma do planeta Terra.  

No sinal Audiência, o que diferencia o sinal feito pela pesquisadora brasileira e 

o de pesquisadores surdos venezuelanos é somente a primeira configuração: a CM 

do sinal da LSB se configura em um encontro entre duas pessoas; já na LSV, também 

se configura o encontro entre duas pessoas, porém na Língua de Sinais Venezuelana 

essa configuração evidencia certa aglomeração ou circulação de pessoas. Já a 

segunda CM, tanto da LSB quanto da LSV, é igual, sendo sinais icônicos 

apresentados nas configurações, pois demonstram na forma seu significado. 

Após a fundação do Instituto Venezuelano para Cegos e Mudos em 1930 em 

Caracas, foram dadas condições para a criação da língua de sinais. Relatos de surdos 

idosos que estudaram nesse instituto dão conta que nas salas de aula havia placas 

de palavras em espanhol e que os alunos eram obrigados a fazer a leitura labial, 

impedidos de sinalizar em sua língua natural, e foi nesse cenário que começaram a 

desenvolver a linguagem. No sinal de “autorização” sinalizado pelos surdos 

venezuelanos é possível detectar novamente a variação linguística e regional entre 

eles. Vale enfatizar que toda pessoa sinalizante tem seu “jeito” de sinalizar; como 

acontece com a língua oral, existem os “sotaques” tanto nas línguas orais como nas 

línguas de sinais. E ao mapear esses sinais da bacia semântica, foi comprovada essa 

diferença entre o Romeu e o Artur: Romeu sinaliza de forma mais séria e 

comprometida com a sinalização e as estruturas da Língua de Sinais Venezuelana; já 

o Artur, mesmo sendo mais velho, tem uma sinalização aberta, leve, sem 

comprometimento, mas convicto de estar demonstrando em seus sinais sua cultura e 

identidade surda. 

Com o sinal “Certidão de nascimento”, nota-se o ícone nas duas sinalizações, 

com o sinal de NASCER, vê-se que realizaram os sinais referentes ao nascimento de 

uma pessoa, de modo que os sinais dos dois sinalizantes têm o mesmo movimento, 

com a mesma forma ao seu significado. O que difere é o sinal de CERTIDÃO, porém 

as duas configurações de mãos são perceptíveis no momento da conversação em 

língua de sinais. 

Já o sinal “Cidadão” realizado pelos sujeitos venezuelanos, traz marcas 

culturais e identitárias, enfatizando através da linguagem seu modo de agir e pensar. 

Conforme Oviedo & Rumbos (2004), em suas pesquisas com anciãos venezuelanos 

surdos, “somente no início da formação da sua língua de sinais que eles começaram 
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a pensar e raciocinar de maneira ordenada”. Sem a linguagem, não há pensamento, 

não há articulação. 

No caso dos sinais Constituição e Direitos Humanos, torna-se relevante 

salientar que o processo de hibridação cultural é um grande influenciador na 

configuração dos sinais venezuelanos, compostos por diversos elementos carregados 

e agregados com o tempo, engessados ao processo de hibridação cultural. Fator 

considerado importante, nesse contexto, é a relação dos sinais com o significado 

semântico através da comunicação e expressão dos sujeitos surdos com os sinais da 

Língua de Sinais Brasileira. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os seres humanos nascem com uma capacidade biológica de aprender as 

línguas que são faladas ao redor, em diversos contextos. Ou seja: quando alguém 

nasce surdo, ou seja, com algum tipo de comprometimento em seu sistema de 

percepção auditiva, de modo que não consegue ouvir o que lhe é falado em seu 

ambiente, não podendo usar essa habilidade natural para aprender a língua falada, 

pois na maioria das vezes convive em contextos com ouvintes.  

Essa necessidade de se comunicar ultrapassa fronteiras, pois a comunicação 

rompe as questões sociais e identitárias. A presente pesquisa teve como foco 

primordial mapear os sinais comunicativos utilizados por surdos refugiados 

venezuelanos, de modo a concluir que os fatores de comunicação não estão 

presentes somente nas questões de vulnerabilidade social e econômica, e sim em sua 

cultura visual e sincronicamente; são utilizados sinais no processo de interação entre 

o povo surdo brasileiro. 

Para realização desta pesquisa, ao iniciar o mapeamento com os surdos 

venezuelanos no contexto de comunicação e expressão, comprovou-se o quanto é 

necessário e primordial a reinvenção com a ruptura das barreiras comunicacionais. 

Descrever as formas de comunicações e expressões desses sujeitos surdos 

venezuelanos foi um período de muitas fantasias, expectativas, tristezas e 

inquietações, pela particularidade existente em cada sujeito, apesar desse cenário de 

resistência e perseverança em um território desconhecido, de modo que se faz 

necessário encontrar no outro o lugar de família e companheirismo. 
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A pesquisa se desenvolveu com a diversidade de sinais e configurações 

realizados para uma única palavra ou termo, através de ícones oriundos de uma 

cultural visual, mergulhada nos Estudos Culturais. E sempre tendo em vista que cada 

sujeito tem um olhar diferente devido a suas experiências carregadas de vivências, e 

deposita nos sinais aquilo que mais o representa, aflorado pelo seu jeito e variações 

no modo de sinalizar. 

Alguns sinais são herança de cultura de outras línguas de sinais, de modo a 

não representar marcas de uma cultura e identidade dos surdos venezuelanos, porém 

não sendo sua maioria, pois podem ser notados os reflexos da cultural visual através 

dos sujeitos surdos e seu reconhecimento das expressões da identidade natural dos 

mesmos. Sabe-se que é pela cultura que conhecemos o “outro” e “nós mesmos”. Com 

isso, é preciso entender que a comunicação para o povo surdo é percebida pelo 

mundo visual, e essa comunicação é visível em suas mãos em forma de sinais, de 

modo que os fazem diferentes na maneira de agir e se expressar, mas essa diferença 

não se vincula a não ter cultura, língua e identidade. 

Com isso, a ânsia desta pesquisa é que novos olhares se voltem para estes 

surdos, reconhecendo-os como sujeitos de valor cultural que precisa de valorização e 

incentivo para que assim possam surgir novas pesquisas e estudos, de modo que 

sejam realizados diversos mapeamentos em diferentes contextos. 

Salientamos que a Língua de Sinais Venezuelana, por se tratar de uma língua 

de fronteira, deve ser respeitada e admirada pela sociedade brasileira, afinal, vem de 

sujeitos que deixaram sua pátria em busca da realização de sonhos, trazendo consigo 

sua língua, histórias e memórias. Diante disso, Strobel (2008, p. 25) afirma: “O 

essencial é entendemos que a cultura surda é como algo que penetra na pele do povo 

surdo que participa das comunidades surdas, que compartilha algo em comum, seu 

conjunto de normas, valores e comportamentos”. 

Os resultantes apresentados nos levam a reconhecer que os processos de 

comunicação e expressão da Língua de Sinais Venezuelana nos possibilitam 

identificar que as relações interculturais e sociais na formação da cultura e identidade 

de um povo é um grande instrumento de resistência. Com isso, pode-se afirmar que 

estudos envolvendo a LSV em contato com a Libras no Norte brasileiro no contexto 

do Estado de Rondônia podem ser considerados estudos das línguas de sinais de 

fronteira no Brasil no cenário das relações interculturais das línguas de sinais nas 

Américas. 
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Com base nos resultados e informações obtidas nesta dissertação, conclui-se 

com o ensejo de novos estudos e que esta pesquisa venha a contribuir e agregar 

novos conhecimentos ao pesquisadores, para que assim seja respeitada e valorizada 

a cultura do outro, como já relatado aqui: a culltura e identidade do povo surdo 

venezuelano. 
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