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APRESENTAÇÃO

Dados do Ministério da Educação (MEC) revelam a existência de 163.693 
indígenas matriculados nos sistemas públicos de educação com deficiência 
auditiva. A falta de políticas públicas voltadas para os indígenas surdos matri-
culados na educação escolar, leva cada comunidade surda a criação de seus 
próprios sinais para assegurar o processo de ensino e aprendizagem. Neste 
cenário as escolas indígenas conseguiram assegurar no Plano Nacional de 
Educação a identidade cultural e linguística de suas populações seja construída 
de forma diferenciada, intercultural e bilíngue nos programas curriculares das 
escolas indígenas existentes no Brasil, oferecendo uma educação bilíngue 
com base nas línguas indígenas e língua portuguesa.

Reconhecemos que as mudanças provocadas pelos processos de globa-
lização neoliberal e pela crise de paradigmas da modernidade nas socieda-
des contemporâneas, têm provocado significativas mudanças nos processos 
de ensinos e aprendizagens que merecem a construção de novos olhares no 
âmbito da educação básica na perspectiva da educação e interculturalidade 
como paradigma dos estudos culturais na educação escolar indígena.

Na atualidade temos diversos grupos que reivindicam o direito, a dife-
rença e a diversidade, visando a construção das identidades, das diferenças 
como forma de afirmação das suas próprias culturas, e denunciam a discri-
minação a que estão submetidos nos processos de ensino e aprendizagem na 
educação escolar que não respeita a diversidade de comunicação de expressão 
no âmbito da educação básica.

Na perspectiva dos estudos surdos reconhecemos que a dominação cria 
estereótipos levando a impedir a aceitação da identidade cultural do surdo. Os 
estereótipos fazem com que as pessoas se oponham, às vezes disfarçadamente, 
e evitem a construção da identidade surda. Como está sendo construída essa 
identidade dos indígenas surdos no meio do povo indígena, as lutas são as 
mesmas que a do surdo dentro das comunidades ouvintes. Com isso fica o 
temor da incompatibilidade com a identidade ouvinte tornando-o inferior.

Nesses pressupostos reconhece-se existência de cerca de 256 línguas 
e dialetos indígenas no Brasil. O guarani, por exemplo, tem mais de 30 mil 
falantes. Os Yanomami e o Caingangue contam com mais de 5 mil. A única 
língua indígena de sinais reconhecida no Brasil é a da comunidade Urubu 
Kaapor, do sul do Maranhão, o povo dessa localidade possui elevada incidên-
cia de pessoas surdas (uma em cada 75) e desenvolveu uma forma própria de 
comunicação por sinais. Uma característica interessante desta comunidade 
surda é que toda a comunidade indígena domina os gestos, permitindo que 
exista a comunicação fluente entre ouvintes e surdos.
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No contexto das línguas de sinais indígenas é possível assegurar que 
essa discussão se encontra apropriada por diferentes visões políticas ideoló-
gicas que acabam sendo compreendidas como mais um discurso na defesa 
da diferença num mundo que produz cada vez mais pessoas excluídas pelos 
processos de globalização econômica. Nesse prisma, o presente estudo de 
mapeamento das Línguas de Sinais indígenas na perspectiva da identidade 
cultural do Povo Suruí no ambiente amazônico, no município de Cacoal, no 
Estado de Rondônia, encontra na perspectiva da contemporaneidade da língua 
de sinais brasileira.

Dessa forma, compreendemos que a educação intercultural de surdos no 
processo de formação dos professores para educação intercultural consiste 
em gerar novas práticas de ensino e aprendizagem. Espera com isso que os 
paradigmas da educação intercultural de surdo na perspectiva da educação 
escolar indígena, de forma criativa posso ajudar na construção de diálogos 
interculturais entre culturas que requerem a situação interativa e a síntese 
superadora de valores, concepção e práticas transformadoras que implicam 
a todas as culturas em um processo de solidariedade e igualdade responsável 
entre surdos e ouvintes.

O nosso desejo como grupo pesquisador em estudos culturais no con-
texto amazônico é contribuir para mostrar como ocorrem as interações dos 
processos de ensino e aprendizagem no âmbito da educação escolar indígena 
pelo processo de sistematização da abordagem da língua de sinais indígena 
nas relações pedagógica construída na escola, na família e na comunidade, 
considerando as influências da língua indígenas e Língua Portuguesa nos 
sinais emergentes a serem registrados.

Neste cenário, a organização do presente livro é fruto das produções 
relacionadas as línguas de sinais indígenas organizado pelo pesquisador, João 
Carlos Gomes, do Grupo Pesquisador em Educação Intercultural (GPEI), da 
Universidade Federal de Rondônia (UNIR), na linha de pesquisa de Língua de 
sinais indígenas e do Grupo de Trabalho das Línguas de Sinais de indígenas 
(LSI) da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS), 
que tem como objetivo registrar as produções da LSI com o propósito de 
divulgar e sensibilizar a sociedade brasileira para existência das línguas de 
sinais indígenas. O livro foi organizado com a intenção de contribuir para 
melhoria dos processos de ensino e aprendizagem de indígenas surdos em 
contextos escolares e não escolares das comunidades indígenas.

Os capítulos de livros organizados nas seções I) Cultura e identidade 
surda nas fronteiras dos entre lugares, II) Um Olhar à identidade, cultura, 
literatura e Língua, III) Relações Interdisciplinares Dos Estudos Surdos: Colo-
nialidade, astronomia e poder das línguas de sinais, é resultado da realização 
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de um seminário do Grupo Pesquisador em Educação Intercultural (GPEI), 
vinculado ao Mestrado Acadêmico em Letras (ML), Departamento de Libras 
(DLIBRAS), Núcleo de Ciências Humanas (NCH),Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR), com apoio do Procad-Amazônia, para realização de 
diálogos interdisciplinares voltados para as línguas de sinais e relações inter-
culturais da educação de surdos nos entre lugares da Amazônia.

A organização do livro visa contribuir pela promoção dos debates e 
reflexões, discussões e análises sobre o processo histórico dos estudos surdos 
realizados na Universidade Federal de Rondônia e outras instituições par-
ceiras, bem como tornar as línguas de sinais e a cultura e identidade surdas 
mais conhecidas. Na contemporaneidade, compreendemos que temos diver-
sos grupos que reivindicam o direito a diferença e a diversidade, visando à 
construção das identidades das diferenças como forma de afirmação das suas 
próprias culturas e denunciam a discriminação a que estão submetidos nos 
processos de ensino e aprendizagem na educação escolar básica e superior 
que não respeitam a diversidade cultural presente nas diásporas amazônicas.





SEÇÃO I

ESTUDOS E PESQUISAS DAS 
LÍNGUAS DE SINAIS INDÍGENAS





CAPÍTULO I

AS EPISTEMOLOGIAS DAS 
LÍNGUAS DE SINAIS INDÍGENAS

João Carlos Gomes1

Shirley Vilhalva2

Silenciamento dos indígenas surdos

Apesar da existência de várias comunidades surdas em territórios indíge-
nas, a maioria vive como sujeitos ocultos para dados oficiais do governo bra-
sileiro. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2020) 
demostram que o país tem cerca de 9,7 milhões de brasileiros com deficiên-
cia auditiva, o que representa 5,1% da população. No que se refere a idade, 
quase 1 milhão são crianças e jovens até 19 anos. Desses, 2,7 milhões são 
surdos profundos, ou seja, não escutam nada.

A Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação (SEMESP) do 
Ministério da Educação (MEC, 2020) demostra por meio de dados do Censo 
Escolar da Educação Básica de 2018, que temos em funcionamento 3.345 
escolas indígenas, com 255.888 alunos indígenas matriculados, é contam 
com 22.590 professores. Do total de escolas em funcionamento 1.539 são 
estaduais distribuídas em 26 unidades federativas. As outras 1.806 são escolas 
municipais e estão em 203 municípios. Ao todo, 3.288 escolas estão locali-
zadas em área rural e 57 escolas em área urbana.

Quanto a infraestrutura básica os dados do censo demostram que 1.970 
escolas não possuem água filtrada, 1.076 não possuem energia elétrica e 1.634 
escolas não possuem esgoto sanitário. São 3.077 escolas sem biblioteca, 3.083 
sem banda larga e 1.546 que não utilizam material didático específico. E, 
apesar de 2.417 escolas não informaram a língua indígena adotada, 3.345 
unidades escolares utilizam linguagem indígena.

1 Professor e Pesquisador da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus Porto Velho, Departamento 
de Letras Libras, credenciado no Mestrado Acadêmico em Letras (UNIR/Porto Velho), área de concentração: 
Línguas, Linguagens e Culturas Amazônicas – na linha pesquisa de Estudos de diversidade cultural e líder 
do Grupo Pesquisador em Educação Intercultural da UNIR/Porto Velho.

2 Professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Faculdade de Educação – Equipe de 
Estudo de Libras, área de concentração: Língua Brasileira de Sinais, Educação de Surdo Indígena e Cultura 
Surda e pesquisadora credenciada no Grupo Pesquisador em Educação Intercultural da UNIR/Porto Velho.
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Em relação ao perfil das 255.888 matrículas registradas nas escolas 
indígenas do país, 5.365 são em creches, as outras 27.053 são matrículas 
na pré-escola. No ensino fundamental está concentrado o maior número de 
estudantes – 174.422 – e no ensino médio são 26.878. Além disso, 21.891 
estão matriculados na educação de jovens e adultos e 279 se inscreveram em 
cursos de educação profissional. Os dados não revelam o número de alunos 
indígenas surdos.

Em relação às desigualdades regionais, os dados revelam que o funcio-
namento de unidades em prédios escolares chega a 2.316 (69%). As regiões 
Norte e Nordeste do país apresentam a menor porcentagem de escolas fun-
cionando em prédios escolares – respectivamente, 65% e 69%. Enquanto a 
região Sudeste apresenta a maior taxa – 94,59% – de unidades funcionando 
em prédios escolares.

Esses dados demostram de forma cabal que o norte e nordeste vivem há 
século em estado de abandono e com poucas políticas públicas voltadas para 
as escolas indígenas. Por outro lado, as escolas indígenas das regiões Sul e 
Sudeste, os dados do censo demostram que possuem 100% de acesso à energia 
elétrica, enquanto a região Norte possui apenas 54% de acesso. Em relação a 
presença de esgoto sanitário, as escolas indígenas das regiões Sul e Sudeste 
possuem, respectivamente, 98% e 90% de acesso, enquanto a região Norte 
possui apenas 39,61%. Os dados revelam uma forte desigualdade de infraes-
trutura entre as escolas indígenas do sul e do norte do território brasileiro.

Apesar de vários estudos e pesquisas demostrarem a existência de surdos 
indígenas presentes nas escolas indígenas e em várias comunidades indígenas 
sem acesso à educação escolar. O maior problema na atualidade é que os cen-
sos escolares do MEC não registram a presença de alunos surdos matriculados. 
Sem uma política nacional para atendê-los, cada comunidade indígena vem 
encontrando suas próprias soluções para assegurar modalidades de ensino 
e aprendizagem.

Desde aprovação do Plano Nacional de Educação de 2001, as escolas 
indígenas garantiram a identidade cultural e linguística de suas populações 
assegurando um currículo diferenciado. A maioria das escolas indígenas exis-
tentes no Brasil oferecem Educação bilíngue. As populações indígenas têm o 
direito à escola diferenciada com uma modalidade de ensino e aprendizagem 
que seja condizente com sua cultura e identidade. As populações indígenas 
têm plenas condições de ter em seu território os processos próprios de ensino 
e aprendizagem.

Neste contexto, identificamos que o ensino da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras) nos cursos de licenciaturas interculturais e pedagogia indígena não 
estão levando em consideração as línguas de sinais indígenas presentes nos 
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territórios indígenas. Apesar da disciplina de Libras ser um componente obri-
gatório na matriz curricular das licenciaturas no ensino superior, a maioria 
das escolas indígenas que possui a presença de surdos indígenas ainda não 
tem assegurado a acessibilidade linguística com a presença de intérpretes.

Outro sério problema é que o Decreto 5626/2005 assegura que a primeira 
língua dos sujeitos surdos é a Libras e a segunda é a língua portuguesa escrita. 
Acontece que nas escolas indígenas que contemplam em seu currículo a lín-
gua materna como a primeira língua, a língua portuguesa torna-se a segunda 
língua. Com isso os cursos de formação de professores precisam assegurar 
na matriz curricular que as línguas de sinais indígenas presentes nos territó-
rios indígenas sejam registradas e documentadas para produção de materiais 
pedagógicos com base nos processos próprios de ensino e aprendizagem de 
cada povo.

Neste cenário apresentado, compreendemos que os educadores e pesqui-
sadores que atuam no contexto das escolas indígenas precisam registrar os 
sinais emergente dos surdos indígenas para descolonizar o ensino das línguas 
de sinais onde tem a presença de surdos indígenas. Essa é uma necessidade 
emergente para possamos compreender o complexo linguístico presente na 
cultura e identidade dos povos indígenas do Brasil. Os processos de comu-
nicação e expressão dos indígenas surdos encontra-se situado nos campos 
híbridos dos estudos surdos com forte conexão com formação cultural do 
povo brasileiro como negros, ciganos, imigrantes, entre outros.

A falta de políticas públicas voltadas para os indígenas surdos matricu-
lados na educação escolar, vem levando cada comunidade surda indígena a 
criar seus próprios processos ensino e aprendizagem. A modalidade bilingue 
para educação de surdos desde a década de 80 considera que a Língua de 
Sinais é a primeira língua dos sujeitos surdos e a segunda língua é a língua 
majoritária presente em comunidade.

Na perspectiva da cultura e identidade brasileira a segunda a língua é a 
Língua Portuguesa. Que se torna uma necessidade colossal para surdos indí-
genas e não indígenas como uma língua instrumental cujo ensino tem como 
objetivo assegurar habilidades de leitura e de escrita para acessibilidade a 
cultural nacional. Com isso é essencial que os programas de formação de 
professores para escolas indígenas assumam uma perspectiva de uma educação 
trilíngue considerando a língua indígena, a língua portuguesa e a língua de 
sinais indígena, considerando a diversidade linguística brasileira, que não se 
limita apenas aos aspectos linguísticos, psicológicos e pedagógicos.

Neste contexto o presente estudo e pesquisa tem como objetivo realizar 
o mapeamento dos estudos e pesquisas realizados com as línguas de sinais 
indígena na perspectiva da cultural e identidade dos povos indígenas do Brasil. 
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Neste cenário, reconhecemos que até o momento os indígenas surdos vivem 
no silenciamento das políticas públicas de governo que não visualizam esses 
sujeitos. Acreditamos que as políticas de educação intercultural na perspectiva 
dos estudos surdos no contexto das escolas indígenas encontram ancorado 
nas lutas sociais em defesa do reconhecimento das diferenças da sociedade 
brasileira, que possui uma formação sustentada na diversidade das diversas 
culturas indígenas e afrodescendentes.

Com esse olhar pesquisador o presente estudo e pesquisa trata-se de um 
estudo surdo pós-crítico realizado no contexto do Grupo Pesquisador em Edu-
cação Intercultural (GPEI) da Universidade Federal de Rondônia, vinculado 
ao mestrado acadêmico em Letras, pelos pesquisadores João Carlos Gomes 
da Universidade Federal de Rondônia e Shirley Vilhalva da Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul. O estudo buscou mapear as principais pes-
quisas realizadas no Brasil com as línguas de sinais indígenas na perspectiva 
da cultural de identidade de cada povo. O presente estudo visa ainda contribui 
para a sensibilização da igualdade e da diferença na perspectiva dos estudos 
surdos. Almejamos com isso apresentar pressupostos pós-críticos que pode 
contribuir para o mapeamento das línguas de sinais em contextos indígenas.

O mapeamento das línguas de sinais indígenas

Na busca dos pressupostos teóricos para o mapeamento das línguas de 
sinais indígenas, o pesquisador José Marin (2009) nos mostra que é primordial 
considerarmos aspectos das relações interculturais como premissa de descolo-
nização do saber e do poder. Para ele, o racismo contemporâneo no contexto 
europeu e americano vem constituindo uma ideologia política de massas. 
Esses movimentos vêm renegando culturas e os idiomas maternos relacionado 
as diversidades linguísticas. Para Marin (op. cit) a língua tem extraordinária 
importância nas relações interculturais, porque contribui para organização do 
conhecimento de nossos ecossistemas. Para ele a língua essencial para cons-
truir identidades e expressar a percepção de mundo e a concepção de socie-
dade. Neste prisma, ele assegura que a dominação cultural e a linguística são 
as coadjuvantes das perdas do patrimônio cultural da humanidade. Isto porque 
a imposição de uma língua empobrece as culturas e diversidade das línguas 
locais. Por isso, os pressupostos das relações interculturais valorizam outros 
sistemas de relações culturais para identificação das diversidades de línguas.

Assumir a interculturalidade como perspectiva possibilita-nos o reconhe-
cimento e a valorização de outros sistemas culturais, para além de toda 
a hierarquização, em um contexto de complementaridade que possibi-
lita a construção de um diálogo. Este, por sua vez, permite a partilha de 



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 23

conhecimentos, para além de toda a falsa oposição entre o moderno e o 
tradicional, a cultura escrita e a cultura oral, a racionalidade e a dimen-
são afetiva. Essas falsas oposições impregnam as relações humanas e as 
aprendizagens (MARIN, 2009, p. 128).

Essa perspectiva epistemológica pode nos ajudar na reconstrução de 
uma visão interdisciplinar que associe a natureza e a cultura como o eixo 
fundamental para compreender melhor o mundo no qual vivemos. Machado 
(2009) refletindo as relações interculturais das línguas de sinais corrobora 
com as nossas reflexões assegurando que aceitação de uma língua implica 
sempre a aceitação de uma cultura. Desta forma reconhecemos que educa-
ção dos surdos indígenas passa pela modalidade de educação trilíngue. Essa 
modalidade significa uma mudança de paradigma que passa pelos processos 
de ensino e aprendizagem nas perspectivas das línguas de sinais. A modalidade 
de educação trilíngue deve assegurar a educação dos surdos indígenas uma 
pedagogia intercultural. Os estudos culturais tornam-se necessários porque 
reconhecemos que os surdos indígenas estão inseridos em contextos inter-
culturais que envolve as línguas indígenas, a língua portuguesa e os sinais 
emergentes relacionados a cultura e identidade indígena que pode contribuir 
os registros das línguas de sinais indígenas.

Nesta perspectiva, a educação dos surdos indígenas tem como base as 
relações interculturais ancorado no respeito à diferença e no reconhecimento 
da pluralidade de direitos entre indígenas surdos e não surdos. É um modo de 
reconhecemos meios para realizar o debate que se torna paradigmático pela 
complexidade e riqueza das línguas de sinais indígenas que não podem ser 
reduzidas a um único código linguístico como modelo universal. É com base 
na diversidade linguística das línguas de sinais indígenas, nos pressupostos 
das relações de interculturalidade, que reconhecemos o papel das línguas de 
sinais indígenas nos processos próprios de ensino e aprendizagem.

Com esses pressupostos e premissas os estudos surdos pós-crítico é uma 
possibilidade constitutiva que temos para refletimos as relações das línguas 
de sinais indígenas com a cultura e identidade de cada povo indígena. Com 
isso compreendemos que os surdos indígenas se constituem num arco íris de 
pluralidade cultural na medida promove uma interação entre o eu, o outro 
e o mundo, nos espaços de natureza e cultura das comunidades indígenas.

Desta forma, reconhecemos que as mudanças provocadas pelos proces-
sos de globalização neoliberal e pela crise de paradigmas da modernidade 
nas sociedades contemporâneas, têm provocado significativas mudanças nos 
processos de ensinos e aprendizagens que merecem a construção de novos 
olhares no âmbito da educação básica na perspectiva da educação intercultu-
ralidade como paradigma dos estudos culturais na educação escolar indígena.
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Do ponto de vista histórico os conceitos de educação inclusiva que ocorre-
ram por meio da realização da Conferência Mundial sobre Educação Para Todos, 
em 1990, com lideranças mundiais buscando a promoção e a universalização 
da educação com a base na reflexão dos modelos de globalização neoliberais 
e excludentes, provocaram o surgimento de movimentos sociais voltado para 
discussão da complexidade das identidades na perspectiva da interculturalidade.

Na atualidade temos diversos grupos que reivindicam o direito a diferença 
e a diversidade, visando a construção das identidades das diferenças como forma 
de afirmação das suas próprias culturas e denuncia a discriminação a que estão 
submetidos nos processos de ensino e aprendizagem na educação escolar que não 
respeita a diversidade de comunicação de expressão no âmbito da educação básica.

Neste cenário a trajetória dos surdos do ponto de vista histórico é marcada 
por lutas políticas com várias conquistas significativas. O uso da Língua de 
Sinais que antes era proibida e considerada mímica gestual, tornou se uma 
conquista como língua reconhecida, que possui gramática própria tornando 
se um marco referencial na construção da identidade cultural da comunidade 
surda. Desta forma reconhecemos o que antes era uma visão clínica da surdez, 
como campo de conhecimento das ciências humanas.

Neste estudo reivindicamos como marco referencial dos mapeamentos 
das línguas de sinais indígenas os pressupostos apresentados pela pesquisadora 
indígena Guarani Kaiowa, Shirley Vilhalva (2012), que apresenta em suas 
pesquisas sobre as Línguas de Sinais indígenas em Mato Grosso do Sul, a 
existência de uma Língua de Sinais Emergentes. que apresentam característi-
cas lexicais próprias relacionada a cultura e identidade dos Guarani Kaiowá.

Os estudos de Vilhalva (2012) reconhecem que os sinais emergentes se 
encontram no rumo do desenvolvimento de língua de sinais indígena que são 
criados conforme a necessidade dos indígenas surdos em cada comunidade. Nesta 
perspectiva, a pesquisadora reconhece que esses sinais são reconhecidos como 
‘sinais naturais’ que alguns chamam de ‘gestos caseiros’ ou ‘práticas linguísticas’.

Nesta perspectiva, reconhecemos que os ‘sinais emergentes’ são reconhe-
cidos como um dos pressupostos das línguas de sinais indígenas em desen-
volvimento nas comunidades indígenas que podem ser reconhecidos nos 
processos próprios de ensino e aprendizagem na educação escolar indígena. 
Isto ocorre porque os sinais emergentes refletem a cultura e identidade de 
cada comunidade indígena, tornando-se essencial que o papel do Intérprete 
de Língua de Sinais (ILS) seja realizado com base nos sinais emergentes 
presentes em cada comunidade surda indígena.
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[...] A apresentar um mapeamento da existência de índios surdos e da 
existência de línguas de sinais emergentes nas comunidades indígenas do 
Mato Grosso do Sul. Decidimos embasar os registros propostos para os 
sinais emergentes nos estudos linguísticos aplicados ao ensino de línguas 
de sinais, já que não dispomos de estudos mais aprofundados sobre o tipo 
de mapeamento que necessitamos fazer, o que não nos permite construir, 
então, metodologias de pesquisa mais adequadas. [...] O estudo dos sinais 
emergentes que se deseja apresentar não objetiva recuperar apenas os 
registros sobre as línguas padrão, mas também, e, sobretudo, procura 
realizar um levantamento de como se apresenta atualmente o uso desses 
sinais emergentes e, até mesmo, a história da produção desses sinais para 
que se possa fazer o registro científico sobre a situação linguística dos 
índios surdos dentro das escolas indígenas na região da Grande Doura-
dos. A escolha dessas escolas se deve ao fato de elas serem bilíngues na 
perspectiva português-guarani e pelo fato de os professores da pedagogia 
diferenciada indígena realizarem sua formação em Universidades locais, 
onde assuntos em torno da surdez e da Libras são discutidos, contribuindo 
para que estes professores tenham uma formação que respeite não só a 
cultura e língua indígena, mas também a cultura surda e a língua de sinais 
que estão presentes nas escolas indígenas bilíngues guarani – português 
no Mato Grosso do Sul (VILHALVA, 2012, p. 23-24).

Na perspectiva dos estudos culturais surdos, Gladis Perlin (2010) corrobora 
com nossas reflexões assegurando que a dominação cria estereótipos levando a 
impedir a aceitação da identidade cultural dos indígenas surdos. Para Perlin (2010) 
“o estereótipo faz com que as pessoas se oponham, às vezes disfarçadamente, 
e evitem a construção da identidade surda”. Como está sendo construída essa 
identidade dos índios surdos no meio do povo indígena, as lutas são as mesmas 
que a do surdo dentro das comunidades ouvintes. Com isso fica o temor da incom-
patibilidade com a identidade ouvinte, tornando-o inferior.

Nesta perspectiva reconhecemos que o ILS deve possuir um perfil educa-
dor atuando na defesa da diferença cultural nos campos híbridos da educação 
escolar indígena buscando compreender os sinais emergentes das línguas de 
sinais indígenas. Isto deve ocorrer porque os surdos indígenas necessitam que 
seja compreendidos seu modo ser na dimensão constitutiva da sua cultura 
e identidade. Essa é uma forma também reconhecemos as línguas de sinais 
indígenas nos pressupostos da educação intercultural, diferenciada e trilíngue.

No contexto das línguas de sinais indígenas é possível asseguramos que 
essa discussão encontra se apropriada por diferentes visões políticas ideoló-
gicas que acabam sendo compreendidas como mais um discurso na defesa 
da diferença num mundo que produz cada vez mais, pessoas excluídas pelos 
processos de globalização econômica. Neste prisma, o presente estudo de 
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mapeamento dos estudos das Línguas de Sinais indígenas na perspectiva da 
identidade cultural, encontra ancorado na perspectiva da contemporaneidade 
da língua de sinais indígenas brasileira.

Dentro deste cenário, acreditamos que as políticas de educação intercultu-
ral de surdo na perspectiva dos estudos culturais surdos das escolas indígenas 
encontram contextualizadas nas lutas sociais em defesa do reconhecimento 
das diferenças nos paradigmas da interculturalidade da sociedade brasileira, 
que possui uma formação sustentada na diversidade das culturas indígenas 
e afrodescendentes. Desta forma, acreditamos que a educação intercultural 
na perspectiva dos estudos culturais surdos abre brechas que nos permite 
refletir sobre os processos próprios de ensino e aprendizagem na expectativa 
da cultura do sujeito surdo presentes nas comunidades indígenas. Com isso é 
possível revelar o significado da língua de sinais indígena que está sendo utili-
zada como mediação pedagógica nos ambientes da educação escolar indígena.

O nosso desejo como grupo pesquisador em estudos culturais e contribui 
para mostrar como ocorrer interações dos processos de ensino e aprendizagem no 
âmbito da educação escolar indígena pelo processo de sistematização da aborda-
gem da língua de sinais indígenas nas relações pedagógica construída na escola, 
na família e na comunidade, considerando as necessidade das língua de sinais 
indígenas na identificação dos processos próprios de ensino e aprendizagem.

Neste cenário as reflexões no campo educacional assumem que os dis-
cursos das relações interculturais colocando em pauta a problematização desse 
tema com vistas, entre outras coisas, a se propor uma educação escolar indí-
gena que acolha a todos em suas diferenças. Desta forma a educação escolar 
indígena, enquanto ciência precisa e deve pesquisar os significados desses 
discursos e suas consequências no contexto da educação escolar indígena.

A educação escolar indígena no contexto dos estudos surdos na perspec-
tiva das relações interculturais, trata-se do respeito às diferenças no marco dos 
pressupostos teóricos dos campos híbridos dos estudos culturais. A questão 
é que essa discussão encontra se apropriadas por diferentes visões políticas 
ideológicas que acabam sendo compreendidas como mais um discurso na 
defesa da diferença num mundo que produz cada vez mais pessoas excluídas 
pelos processos de globalização das diversas manifestações culturais.

Pode se considerar que os processos de exclusões visam leva as pessoas a ser 
consideradas como algo descartável na economia globalizada. Para compreender 
os diversos sentidos e significados atribuídos a esses conceitos na perspectiva dos 
processos próprios de ensino e aprendizagem nas relações interculturais, esse 
projeto de pesquisa pretende situá-los no contexto da educação intercultural na 
perspectiva dos estudos da identidade cultural surda no Brasil.
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Reconhecemos que nas últimas décadas a educação de surdos tem 
sido objeto de estudos e tem causado profundas discussões relacionadas as 
mudanças de paradigmas do método oral para o bilinguismo, a aprendizagem 
da leitura e da escrita, como também a aprendizagem da língua de sinais. 
Não resta dúvida que existe uma enorme distância entre a teoria, os direitos 
educacionais regidos pelas Políticas Públicas e a prática escolares que vem 
acontecendo no chão das escolas. A complexidade da educação de surdo vem 
ganhando destaque, mesmo assim de forma restrita. Um questionamento a se 
fazer: será que os surdos estão sendo consultados e participando ativamente 
na elaboração das leis e propostas pedagógicas que direcionam a educação de 
surdos no Brasil? Essa é uma questão que traz a maioria deles por entender 
que os processos de educação de surdos não vêm contemplando na prática 
os anseios educacionais das comunidades surdas relacionada aos processos 
de ensino e aprendizagem na educação escolar indígena.

A proposta de inclusão das pessoas deficientes nos programas educacio-
nais especiais de educação escolar tem origem na Declaração dos Direitos 
Humanos (1948) que assegura o direito de todos à educação, confirmado 
pela Conferência Mundial de Educação para Todos, em 1990 na Tailândia, 
consolidado na Declaração de Salamanca que aponta a educação inclusiva 
como forma mais eficiente de promover a educação para todos. Documentos 
do Ministério da Educação (Brasil, 2019), assegura que a inclusão é uma 
responsabilidade governamental e o MEC apoia a implementação de uma 
nova pratica social que atenda a todos, independentes de suas necessidades 
educacionais especiais, conforme o que estabelece a Constituição Federal 
em seu Art. 206, Inc. I, que garante “igualdade de condições de acesso e 
permanência na escola”.

Por outro lado, a Lei de Diretrizes Básica da Educação (LDB, 1996) em 
seu artigo 58 assegura em consonância com a Legislação em vigor e com as 
Políticas de educação especial/SEESP/MEC, onde são fixadas Diretrizes e 
Normas para Educação Especial na Educação Básica, contemplam também 
o atendimento educacional especializado para alunos surdos, que atenda suas 
especificidades com intérpretes de Língua de Sinais, professores de português 
como segunda língua e outros profissionais como fonoaudiólogo, psicólogos, 
assistentes sociais, entre outros.

Por fim, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou a Resolução 
n. 02/2001, que institui Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Edu-
cação Básica incluindo os alunos surdos no grupo daqueles com dificuldade 
de comunicação e sinalização diferenciada dos demais alunos, e que deman-
dem a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. Essa resolução reafirma 
que todas as diferenças humanas são normais e que o processo educacional 
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deve proporcionar ao aluno surdo propostas pedagógicas que supram suas 
necessidades de desenvolvimento escolar.

Vale ainda ressaltar que o decreto 5.626, que regulamenta a lei Federal 
de LIBRAS 10.436 de 24 de abril de 2002, assegura ações para a inclusão 
do aluno Surdo na sociedade e valoriza a identidade e cultura Surda, como 
forma de respeitar as diferenças e reconhece a Língua de Sinais, dando a ela 
status de língua, utilizada pelos Surdos brasileiros. Além disso, em setembro 
de 2010 a comunidade surda brasileira conseguiu conquistar a regulamentação 
da Lei 12.319 que reconhece a profissão de Tradutor e Intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS, bem como as Políticas Públicas que irão 
facilitar a inclusão desses indivíduos na sociedade, com comunidade ouvinte 
respeitando as diferenças sociais e linguísticas da comunidade Surda brasileira.

Dessa forma, compreendemos que a educação intercultural de surdos no 
processo de formação dos professores para educação intercultural consiste 
em gerar novas práticas de ensino e aprendizagem. Espera com isso que os 
paradigmas da educação intercultural de surdo na perspectiva da educação 
escolar indígena, de forma criativa posso ajudar na construção de diálogos 
interculturais entre culturas que requerem a situação interativa e a síntese 
superadora de valores, concepção e práticas transformadoras que implicam 
a todas as culturas em um processo de solidariedade e igualdade responsável 
entre surdos e ouvintes.

Candau (2008, p. 54) corrobora com essa discussão ao afirmar que o 
desenvolvimento de uma educação intercultural é uma questão complexa, 
atravessada por tensões e desafios. Exige problematizar diferentes elemen-
tos do modo como hoje, em geral, concebemos nossas práticas educativas e 
sociais. Para ela, as relações entre direitos humanos, diferenças culturais e 
educação colocam-nos no horizonte da afirmação da dignidade humana num 
mundo que parece não ter mais essa convicção como referência radical. Nesse 
sentido, trata-se de afirmar uma perspectiva alternativa e contra hegemônica 
de construção social, política e educacional.

Dessa forma, esse projeto de pesquisa pretende investigar como encontra 
se articulado o saber pedagógico da educação escolar indígena e qual tem sido 
o sentido das novas línguas de sinais indígenas no contexto da organização 
didática e pedagógica dos processos de ensino aprendizagem. O propósito 
é identificar quais são os limites e possibilidades dos processos de ensino e 
aprendizagem dos professores, intérpretes e alunos surdos nas relações inter-
culturais. A ideia é garantir o desenvolvimento de processos próprios de ensino 
e aprendizagem que assegura práticas pedagógicas interculturais sem perde 
a identidade cultural, mas ampliar os horizontes de promoção e divulgação 
da língua de sinais contexto da educação escolar indígena.
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As línguas de sinais indígenas no Brasil

Dados relacionado as línguas indígenas demostram a existência de cerca 
de 256 línguas e dialetos indígenas no Brasil. O guarani, por exemplo, tem 
mais de 30 mil falantes. Os Yanomami e o Caingangue contam com mais de 5 
mil. No contexto brasileiro na última década foram realizados diversos estudos 
e pesquisas que trouxeram grandes contribuição relacionadas a língua de sinais 
indígenas. A primeira língua de sinais indígena registrada e documentada no 
Brasil é a da comunidade Urubu Ka’apor, localizada do sul do Maranhão.

O povo dessa localidade possui elevada incidência de pessoas surdas 
(uma em cada 75) e desenvolveu uma forma própria de comunicação por 
sinais. Uma característica interessante desta comunidade surda é que toda a 
comunidade indígena domina os gestos, permitindo que exista a comunicação 
fluente entre ouvintes e surdos. Os sinais que começaram a ser estudados na 
década de 1960 pelo pesquisador canadense James Kakumasu e em seguida 
pela professora brasileira Lucinda Ferreira, da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro.

A língua de sinais Urubu Ka’apor foi o primeiro passo de registro das 
línguas de sinais indígenas para a criação do Inventário Nacional de Diversi-
dade Linguística, no contexto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (Iphan). Informações relacionadas ao projeto revela que o objetivo 
é realizar um estudo de diversas línguas minoritárias no país, incluindo as 
línguas de sinais indígena. É um trabalho fundamental, considerando que a 
cada duas semanas um idioma se extingue no mundo – segundo levantamento 
feito pelo projeto Enduring Voices, da revista National Geographic –, levando 
com ele histórias e saberes da diversidade linguística.

A Lucinda Ferreira Brito (1995) como a primeira linguística brasileira a 
descrever a existência de uma língua de sinais indígena, a Língua de Sinais 
Ka’apor Brasileira (LSKB). O olhar dela possui uma grande relevância para 
os primeiros registros das línguas de sinais, pois ela realizou os primeiros 
esforços de registro e documentação de uma língua de sinais indígena demos-
trando como a língua e cultura são intrinsecamente relacionadas.

No Brasil, Lucinda Brito inicia seus importantes estudos linguísticos 
em 1982 sobre a Língua de Sinais dos índios Urubu-Ka’apor da floresta ama-
zônica brasileira, após um mês de convivência com eles. A experiência foi 
documentando em filme. A pesquisadora revela que a proposta da pesquisa 
nasceu da leitura de um artigo publicado no livro de Umiker-Sebeok (1978), 
de autoria de J. Kakumasu, Urubu Sign Language. O artigo demostrava que 
a Língua de Sinais dos Urubu-Kaapor se diferenciaria da língua de sinais em 
uso na Malásia, a língua de sinais de Penang (PSL) que se constituir num 
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veículo de comunicação intratribal e não como meio de transação comercial. 
Neste contexto, Lucinda Brito, constatou que a língua de sinais dos Ka’apor 
tratava de uma legítima Língua de Sinais dos surdos. A pesquisadora observou 
que os Urubu-Ka’apor utilizam com os ouvintes da aldeia a Língua de Sinais 
e a língua oral, evidentemente, enquanto os surdos se restringem à Língua de 
Sinais. Assim, os ouvintes da aldeia se são bilíngues e os surdos monolíngues.

Outro pesquisador da língua de sinais s Ka’apor é Gustavo Godoy (2020). 
Ele registra que entre os Ka’apor há em torno de 15 surdos. Sua língua de 
sinais surge na articulação social destes surdos com ouvintes, que constituem 
a maioria da comunidade de sinalização. A língua de sinais ka’apor possui 
configurações de sinais diferentes nos processos de comunicação com os 
ouvintes, com a qual eles mantêm diferentes relações de interações sociais. 
Não é certa a profundidade temporal dos sinais ka’apor, sendo que a surda 
com maior fluência da língua relatada na literatura pode ter nascido no final do 
século XIX. Os sinais ka’apor surgem e ressurgem nos encontros e na neces-
sidade de comunicação dos surdos, que estão sempre cercados de ouvintes. 
Nos locais onde há surdos, o uso cotidiano da sinalização é sempre renovado.

Godoy (2020, p. 362) apresenta nos resultados das pesquisas algumas 
configurações de sinais presentes numa rede de comunicação da comunidade 
em diferentes contextos culturais. Segundo o pesquisador, a permanência da 
sinalização e a competência dos ouvintes dependem da presença de um surdo 
e das relações sociais que o envolvem. Os surdos são usuários “motivadores” 
da presença da sinalização, embora os ouvintes sejam usuários “adaptadores”, 
que passam a sinalizar na presença de alguém surdo.

Os estudos de Godoy (2020) registram que para os Ka’apor o mito da 
origem da surdez surgiu de uma mulher que consumiu jacaré quando grávida. 
O jacaré tem uma língua diminuta e, como as qualidades das comidas têm, 
em geral, efeitos sobre as pessoas, a criança, cuja mãe comeu jacaré durante 
a gestação, pode nascer surdo. Neste contexto cultural Godoy comenta sobre 
um caso antigo que exemplifica a “integração cultural” dos sujeitos surdos. 
Ele revela o caso do surdo Ka’apor Japiai, que era um grande pajé, uma 
atividade que exige cantoria, mesmo que, no caso de Japiai, fosse executada 
sem a letra falada da música, ele serviu como consultor de um pequeno filme 
de Kozák (1958-9), sobre os Ka’apor na qual realizava diversas atividades.

Neste contexto da cultura e identidade Ka’apor o pesquisador assegura 
que do ponto de vista das atividades sociais na comunidade, os Ka’apor surdos 
realizam atividades produtivas sociais básicas e no cotidiano e não existe a 
ideia de “interpretação” ou “tradução simultânea” da língua de sinais. Entre-
tanto, os surdos compreendem as questões do dia a dia e buscam perguntar 
sobre os significados. Assim, em uma reunião, um ouvinte sinalizador pode 
servir de intérprete simultâneo da ideia geral do que está sendo comunicando. 
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Os surdos conversam e explicam as tradições, os ritos, remédios e mezinhas 
dos antigos, narram seus sonhos, contam piadas, danças e tocam nas festas e 
tudo o mais, na medida de seus interesses.

Neste cenário Godoy (2020, p. 364) demostra que os surdos que crescem 
alheios a uma base institucional que os exponha a uma língua de sinais pree-
xistente criam sistemas linguísticos idiossincráticos, que reconhecidos como 
“sinais caseiros”. Esses sinais caseiros de um surdo podem se difundir em 
suas redes sociais, para além da família ou com a adição de surdos na mesma 
família, podem ser usados pelos vizinhos e alcançar o estatuto de um sistema 
de comunicação local, “sinais familiares” ou “sinais caseiros comunais”. 
Os sinais comunais, também chamados de “línguas de sinais emergentes”, 
ou de “línguas de sinais de aldeia”, podem alcançar uma importância local, 
tornando-se uma convenção da língua de sinais Ka’apor entre os membros 
da comunidade tornando se comum os sinais entre os ouvintes e os surdos.

Para Godoy (2020, p. 366) um gesto pode ser entendido como a ativi-
dade corporal enunciativa e não qualquer “comportamento observável”. Ele 
comenta que os gestos sofrem alterações acabam virando sinais Ka’apor. Neste 
prisma o pesquisador considera que um gesto emblemático que acompanha as 
descrições faladas de ‘cor’, além de ser utilizado com a mesma função, virá 
também produtivo para criar nomes na língua de sinais.

A cultura e identidade dos surdos Kaikang

Em relação a cultura e identidade dos indígenas surdas a Professora e a 
pesquisadora Marisa Giroletti (2008) realizou grande contribuição com uma 
pesquisa sobre a língua de sinais da escola em terra indígena da Etnia Kain-
gang, demonstrando as possibilidades de entendermos as mudanças ocorridas 
no espaço da língua de sinais no contexto local. A dissertação com o tema 
“Cultura surda e educação escolar Kaingang” tem como foco principal o 
registro baseado nos sinais Kaingang, desenvolvidos na comunicação dos 
surdos na escola e no contexto da comunidade. A pesquisa foi realizada na 
Escola Indígena de Educação Básica Cacique Vanhkre, situada na Aldeia 
Sede, município de Ipuaçu, oeste de Santa Catarina. A pesquisa assumiu um 
caráter participante pois, a pesquisadora desenvolveu um papel triplo, atuando 
também como docente no período vespertino (1ª a 4ª série) e intérprete de 
Língua Brasileira de Sinais junto aos surdos Kaingang incluídos numa 6ª 
série no período matutino.

Nos resultados a pesquisadora busca não priorizar uma análise Linguís-
tica, buscou-se estudar o processo cultural de criação e uso de signos pró-
prios e os seus significados no contexto da cultura Kaingang no processo de 
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interação dos surdos da comunidade com a Língua Brasileira de Sinais. Com 
o olhar voltado para os processos de comunicação dos sinais Kaingang (LSB), 
a pesquisadora buscou identificar os elementos culturais que constituem a 
identidade dos surdos Kaingang e analisar os contextos em que os sinais lin-
guísticos surdos próprios à cultura Kaingang que se legitimam e se entrelaçam 
com a LSB. A identificação dos sinais foi realizada com um grupo de alunos 
que fazem uso dos sinais Kaingang, ao mesmo tempo possibilitaram analisar 
a presença da influência cultural e discutir como ocorre com a presença de 
contatos linguísticos de língua visual diferentes e que se entrelaçam com a 
língua de sinais brasileira do centro urbano.

A educação escolar indígena foi ambiente utilizado para os registros, as 
interpretações e análise contextual dos sinais e das formas de comunicação 
entre surdos na comunidade Kaingang. O contexto da escola indígena pos-
sibilitou o estudo das representações que se fazem destes surdos na comu-
nidade, assim como os processos de identificação cultural e identidade dos 
surdos Kaikang. A pesquisadora busca a lógica de análise fundamentada no 
reconhecimento das diferenças como alteridade reconhecendo a visão cultura 
do povo, da língua e das relações humanas como forma de superar a lógica 
bipolar do certo ou errado, feio ou bonito, superior e inferior, que ao longo da 
história tem servido como chave de interpretação das relações interculturais.

Giroletti (2008) revela que existia um olhar de inferioridade que apontava 
para o fracasso escolar e pessoal e assim, as mudanças desapontaram com a 
presença dos sinais Kaingang na aldeia (SKA), como ficou sendo denomi-
nado – remetem o olhar para quem sinaliza: os surdos; porém, a história que 
antecede a escolarização desses estudantes aponta para o fracasso escolar e 
pessoal, o surdo visto como “Mudo”, deficiente, excluído digno de cuidados. A 
LSB trouxe a possibilidade de uma comunicação estruturada, de uma Língua 
e de uma identidade (GIROLETTI, 2008, p.144).

Com os registro e documentação dos sinais Kaikang a pesquisadora 
demostra que os registros dos sinais Kaingang criaram possibilidades de dis-
cutir e analisar a influência cultural, além de entrar em contatos com sinais 
diferentes e outros que são entrelaçados com a LSB, nos processos de ensino 
e aprendizagem da escola indígena. Neste sentido, ela assegura que os sinais 
Kaingang possibilita a constituição de um olhar para quem sinaliza de reco-
nhecimento da cultura e identidade dos surdos indígenas, considerando sua 
a história que antecede a escolarização destes estudantes que aponta para o 
fracasso escolar e pessoal, onde os surdos eram vistos como “Mudo”, defi-
ciente, excluído digno de cuidados.

[...] partindo da premissa que guiou o nosso olhar – a cultura, durante 
esta trajetória de vivências, de docente e de pesquisadora como alguém 
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que acredita nas possibilidades dependendo das oportunidades. Além de 
levantar e investigar o problema, era importante olhar também para o que 
sinalizavam e seus significados: “Que elementos culturais constituem a 
identidade dos surdos Kaingang e em que contexto os sinais linguísticos 
de comunicação dos surdos se legitimam e se entrelaçam com a Língua 
de Sinais Brasileira?” Os sinais, mais que um jeito de expressar, são o 
próprio jeito de ser. Como sinalizar o nenê embalado no colo, como na 
LSB, se na aldeia poucos embalam nenê deste modo? E ainda, por que 
sinalizar banho, como na LSB, em pé, embaixo de chuveiro? Na aldeia, 
o banho é tomado no rio, na fonte, no tanque, na sanga. Neste sinalizar 
está a legitimidade dos sinais Kaingang que procurávamos, no espaço de 
vivência e relevância para eles (GIROLETTI, 2008, p.145).

Para autora a Língua de Sinais Brasileira (LSB), na perspectiva da cultura 
identidade Kaikang, trouxe a possibilidade de uma comunicação estruturada, 
de uma Língua e da identidade cultural de um povo. Com isso, a pesquisadora 
acredita que esta nova Identidade ficará para sempre na comunidade Kaikang 
e os surdos indígena passaram ser reconhecidos como estudantes que possui 
outra lógica de representação do mundo no contexto da escola indígena. Essa 
lógica é demostrada nas entrevistas que esses surdos de outra forma de ver 
o mundo, por isso preciso considerados seus processos próprios de ensino 
e aprendizagem.

Os sinais emergentes registrados em Mato Grosso Sul

Outra importante pesquisa relacionado as línguas de sinais indígenas foi 
realizado pela pesquisadora surda Shirley Vilhalva (2009) denominado de 
“Mapeamento das línguas de sinais emergentes: um estudo sobre as comu-
nidades linguísticas indígenas de Mato Grosso do Sul”, que foi realizada 
numa perspectiva de mapear e registrar, através do olhar de como as línguas 
de sinais familiares está emergindo no contexto plurilíngue, especificamente 
nas aldeias Jaguapiru e Bororo das comunidades indígenas do município de 
Dourados no estado de Mato Grosso do Sul.

Como pesquisadora surda e sinalizadora Shirley Vilhalva (2009) entrou 
no espaço de regras que vem de uma cultura e língua oral de uma etnia, pois 
o guarani: kaiowa, ñandeva e mbya sempre tiveram a oralidade como “poder” 
dentro da comunidade e das Escolas Indígenas. Os estudos sobre sinais fami-
liares realizados por ela revelam informações a respeito da comunicação que 
a família, quando tem um filho surdo, em que os pais são em sua maioria 
ouvintes e começam a criar um meio de comunicação visual, usando todas as 
formas naturais possíveis, como o apontamento e gestos naturais.
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Como procedimento da pesquisa ela utilizou depoimentos espontâneos 
coletados dos familiares ao ir acompanhada com a equipe da Secretaria de 
Educação, intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e do representante 
da liderança indígena local nas residências dos indígenas surdos, elaborando 
diário, fotos e filmagens dentro da escola indígena quando me era permitido. 
Os processos de análise do estudo consistiram, em uma de sua análise de natu-
reza linguística com enfoque lexical (vocabulário) e buscando o mapeamento 
no sentido de abrir este caminho investigando que dará elementos concretos 
para a proposição de política linguística nesta área.

Os resultados da pesquisa revelam que as línguas de sinais, consolidadas 
ou emergentes que esses surdos indígenas fazem uso seja com seus familiares, 
com os parentes e ou na escola, serve de base para o planejamento e execu-
ção dos currículos específicos nos sistemas indígenas de educação brasileira. 
Nesse processo, deve ser garantido que o estudante indígena surdo se desen-
volva primeiramente na língua de sinais que faz uso em sua vivência diária, 
posteriormente na Língua Brasileira de Sinais, e a partir desses fundamentos 
na língua indígena escrita de sua etnia, bem como na Língua Portuguesa na 
modalidade escrita. Cabe destacar que a presença de pesquisadores surdos 
indígenas ou com vivência a esses contextos devem protagonizar o desen-
volvimento e execução de projetos educacionais com uma visão multiétnica.

A Libras é reconhecida como língua oficial da comunidade surda no 
sentido de o povo surdo ter um lugar de fala. Apesar da Libras ser conside-
rada uma língua nacional, existem línguas de sinais nos territórios indígenas 
brasileiros. Quando há existência de alunos indígenas surdos e os professo-
res indígenas têm formação acadêmica dentro das universidades dos cen-
tros urbanos brasileiros, seja aulas presenciais, à distância ou em projeto de 
extensão, os mesmos tem a disciplina de Libras em sua grade como disciplina 
obrigatória, os mesmo iniciam o trabalho com a língua de sinais do centro 
urbano brasileiro, pois ainda há ausência do programa específico da língua 
de sinais indígenas hoje frente as instituições responsáveis pela planificação 
das línguas no território nacional. Sendo assim o educador indígena e não 
indígena sempre destaca a Libras como de aproximação devido seus estudos 
durante a sua formação.

Para Vilhalva (2009) é de suma importância que a equipe de profissio-
nais das escolas da terras indígenas desde o diretor, merendeira, professores 
ao vigia conheçam a comunicação com os alunos surdos e a cultura da etnia, 
tendo a base de conhecimento dos sinais emergente que surgem nas famílias 
e segue aos parentes de proximidade seja surdo ou ouvinte da mesma etnia 
ou não. Os professores com formação na área da linguística que realizam as 
formações para os professores das terras indígenas terá necessidade de focar 
também na constituição do trabalho com a língua de sinais da etnia, sendo está 
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de essencial importância para o aluno surdo apropriar se os conhecimentos da 
sua língua de sinais indígena, bem como de sua identidade cultural.

Como pesquisadora surda Shirley Vilhalva (2009) entrou no espaço de 
regras que vem de uma cultura e língua oral de uma etnia, pois o guarani: 
kaiowa, ñandeva e mbya sempre tiveram a oralidade como “poder” dentro 
da comunidade e das Escolas Indígenas. Os estudos sobre sinais familiares 
realizados por ela revelam informações a respeito da comunicação que a famí-
lia, quando tem um filho surdo, em que os pais são em sua maioria ouvintes 
e começam a criar um meio de comunicação visual, usando todas as formas 
naturais possíveis, como o apontamento e gestos naturais.

A língua de sinais da Etnia Sateré-Mawé

O Mapeamento e Contribuições Linguísticas do pesquisador Surdo da 
língua de sinais presente na Etnia Sateré-Mawé na Microrregião de Parintins, 
Marlon Jorge Silva de Azevedo (2015), que sua pesquisa teve como foco 
principal o levantamento de indígenas surdos nas microrregiões do município 
de Parintins da etnia Sateré-Mawé. Com base nas informações levantadas nas 
terras indígenas e nas cidades onde vivem os Sateré-Mawé, evidenciou-se 
que as escolas de zonas rurais e comunidades que o índio surdo frequenta 
não possui uma educação diferenciada específica a sua especificidade. Os 
resultados demostram que na educação dos indígenas surdos falta matérias 
visuais, sala de recursos com atendimentos diferenciados.

Ao analisar as questões linguísticas nas áreas indígenas das microrregiões 
de Parintins, verificou-se que a implantação deste empreendimento, repre-
sentou como um novo modelo de desenvolvimento para a comunicação 
de indígenas surdos nas comunidades indígenas. Ressalta-se que cada 
município onde existem membros da etnia Sateré receberá como retorno 
da pesquisa um minidicionário trilíngue (Língua de Sinais, Língua Sate-
ré-Mawé e Língua Portuguesa) para intercâmbio sociocultural-linguístico 
(AZEVEDO, 2015, p. 97).

Ao identificar essa realidade Azevedo (op. cit) comenta que o sistema 
responsável pela educação escola indígena tem procurado fazer adequações 
para atender às pessoas que apresentam necessidades físicas, para a inclusão 
destas no contexto da realidade linguística e educacional. Porém, ele consi-
dera, que embora exista uma legislação que assegura aos surdos indígenas 
uma educação diferenciada, ainda há ausência de qualidade para que um indi-
víduo surdo possa estudar incluso em um contexto regular de ensino. Neste 
contexto, ele considera que maioria dos professores não estão preparados 
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para lidar com essa situação peculiar dos surdos indígenas. Para ele, apesar 
da imposição que há nos órgãos educacionais, há profissionais que atuem para 
o bom desempenho do aluno indígena surdo.

Azevedo (op. cit) que dados fornecidos pela escola por meio de um 
parecer pedagógico sobre uma aluna indígena surda demostra que ela nasceu 
de parto normal, sem nenhum problema aparente. Entretanto, aos três anos de 
idade a mãe percebeu que a filha não ouvia e nem falava. Para se comunicar 
com a filha utilizava-se de gestos, mas era difícil a comunicação. Com isso a 
família procurou a escola que filha estava matriculada, mas percebeu que as 
mesmas orientações dadas às crianças não indígenas, era passada para filha. 
Logo percebeu que não existe um direcionamento para a cultura da sua etnia 
na escola nem na no contexto familiar.

Neste prisma, o pesquisador alerta que o tipo de comunicação que se 
utiliza em casa, ou seja, a forma e o estilo de comunicação que os pais utili-
zam com a criança surda tem uma grande importância nos constituição dos 
processos próprios de ensino e aprendizagem, mas os pais ouvintes necessitam 
do conhecimento da educação, da cultura, da língua da pessoa surda, para que 
possam promover uma formação linguística do filho surdo.

Desta forma, a educação escolar reconhecida pela própria escola referente 
à inclusão da aluna indígena surda aponta para a necessidade de instituir 
uma educação trilíngue, de forma que seu processo de ensino-aprendiza-
gem se pauta na Língua Sateré-Mawé, Língua Brasileira de Sinais e Língua 
Portuguesa. Mesmo sabendo da dificuldade em aprender três línguas, o 
parecer pedagógico considera possível aprendizagem de três línguas.

Para Azevedo (op. cit), primeiramente é necessária a aquisição da pri-
meira língua, a língua de sinais, e como segunda língua, a língua nativa de 
sua comunidade étnica. Para ele essa é uma necessidade essencial porque 
todo ser humano é produto e produtor da cultura, com isso ele considera os 
princípios da educação para surdos precisa identificar e analisar as concep-
ções de linguagem que, sob condições históricas fundamentaram o ensino de 
Língua Portuguesa para surdos nos documentos oficiais. Para o pesquisador, 
o contexto do ensino da Língua Portuguesa para surdos existe diversas difi-
culdades, e no contexto de uma língua indígena, a situação se torna ainda 
mais complexa.

Desse modo na análise da situação linguística e educacional encontrada 
com os indígenas surdos, ele comenta que foi identificado na etnia Sateré-
-Mawé, uma situação bastante complexa e diversificada. Segundo ele, os sur-
dos Sateré Mawé apresentam diferentes formas de símbolos nos processos de 
comunicação e expressão que para conseguirem se comunicar com as pessoas 
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com quem têm contato, com isso precisam fazer um esforço além do neces-
sário para manifestar seus desejos para informar e ter acesso a informações.

Neste contexto, Azevedo (2015) comenta que seus estudos e pesquisas 
com os surdos da etnia Sateré-Mawé registrou que uma nova história será 
construída para essa alunos indígenas, considerando os diálogos interculturais 
promovidas pela pesquisa. Ele acredita realização da pesquisa na comunidade 
fomentou um novo olhar da sociedade indígena e não indígena juntamente 
com profissionais da educação, da linguística e a própria comunidade surda 
que passou a ter mais segurança em relação da descoberta do pertencimento 
surdo e seus pares. Além disso, ele considera que as línguas sinais indígenas 
presentes entre os Sateré-Mawé, agora possui um dicionário trilíngue (Língua 
de Sinais, Língua Sateré-Mawé e Língua Portuguesa) que poderá contribuir 
construção dos diálogos interculturais nos processos próprios de ensino e 
aprendizagem da educação escolar indígena.

O mapeamento da língua de sinais Paiter Suruí

Uma das principais referências contemporânea dos estudos e pesquisas 
das línguas de sinais indígenas estão sendo realizados sob orientação do Pro-
fessor e Pesquisador, João Carlos Gomes, que desde 2014 vem realizando o 
projeto de pesquisa de Mapeando da Língua de Sinais Indígena na Perspectiva 
da Cultural identidade dos Povos Indígenas de Rondônia. Em 2017 conso-
lidou o mapeamento da língua de sinais dos Paiter Suruí de Rondônia, com 
orientações de três dissertações no Mestrado acadêmico de Letras – na área de 
concentração de Línguas, Linguagens e Cultura Amazônica, linha de pesquisa 
de estudos da diversidade cultural, realizados pelas pesquisadoras: Rosiane 
Ribas de Souza, Miriã Gil de Lima Costa e Luciana Coladine Bernardo (2017).

Os estudos realizados pelas pesquisadoras devem como compromisso rea-
lizar uma produção acadêmica na área de educação intercultural considerando 
a subjetividade humana que se inscreve na era contemporânea, permitindo 
que as ciências sejam concebidas em sua pluralidade teórico metodológica 
e na transcendência das fronteiras do saber. Desta forma, o grupo almejou 
os pressupostos da educação intercultural reconhecendo a pesquisa como 
estimuladora da criação e recriação à reinvenção de novas práxis educativas 
no ambiente amazônico.

Neste cenário, O grupo pesquisador em Educação Intercultural (GPEI), 
liderado pelo Professor João Carlos Gomes, vinculado ao mestrado em letras, 
vem buscado priorizar a compreensão acerca do pensamento e da prática 
docentes no âmbito da “sala de aula” na educação superior e básica, iden-
tificando possíveis práticas inovadoras na Amazônia brasileira, bem como 
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analisar as políticas públicas para a formação inicial e permanente, principal-
mente na área da formação do professores e gestores, buscando confrontar o 
discurso dos documentos oficiais, o currículo dos cursos e a prática docente 
numa perspectiva pós-crítica da educação.

Desta forma por meio do Grupo pesquisador em Educação Intercultural 
vem realizando pesquisas voltadas para a educação intercultural de surdo na 
perspectiva dos estudos culturais pís-crítico, sustentado na pedagogia surda 
como forma de promover a cultura surda como pensamento da cultura visual 
com base nos princípios teórico-metodológicos voltados para encontra novas 
pistas para os diálogos interculturais na educação de surdos.

Neste cenário, o projeto de pesquisa Mapeando a Língua de Sinais Indí-
gena na Perspectiva da Cultural identidade do Povo Paiter Suruí de Rondônia, 
com base nos pressupostos dos estudos surdos no contexto da educação inter-
cultural como a comunidade surda do Povo Paiter Suruí, buscou identificar a 
língua de sinais dos Paiter Suruí no contexto da educação escolar indígena, da 
comunidade e da família. A ideia central da pesquisa foi registrar e documen-
tar como ocorre na prática os processos próprios de ensino e aprendizagem 
na língua de sinais indígenas com um grupo de 10 alunos surdos da escola 
indígena Sertanista José do Carmo Santana, no município de Cacoal, terra 
indígena 7 de setembro, Estado de Rondônia (RO).

Trata se de um estudo de caso de caráter etnográfico na perspectiva 
dos estudos culturais pós-crítico que realizou o mapeamento da língua de 
sinais indígena na perspectiva da identidade cultural do Povo Paiter Suruí. 
O estudo visa contribui para a sensibilização da igualdade e da diferença na 
perspectiva dos estudos surdos da cultura visual. Com isso identificaram as 
seguintes questões motivadoras: Os sinais utilizados nos processos próprios 
de ensino aprendizagem das escola indígena; Os sinais que estão sendo usados 
da língua indígena Paiter Suruí na família e na comunidade e quais são as 
relações existentes entre a língua de sinais e a língua indígena Paiter Suruí 
e a língua portuguesa. Nestes pressupostos, buscou-se reconhecer quais são 
as principais mudanças que causa a presença dos/as alunos/as surdos/as nas 
práticas pedagógicas dos/as professores da escola indígena; quais são as prin-
cipais dificuldades de comunicação e expressão entre o sujeito surdo a família 
e a comunidade; e buscaram compreender o pensamento da comunidade da 
surda na construção dos sinais com base na língua indígena Paiter Suruí e a 
língua portuguesa.

Neste contexto Rosiane Ribas Eler (2017) produziu dados que revelam 
como indígenas produziram os próprios sinais. A pesquisadora demostra que 
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os Paiter Suruí surdos têm sua própria maneira de configurar os sinais no uso 
da língua de sinais no contexto da escola indígena.

[...] sinalizam de acordo com o contexto de uso que cada um tem do objeto, 
por exemplo, para o sinal de coco as meninas fizeram sinais relacionados 
com o anel que elas fazem no artesanato indígena, já os meninos simbo-
lizaram a forma com que tiram a fruta da árvore. (ELER, 2017, p. 108)

Para Eler (2017) os sinais produzidos com base na cultura visual encon-
tram-se presente na língua de sinais dos Paiter Suruí. Ela revela que uma das 
marcas da identidade surda é a cultura visual, e nesse sentido os sinais criados 
pelos Paiter Suruí surdos “apresentam as mesmas estruturas de construção 
das línguas de sinais, pois são marcados pela visualidade”.

A pesquisa proporcionou a experiência de adentrar uma aldeia indígena, 
conhecer a realidade de uma escola indígena, de conhecer um pouco da 
cultura desse povo, dando-me a oportunidade de vivenciar situações antes 
nem imaginadas e de conhecer, com o auxílio das teorias estudadas dos 
Estudos Culturais, Estudos Surdos e das metodologias de pesquisa pós-
-crítica com o direcionamento do professor orientador João Carlos Gomes, 
com novas estratégias de fazer pesquisa. Com o mapeamento dos Sinais 
Paiter Suruí no ambiente escolar, contribuímos para levantar a discussão 
sobre a identidade e cultura surda com base na cultura visual no meio indí-
gena, entre pais, professores e sabedores indígenas. (ELER, 2017, p. 108).

No Contexto familiar, social, cultural e linguístico do povo Paiter Suruí 
surdo, a pesquisadora Miriã Gil De Lima Costa (2017) Mapeando os Sinais no 
contexto da comunidade Surda do Povo Paiter Suruí, revela o desenvolvimento 
imagético visual é cheio de significados, e conforme a pesquisa acontecia os 
elementos do mundo comunicacional se apropriaram dando espaço para notar 
as fases do desenvolvimento na criação, formação e uso dos sinais dentro de 
sua cosmovisão indígena.

“[...] foram observados e descritos os elementos da visão de mundo dos 
surdos Paiter Suruí, relacionados à cultura e à Língua Paiter Suruí. Foi 
possível verificar que o surdo indígena Paiter Suruí cria os sinais utiliza-
dos por ele, o que está ligado ao exercício da visualidade, apropriando-se 
das significações produzidas pela cultura indígena, pois a cada abrir e 
fechar dos olhos as imagens vão se estruturando, construindo, firmando 
e representando o seu mundo.”(COSTA, 2017. p. 162)
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Por outro lado, a pesquisadora Luciana Coladine Bernardo (2017), no 
mapeando os Sinais Paiter Suruí no Contexto da Comunidade, demostrar que 
o reinventar da comunicação em constituição língua de sinais, torna possível 
realizar os registros da comunicação dos Paiter Suruí surdos, identificando 
as diferenças que marca cada sinais registrado nos processo comunicação 
com a comunidade.

[...] o mapeamento dos SPS reforçou ainda mais o quanto os seres huma-
nos, independente da sua necessidade, reinventam-se para que o processo 
comunicativo ocorra. Registrar a forma de comunicação e expressão desses 
cinco indígenas surdos Paiter Suruí foi uma etapa que trouxe muitas ideias, 
entusiasmo e novos rumos, por ver a diversidade de sinais existentes em 
cada participante, ora iguais na configuração ora totalmente diferentes, 
e que em meio a essas diferenças se fazem entender. Campello (2008), 
corrobora ao afirmar que quando os sujeitos surdos pertencem a um mesmo 
convívio cultural e têm experiências coletivas culturais, esses conseguem 
entender e ser entendidos por terem essa proximidade de conceitos e signos 
visuais de uma mesma cultura (BERNARDO, 2017. p. 165)

A pesquisadora a presença da cultura visual na construção dos sinais é 
a base da língua de sinais, e essa marca está presente nos sinais produzidos 
pelos surdos indígenas Paiter Suruí que de forma diferenciada revelam que 
cada um olhar diferente para o mundo que o cerca e com isso transmite no 
seu sinal aquilo que chama mais atenção e faz mais sentido. Neste contexto, 
os resultados da pesquisa revelam que a educação intercultural de surdos no 
processo de formação dos professores para educação intercultural consiste 
em gerar novas práticas de ensino e aprendizagem.

Neste cenário, as pesquisadoras sob orientação do Professor João Carlos 
Gomes, acreditam que os paradigmas da educação intercultural de surdo na 
perspectiva da educação escolar indígena, de forma criativa pode contribuir 
para construção de diálogos interculturais entre culturas que requerem a situa-
ção interativa e uma síntese superadora de valores, que promova a concepções 
e práticas transformadoras que implicam a todas as culturas em um processo 
de solidariedade e igualdade responsável entre surdos e ouvintes.

A comunicação em língua de sinais Guarani-Kaiowá

A pesquisadora Juliana Maria da Silva Lima (2013) em sua pesquisa 
voltada para os Guarani-Kaiowá: Um estudo sobre as formas de comunica-
ção e inclusão na família e na escola, revela que a criança indígena surda na 
cultura guarani-kaiowá ainda vive de forma invisível, pela falta da aquisição 
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de conhecimento e assimilação da cultura tradicional indígena. Para a pes-
quisadora a ausência da língua falada é algo primordial para a comunidade 
pesquisada, isto porque as crianças surdas passam da fase infantil, adoles-
cência e segue para fase adulta em um processo de uma comunicação limi-
tada a espaço de sobrevivência da vida diária. Segunda ela, muitas vezes, o 
conhecimento da cultura tradicional e estabelecida pela formação identitária 
de se ouvir o que o outro fala.

Lima (2013) apresenta na pesquisa diversas narrativas dos profissionais 
que eles colocam que educação é trazida de “fora para dentro”, sem a consulta 
a comunidade indígena o modelo de escola que interessa a comunidade. Com 
essas narrativas ela nos mostra que essa é uma reivindicação muito importante 
para organizar escola indígena de forma diferenciada, bilíngue e autônoma. 
Neste contexto ela mostra que os professores apontam que é de suma impor-
tância que essa educação escolar indígena seja organizada no contexto da 
cultura e identidade da comunidade indígena.

Nesta perspectiva a constituição do sujeito surdo na cultura Guarani-
-Kaiowá: os processos próprios de interação e comunicação na família e na 
escola, foi o tema da pesquisa de Luciana Lopes Coelho (2019) que demostra 
que a presença do uso dos sinais caseiros é constituído por sinais icônicos, é 
o meio de comunicação que pode ser apresentado um olhar do porque esse 
fato ocorre. As observações de pesquisadora mostram que a criação de sinais 
próprios constitui da cultura e identidade dos sujeitos surdos. Ela revela que 
isso ocorre porque os sinais são criados devido à falta da língua oral da pes-
soa surda. Sem uma planificação linguística das políticas públicas dentro 
das escolas indígenas, vem ocorrendo crescentemente é que esses indígenas 
surdos estão muitas vezes até dentro da escola, mas sem receber um processo 
de educação diferenciado que lhe é de direito.

Como é observado nas pesquisas de Lima (2013) e Coelho (2011) há 
necessidade de realizar projetos formadores de conhecimento as famílias 
dentro das comunidades indígenas que possa demostrar às potencialidades 
cognitivas dos indígenas surdos e surdo cegos. Esses projetos são essenciais 
para que a às famílias e parentes destes sujeitos surdos possa gerar novos 
conhecimentos para os processos próprios de ensino e aprendizagem na escola 
indígena. Assim pode se observar nos relatos dos familiares, que foi obser-
vado pela pesquisadora que estas pessoas desconhecem as possibilidades e 
diferenças da pessoa surda, bem como não sabem lidar com as especificidades 
da comunicação visual (COELHO, 2011, p. 116).

A Educação Escolar de Indígenas Surdos Guarani E Kaiowá: Discursos 
e Práticas de Inclusão, Luciana Lopes Coelho, 2019, p. 136 que desenvolveu 
“Os temas envolvidos nessa investigação são complexos e dialogam no mesmo 
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plano de imanência da escola diferenciada indígena, mas, para fins didáticos, 
dividimos o conteúdo do trabalho em três partes que se complementam. No 
primeiro capítulo apresentamos os conceitos ressignificados pelos filósofos 
Deleuze e Foucault que provocam as análises desta tese. A diferença entendida 
por Deleuze é uma força indomável que extravasa por todos os lados, criando 
rizomas e contrastando com os discursos de identidade que buscam a produção 
do mesmo. Esse estudo aponta que o modelo educacional proposto para as 
escolas indígenas brasileiras baseado no ensino da língua materna indígena 
como primeira língua e da língua hegemônica como segunda língua não se 
aplica aos estudantes surdos. Problematizamos que as estratégias de ensino 
têm invisibilizado as línguas de sinais e as diferenças culturais dos estudan-
tes indígenas surdos e não contribuem para a manutenção e valorização das 
línguas maternas nas comunidades indígenas.

Acredita-se que, a atitude política de resistência dos professores, contes-
tando a hegemonia dos discursos sobre a educação e sobre os sujeitos surdos, 
naquele contexto, pode se constituir em uma subversão revolucionária também 
da educação inclusiva, inventando uma educação menor dentro do sistema 
de educação nacional.”

Os desafios das línguas de sinais indígenas

São vários os desafios de registros e documentação das línguas de sinais 
indígena. No projeto Sinalizando com os Terena: um estudo do uso da Libras e 
de sinais nativos por indígenas surdos, a pesquisadora Priscilla Alyne Sumaio 
(2014) revela a importância da produção de materiais para atender as escolas 
indígenas dessa etnia e que possa ser referência compartilhada com outras 
dentro das necessidades locais que indicando que produzir materiais didáticos, 
lista de palavras ou pequeno dicionário, podem auxiliar a familiares, professo-
res, intérpretes nos processos de ensino e aprendizagem dos surdos indígenas. 
A pesquisadora comenta que todos os que estão próximos e tem interesse em 
aprender a língua de sinais indígena observa existência de classificadores e 
incorporação de negação nesses sinais, o que são mais indicativos de que se 
trata de uma língua, e não apenas de sinais isolados.

Numa outra perspectiva Sâmela Celeste Garcia Viturino Sant’ana (2016) 
na pesquisa intitulada de Educação de indígenas surdos no Brasil: desafios 
linguísticos e culturais, traz informações relevantes sobre os direitos conquis-
tados pelos indígenas surdos em busca do reconhecimento no cenário nacional 
para fomentar suas potencialidades e protagonismo.
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“Hoje se vê muitas conquistas nos aspectos cultural, social e linguístico 
dos surdos e dos índios, ambos alcançando espaços e direitos a que antes 
não tinham acesso; tendo formação que antes não tinham por direito ter; 
conseguindo leis que lhes favoreçam; sendo um pouco mais reconheci-
dos socialmente; mostrando sua história de acordo com suas verdades 
e olhares, o que por muitos anos foi rejeitado; sendo mais respeitados 
em sua cultura e língua. Claro que muitas lutas políticas foram trava-
das para se obterem tais conquistas e ainda existirão muitas lutas pela 
frente, pois muito ainda falta principalmente o respeito, pois existe uma 
grande parcela da sociedade que discrimina esses grupos minoritários.” 
(SANT’ANA, 2016, p. 53)

Que é ser indígena Surdo? Com essa questão motivadora por meio de um 
olhar transdisciplinar a pesquisadora Michelle Sousa Mussato (2017) mergulho 
no universo da cultura e identidade do Povo Terena em busca de resposta do 
como é ser indígena surdo. A pesquisadora busca identificar a relação entre 
a cultura e identidade para pertencimento dos Terena surdos relacionado a 
vivência comunitária e as interações interculturais.

[...] Foi possível observar a disseminação de sentidos que se relaciona à 
constituição identitária dos surdos indígenas Terena por meio da proble-
matização do processo de constituição identitário dos surdos indígenas 
via análise das narrativas de si e do outro, pela subjetividade em descrever 
como se vê, como vê o outro (seus pares e o branco) e como acredita que o 
outro o vê (seus pares e o branco), sendo índio e surdo. O sujeito surdo indí-
gena promove em seu discurso a emergência de efeitos de sentido de entre 
lugar lançados sobre a língua/linguagem.” (MUSSATO, 2017, 138 – 148)

A representação, pertencimento e legitimidade estão presentes no olhar 
pesquisador de Mussato (2017). Para a pesquisadora, na Língua Terena os 
sinais emergentes têm a presença de artefatos da cultura ouvinte que perpetuam 
a imagem estereotipada do sujeito surdo indígena como sujeito que possui 
a falta da voz, revelando corpos deficientes. Com isso o normal passa ser o 
sujeito ouvinte e sujeito surdo é anormal por ser diferente do branco, passando 
a vivencias os paradigmas da exclusão.

Uma outra pesquisa que revela artefatos da cultura identidade dos sur-
dos Terena foi realizado pelo pesquisador Bruno Roberto Nantes Araújo 
(2018, 119) sobre a escolarização dos indígenas Terena surdos: desafios e 
contradições na atuação do tradutor intérprete de línguas de sinais. Os resul-
tados da pesquisa demostram que a comunicação é fator preponderante para o 
desenvolvimento do indígena surdo no contexto da educação escolar indígena 
e no desenvolvimento emocional, cultural e intelectual. Para Araújo (op. cit) a 
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formação intérprete de libras para escolas indígenas deve levar com conside-
ração as especificidades culturais do indígena surdo. Ele também defende que 
a Libras, reconhecida como Língua dos Surdos no Brasil, deve ser apreendida 
pelos estudantes indígenas surdos, principalmente para melhorar as relações 
interculturais entre surdos e ouvintes.

Os resultados da pesquisa vão de encontro com aos anseios registra-
dos na “Carta Terena”, onde os indígenas desta etnia sugerem a presença de 
atendimento aos estudantes Terena Surdos dentro das escolas indígenas. O 
documento reivindica que os indígenas tenham acompanhamento de profes-
sor de Libras indígena. Para eles a presença de intérpretes dentro das escolas 
indígenas possibilita que eles registrem os sinais existentes e que são usados 
na comunidade. Reivindicam também uma sala específica para o estudo das 
línguas: Terena na modalidade escrita, Portuguesa, Sinais Emergentes e Libras, 
com tecnologia adequada para tais fins. Reivindicam como essencial a for-
mação continuada e acompanhamento de docentes, técnicos e funcionários 
de diferentes áreas como saúde e educação que estão atuando com indígenas 
surdos nas escolas indígena.

Os resultados da pesquisa Araújo (2008) revelam que a interface entre 
a educação especial e a educação escolar indígena é um campo novo e com-
plexo de estudos das línguas de sinais indígenas. Os resultados demostram 
que existe fronteiras ainda não definidas sobre as línguas de sinais indígenas. 
Espera-se que este estudo possa contribuir como mais uma fonte de pesquisa 
para aqueles que busca compreender as línguas de sinais indígenas voltado 
para a construção de novas propostas de pesquisas com os surdos terenas.

Por outro lado, Euder Arrais Barretos (2016), com os estudos e pesquisas 
voltados para registrar e documentar a situação de comunicação dos Akwe-Xe-
rente Surdos, relata o depoimento de Carmelita Krtidi Xerente, que demostra 
a necessidade melhor organização didática e pedagógica para o atendimento 
escolas dos surdos indígenas em contextos escolares.

“O estado daria os mesmos direitos que as outras crianças [ouvintes] têm e 
preparar o professor, capacitar para eles poder inserir [o surdo] na escola, 
participar, porque muitas vezes eles ficam de fora, eles podem estar con-
vivendo na aldeia, mas não está participando com o grupo, aprendendo. 
Eu vejo no mundo de vocês não indígenas que têm alguns que até traba-
lham. Podia mapear também onde tem [surdos] pra estudar. Muito bom 
se acontecesse isto. Podia ter alguma coisa pra entender o surdo, porque 
eles falam em gestos, é complicado” (Carmelita Krtidi Xerente, 16 abr. 
2015, apud BARRETOS, 2016, p. 84).
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Para Barretos (op. cit) há necessidade de formação dos educadores para 
as pessoas surdas, como revela o depoimento de uma liderança da comunidade 
revelando uma percepção de que o educador deve entender, entre outras coisas, 
a respeito da especificidade da modalidade de comunicação visual espacial, 
enquanto uma singularidade linguística manifestada pelos educandos Surdos 
de seu povo.

“Nós comunicamos para interagir com o mundo ao nomeá-lo, compreen-
dê-lo, interpretá-lo e expressá-lo, entre outros. Essa interação acontece 
de forma bastante intensa numa comunidade tal como a do povo Akwẽ, 
em que o mundo é registrado no corpo, por meio dos grafismos, das 
cores, nos rituais, na preparação das pinturas corporais e dos utensílios etc. 
Nesse sentido, a marca corporal como registro de existência enquanto um 
livro aberto de documentação de experiência de leitura de mundo articula 
questões provenientes de práticas artísticas, de produção textual Akwẽ 
fundamentadas em procedimentos gráficos, coloridos e numa comunicação 
ancestral de acesso de ouvintes e Surdos” (BARRETOS, 2016, p. 84).

Neste cenária a pesquisadora Letícia De Souza Magalhães Damasceno 
(2017) com estudos e pesquisas realizada com Surdos Pataxó para realiza-
ção de um inventário das Línguas de Sinais em Território Etnoeducacional, 
revela que as Línguas de Sinais Pataxó organizada a partir dos sinais caseira 
é uma língua de sinais legítima. Ela assegura a língua de sinais pataxó pode 
contribuir para organização de projeto de pesquisa mais amplo e de maior 
envergadura, direcionado à ampliação da pesquisa sistemática em torno da 
língua e da educação do surdo indígena, que contribua, de forma efetiva, para 
o fortalecimento das políticas públicas nos territórios etnoeducacionais onde 
temos as colas indígenas organizadas.

Neste mesmo rumo a pesquisadora Ana Carolina Machado Ferrari (2020) 
em ‘A Construção de Corpos com e Sem Deficiência nas Práticas de Circu-
lação de Conhecimento Xakriabá’, nos mostra que o primeiro tema que ela 
buscou identificar foi sobre o termo “deficiência”. Ela revela que foi possível 
observar que a visão do que seja deficiência e a construção histórica das cate-
gorizações que hoje compreendem as pessoas com deficiência e que incidem 
nas políticas educacionais, são construções ocidentais que, até então, não 
faziam parte do cotidiano dos vocabulários usados em territórios indígenas.

No caso dos Xakriabá, ele mostra que termo deficiência levou, por mui-
tas vezes, a se acreditar que não existiam pessoas com deficiência em seu 
território. A pesquisadora nos mostra que o reconhecimento dessas pessoas 
não ocorre a partir da designação “pessoas com deficiência”, mas, sim, como 
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uma pessoa que tinha um “aleijo”. A forma de nomear essas pessoas pode ser 
descrita como uma expressão de categorias espontâneas.

Neste prisma, o estudo Ferrari (2020) nos leva a reconhecer que, embora 
as deficiências não sejam um impedimento para a participação nas práticas 
comunitárias, os corpos com deficiência também são nomeados pelos povos 
indígenas e percebidos de uma forma assimétrica, dada a dificuldade de acei-
tação. De qualquer forma, a percepção dos corpos com deficiência pelos 
indígenas diferencia-se do modo ocidental, reproduzindo múltiplas realida-
des e outras incidências nas participações dessas pessoas na circulação dos 
conhecimentos, por meio das práticas comunitárias.

Para tanto, as considerações deste trabalho, são concebidas como (in)
conclusões, indicando que são finais para este momento e não representam o 
encerramento do estudo e dos gestos de interpretação que o próprio percurso 
da pesquisa suscitou. É sempre possível voltarmos a percorrer as etapas dis-
cursivas deste trabalho, a fim de gerar novas formas de interpretação. Neste 
cenário temos um arcabouço de pesquisas realizadas com as línguas de sinais 
indígena revelando uma diversidade de língua de sinais presentes nos territó-
rios indígenas apontando para a ausência de políticas públicas voltada para a 
educação dos surdos dos presentes nas escolas indígenas.

As epistemologias das línguas de sinais indígenas

As epistemologias dos estudos surdos nos entre lugares dos territórios 
indígenas na perspectiva das relações interculturais, trata-se de uma ação aca-
dêmica organizada no marco dos pressupostos teóricos dos campos híbridos 
dos estudos culturais. A questão essencial é que essa discussão encontra se 
apropriadas por diferentes visões políticas ideológicas que acabam sendo com-
preendidas como mais um dos discursos na defesa da diferença num mundo 
que produz cada vez mais pessoas excluídas pelos processos de globalização 
das diversas manifestações culturais do planeta terra.

Na perspectiva da cultura e identidade surda, diante das ações propostas 
para o ensino da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em territórios indígenas, 
o Capítulo II do Decreto 5625/2005, corrobora sobremaneira assegurando a 
Libras como disciplina curricular obrigatória. No artigo 3º encontra-se esta-
belecido que a libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória 
nos cursos de formação 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.
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Neste contexto, os professores das escolas indígenas vêm frequentado 
diversos cursos nos quais o ensino da disciplina de Libras é obrigatório asse-
gurando como instrumento didático pedagógico de acessibilidade linguística 
nos territórios indígenas. Para que seja assegurado esse direito adquirido é 
necessário a contratação de intérprete educadores para os territórios indígenas. 
Isto porque a acessibilidade linguística em comunidades indígenas também 
passa pelos paradigmas de acessibilidade da língua de sinais.

Considerando que nas comunidades indígenas os alunos surdos vêm de 
uma família que utilizam as línguas indígenas como tradição de sua própria 
cultura e identidade. Neste sentido, é necessário ir além dos pressupostos da 
acessibilidade linguística das línguas sinais, considerando que nos territórios 
indígenas utilizam-se de línguas indígenas que tem uma visão multiétnica 
relacionado aos processos próprios de ensino e aprendizagem.

Neste contexto, nota-se que na maioria das escolas presentes em territó-
rios indígenas não tem assegurado para os surdos indígenas uma modalidade 
de educação autônoma, diferenciada e trilíngue3. Eles vêm enfrentando ainda 
a modalidade de educação oral sem presença de intérpretes. Há casos que até 
os professores das escolas indígenas desconhecem a existência das línguas de 
sinais. Neste contexto a maioria dos estudos indígenas tem acesso a educação 
escolar assegurada nos pressupostos da educação inclusiva e especial, que 
assegura o acesso à escola sem garantir uma educação diferenciada, autônoma 
e bilingue. A maioria tem acesso à educação escolar oralizado sem a presença 
de intérpretes e nem o reconhecimento dos sinais da sua cultura e identidade.

Do ponto de vista do marco legal o decreto 5626/2005, assegura no 
artigo 22 que as escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, 
abertas a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, 
ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas do 
conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, neces-
sitam assegurar a presença de tradutores e intérpretes das línguas de sinais. 
O decreto e outros documentos demostram que as línguas de sinais indígena 
no Brasil não vem sendo assegura nos territórios indígenas.

Consideramos que ausência da oferta das línguas de sinais em territórios 
indígenas, principalmente nos processos de ensino e aprendizagem da escolar 
indígena, acabam não assegurando uma educação que seja de fato e direito 
autônoma, diferenciada e pelo menos bilingue. A negação da língua de sinais 
aos surdos indígenas é uma forma negação da cultura e identidade há um povo 
que possui uma forma diferenciada de ver e estar no mundo. Ao negligenciar 
as relações multiétnica, os saberes tradicionais, a cultura e identidade de um 

3 Os surdos indígenas têm a necessidade de ser trilíngue porque precisam dominar a língua de sinais, a 
língua materna e a língua portuguesa.
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povo, há uma prática cabal de etnocídio contra os indígenas surdos. Ofertar 
aos indígenas surdos uma educação escolar com base apenas nos paradigmas 
de inclusão de escolar, sem assegurar acessibilidade as línguas de Sinais, é 
uma das formas de praticar genocídio contra um povo que tem seu próprio 
modo ser.

Neste cenário, é de fundamental importância que os programas de for-
mação de professores para as escolas indígenas, assegure disciplinas voltadas 
para educação de surdos com conteúdo programáticos relacionados a cultura, 
identidade e as língua de sinais presentes nos territórios indígenas. Os profes-
sores das escolas indígenas precisam reconhecer os pressupostos dos estudos 
surdos voltados para a cultura e identidade de cada povo indígena.

Considerações finais

Com esse estudo e pesquisa reconhecemos que os estudos surdos das 
línguas de sinais na educação escolar indígena passam pelo reconhecimento 
dos sinais emergentes utilizados em contextos familiares que dão sentido 
aos processos próprios de ensino-aprendizagem da escola indígena. Por isso, 
o objetivo da educação escolar indígena não passa pelo silenciamento das 
línguas de sinais indígenas. Porque as línguas de sinais indígenas é forma de 
assegurarmos os registros e documentações destas línguas como patrimônio 
da humanidade. Os registros e documentação dos sinais emergentes é uma 
forma que temos de assegurar melhoria nos processos próprios de ensino e 
aprendizagem dos surdos presentes na educação escolar indígena.

Os relatos das famílias de indígenas surdos, revelam que os diálogos 
interculturais se tornam mais dificeis quando os filhos têm acesso à educação 
escolar mediada pela Língua Brasileira de Sinais. Como na escola os surdos 
indígenas passam a interagir com colegas e professores em Libras, isso faz 
com que seus familiares sintam dificuldades de entendimento quanto aos 
processos de comunicação. Então, faz-se necessário que as famílias também 
tenham acesso às línguas de sinais e que a escola busque compreender os sinais 
utilizados em contextos familiares para que ocorram as variações linguísticas 
desejadas considerando a cultura e identidade de cada povo.

Nesta perspectiva, reconhecemos que a oferta da disciplina de libras nos 
programas de formação de professores vem assegurando apenas uma intro-
dução da aquisição das línguas de sinais com 40 ou 60 horas. Acreditamos 
que essas disciplinas com essa carga horária não asseguram uma formação 
adequada para as línguas de sinais no contexto das culturas e identidades 
dos territórios indígenas. Observarmos ainda que essas disciplinas ofertadas 
nos cursos de formação de professores são ofertadas apenas para atender aos 
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aspectos legais estabelecidos pelo decreto 5626/2005.Todavia, acreditamos, 
que essas disciplinas podem assegurar apenas o processo inicial de sensibi-
lização para aquisição das línguas de sinais nas comunidades indígenas. O 
problema que oferta da disciplina de libras sem garantir uma formação sig-
nificativa voltada para a cultura e identidade das línguas de sinais indígenas 
acaba tornando mais processo de colonização dos povos indígenas.

Uma outra característica didática e pedagógica relacionada a oferta de 
disciplina de Libras nos cursos de formação de professores indígenas é que 
a maioria são baseadas em pressupostos relacionados as vivências da cultura 
e identidade de sujeitos ouvintes e surdos urbanos das línguas de sinais bra-
sileira (LSB), que trazem um forte perfil cultural das línguas orais como a 
língua portuguesa. Nesta perspectiva, acreditamos esse processo de formação 
influenciará aquisição de uma língua de sinais para as escolas indígenas sem 
considerar as diferenças culturais presentes nos territórios indígenas.

Vale apenas ressaltar, que apesar de alguns povos indígenas não falam 
mais as línguas maternas, consideramos que mesmo nos territórios indígenas 
onde não se fala mais as línguas maternas, há a presença de diversos artefa-
tos culturais relacionado a cultura e identidade que pode estar presente nas 
línguas de sinais indígenas. Essa abordagem das línguas de sinais indígenas 
nas escolas indígena revela que elas estão presentes no currículo escolar por 
meio das línguas maternas das diversas etnias que nem sempre é constituído 
pela língua portuguesa.

Conforme assegura o Decreto 5626/2015 a primeira língua dos sujeitos 
surdos é a Libras e a segunda é a língua portuguesa escrita. Nesta perspectiva, 
o Decreto 5626/2005 não contempla que os estudantes surdos indígenas no 
espaço educacional dentro das terras indígenas, considerando que não há 
referência sistematizada da primeira língua de sinais é a língua indígena de 
umas algumas etnias ainda carece de estudos e registros.

Nestes pressupostos apresentados, consideramos que os pesquisadores e 
educadores necessitam refletir mais sobre as línguas de sinais em territórios 
indígenas. Os processos de ensino e aprendizagem por meio das línguas de 
sinais indígenas e ainda é um desafio para os professores e alunos surdos pre-
sentes na educação escolar indígena. Neste rumo é preciso que seja conside-
rado o complexo linguístico, identitário e cultural das línguas sinais presentes 
nas diversas escolas indígenas organizadas nos territórios indígenas brasileiros.

Neste cenário, consideramos que se torna fundamental que os estudos 
surdos voltados para as línguas sinais indígenas precisam ser assegurados 
com o propósito de destacar interação linguística do povo indígena surdo que 
está em contínuas processos de interações interculturais com outros povos 
presentes nos espaços de negociação cultural. Nesta perspectiva, de construção 
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uma proposta de Educação de Indígenas Surdos nas terras indígenas brasileira, 
foi encaminhada no ano de 2019, pelo grupo de trabalho (GT) em Língua 
de Indígenas da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
(FENEIS), liderado pela professora e pesquisadora Shirley Vilhalva, para 
encaminhamentos junto ao Ministério da Educação (MEC), com as seguin-
tes preposições:

1. Estudo e preservação de Línguas de Sinais Indígenas nos territó-
rios indígenas;
2. Formação de liderança indígena surdo;
3. Criar ambiente de registro e documentação das de sinais indígenas;
4. Produção de materiais didáticos das línguas de sinais indígenas;
5. Difusão dos estudos e pesquisas relacionados aos indígenas surdos.

Reconhecemos que essas preposições apresentadas são fundamentais para 
asseguramos os direitos linguísticos com base na 24ª Declaração Universal 
dos Direitos Linguísticos, promovido pela UNESCO em Barcelona em 1996, 
que assegura à diversidade linguística a todos povos e raças. Nesta perspectiva 
acreditamos que quando tratamos sobre a Libras nas Escolas Indígenas e as 
presença dos Sinais Emergentes pode refletido como uma forma de descolo-
nização das línguas indígenas, reconhecendo que as comunidades indígenas 
pode organizar uma escola indígena que possa articular aquisição das línguas 
de sinais com a presença ou não de surdos indígenas. O fundamental é que 
ensino da língua brasileira de sinais seja construída com a produção e registro 
de sinais emergentes relacionado a cultura e identidade de cada povo.
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CAPÍTULO II

MAPEAMENTO DE SINAIS PAITER 
SURUÍ NO AMBIENTE ESCOLAR

Rosiane Ribas de Souza Eler4

Introdução

A pesquisa em comunidades indígenas surdas encontra-se ainda em está-
gio inicial no Brasil, temos poucos pesquisadores que fazem trabalhos nessa 
área. A motivação para esta pesquisa surgiu com a descoberta de uma comuni-
dade indígena Paiter Suruí na cidade de Cacoal que apresentam um grupo de 
indígenas surdos com idade entre 6 a 22 anos de idade. O presente estudo foi 
desenvolvido no contexto do Grupo Pesquisador em Educação Intercultural 
(GPEI) e no Programa de Pós-Graduação do Mestrado Acadêmico em Letras 
(PPGE) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR) sob a orientação do 
professor Dr. João Carlos Gomes.

Ao se deparar com a realidade indígena, podemos refletir que se as lutas 
por reconhecimento da cultura e identidade surda já são travadas na sociedade 
para que direitos linguísticos dos surdos sejam respeitados, imaginem diante 
do povo surdo indígena.

A questão-problema que motivou a pesquisa foi: a comunidade surda 
Paiter Suruí dispõe de sinais próprios de comunicação e expressão na língua 
materna e esses sinais são diferentes das comunidades surdas não indíge-
nas? A partir dessas questões motivadoras teve início ao levantamento de 
informações e da bibliografia sobre o tema ‘índios surdos’. Esse estudo é 
um recorte da minha dissertação de mestrado, e tem o objetivo de divulgar a 
pesquisa feita com um grupo de indígenas surdos que se comunicam através 
de sinais próprios.

O estudo buscou mapear os Sinais Paiter Suruí Sinais Paiter Suruí(SPS) 
de alunos indígenas surdos utilizados no contexto da educação escolar indígena 
na aldeia Gapgir na Terra Indígena Sete de Setembro, município de Cacoal, 
Estado de Rondônia. O sentido da palavra “mapear” está fundamentado em 

4 Mestre em Letras pela UNIR, doutoranda em Linguística pela Universidade Estadual do Mato Grosso – 
UNEMAT e professora de Língua Brasileira de Sinais – Campus de Ji-Paraná da Universidade Federal de 
Rondônia – UNIR.
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Biembengut (2008) como forma de dar sentido às informações e à reali-
dade pesquisada, registrando as informações e, se necessário, intervindo para 
melhorar a vida do grupo pesquisado.

Materiais e métodos

A metodologia utilizada esteve pautada nos paradigmas das metodologias 
de pesquisas pós-críticas de Meyer e Paraíso (2012), que direcionaram as refle-
xões sobre as estratégias usadas para cumprir com o objetivo de pesquisa que 
é fazer o mapeamento dos Sinais Paiter Suruí com base na cultura local e da 
identidade surda no ambiente escolar. Trata-se de uma abordagem relacionada 
aos processos próprios de educação escolar indígena na construção dos sinais, 
segundo as autoras, pensando formas de se redesenhar diversas estratégias de 
pesquisas ligadas ao momento atual que está se vivendo e pesquisando, tendo 
como pressupostos os Estudos Culturais pós-críticos e os Estudos Surdos.

As pesquisas pós-críticas prezam a valorização da diferença, que deve 
ter um lugar privilegiado, ser divulgada e propagada nas pesquisas. Sobre o 
quesito da diferença, Silva (2009) corrobora em sua obra ‘Documentos de 
identidade: uma introdução às teorias do currículo’, que: “Para a concepção 
pós-estruturalista, a diferença é essencialmente um processo linguístico e 
discursivo. A diferença não é uma característica natural: ela é discursiva-
mente produzida”. (p. 87). Com essa observação, exterioriza pressupostos dos 
Estudos Culturais que não se resumem a um único caminho de conhecimento 
a percorrer.

Os Estudos Culturais tiveram uma grande diversidade de trajetórias: muitos 
seguiram e seguem percursos distintos no seu interior; foram construí-
dos por um número de metodologias e posicionamentos teóricos dife-
rentes, 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 essas perguntas de pesquisas não sabemos se chegaremos a alguma 
resposta, por isso argumentamos, contestamos, criamos estratégias que fazem 
da metodologia pós-crítica e dos Estudos Culturais mundos a serem desco-
bertos, que trazem a busca pela descoberta

Com base nos pressupostos das pesquisas pós-críticas em educação, foi 
realizado o levantamento de palavras usadas no ambiente escolar, organizadas 
por categorias com a participação do pesquisador da língua indígena Joaton 
Suruí, que contribuiu para identificação do significado literal das palavras na 
Língua Tupi Mondé, considerando a relação dessas palavras com a língua 
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portuguesa. Com isso, foi possível identificar as marcas da cultura e identidade 
indígena na configuração dos sinais usados pelo grupo de alunos indígenas 
surdos. As categorias foram: ambiente escolar e animais do contexto cultural.

Seguindo os conceitos de mapeamento, conforme Biembengut (2008, p. 
51), a pesquisa buscou “[...] relacionar ou ligar um conjunto de itens de dados 
a outros”, orientado pelos pressupostos teóricos das pesquisas pós-críticas, que 
nos possibilita criar novos caminhos e novas estratégias para nossas pesquisas, 
neste caso, o de relacionar os sinais criados para comunicação dos indígenas 
surdos com as estruturas da língua de sinais, mostrando que, por necessidade 
de comunicação, os sinais são criados inconsciente e naturalmente pelos surdo, 
mas que preservam as características comuns às línguas de sinais.

Observa-se na criação dos sinais os traços culturais e a cultura visual que 
norteia o “jeito surdo de ser”. Como (PERLIN apud STROBEL, 2016, p. 25) 
destaca o “Jeito surdo de ser, de perceber, de sentir, de vivenciar, de comunicar, 
de transformar o mundo a torná-lo habitável”. Em sua obra a autora esclarece 
sobre a diferença de comportamento do sujeito surdo em relação ao sujeito 
ouvinte, que parte de experiências visuais, linguísticas, familiares, vida social 
e esportiva, literatura surda, arte visuais, política, fazem parte dos artefatos 
culturais peculiares da cultura surda. Não importando o lugar onde estão, se 
numa aldeia ou na zona rural ou nas cidades em que se tem uma organização 
em comunidades, os traços inerentes da visualidade estão presentes natural-
mente em qualquer desses ambientes. Biembengut (2008) afima que:

O mapeamento permite-nos formar imagens da realidade e dar sentido às 
muitas informações, captando traços e características relevantes, represen-
tando-as e explicitando-as para quem tal construção possa interessar, ou 
ainda agir e intervir sobre essa realidade. Uma verdadeira arte na conjun-
ção de conceitos extrajustapostos, tornando capazes de utilização sobre a 
realidade em movimento. (BIEMBENGUT, 2008, p. 51).

Assim, o conceito de mapeamento faz-se presente nas situações mais 
simples da vida do homem, como nas mais diversas áreas do conhecimento.

Mapeamento dos Sinais Paiter Suruí no ambiente escolar

As categorias foram sinalizadas a partir de imagens que procurassem 
determinar o que a palavra escrita representava. Quadros e Schmiedt (2006, 
p. 99) fala sobre os recursos didáticos que é preciso utilizar no trabalho com 
surdos: “Muitos recursos surgem no dia a dia, quando o professor se vê diante 
de uma situação em que se faz necessário algum apoio material para que 
consiga alcançar, de forma eficaz, a compreensão da criança”. E, para que os 
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alunos indígenas surdos conseguissem representar as palavras que se relacio-
navam às categorias escolhidas, foram utilizadas imagens dos objetos, dos 
animais. O uso das imagens na pesquisa foi com o intuito de representar o 
mais próximo possível do real, as palavras escolhidas a partir do ambiente 
em que vivem esses alunos. Quadros e Schimiedt (2006) ainda orientam em 
relação às imagens escolhidas:

[...] devem ser escolhidas figuras claras, bem nítidas e não muito pequenas, 
devem ser também o mais próximo possível da realidade [...] precisam 
ser figuras “limpas” que não apresentem elementos que possam desviar 
ou confundir a atenção, por exemplo: ficha de cavalo – pode ter mais de 
um cavalo, de diferentes raças e tamanhos, porém sem pessoas montadas 
ou outros animais próximos. (QUADROS; SCHMIEDT, 2006, p. 101).

Algumas imagens foram fotografadas no ambiente da aldeia. Outras, que 
não foram possíveis, buscou-se pelo Google. Essas estratégias metodológicas 
são possíveis, pois, na metodologia pós-crítica, Paraíso (2012, p. 33) assinala: 
“Usamos tudo aquilo que nos serve, que serve aos nossos estudos, que serve 
para nos informar sobre nosso objeto, para encontrarmos um caminho e as 
condições para que algo de novo seja produzido”. Nesse caso, foram utili-
zadas imagens para representar o mais próximo possível da realidade ou do 
significado das palavras.

A surdez como diferença, reconhecida politicamente, tem como traço 
difenciador a experiência visual que constitui nos sujeitos surdos como carac-
terística principal da sua identidade, (SKLIAR, 2010, p. 7), “[...] experiências 
visuais, que determinam o conjunto de diferenças dos surdos em relação a 
qualquer outro grupo de sujeitos”. A comunicação é muito básica com os 
indígenas surdos, eles apresentam pouco conhecimento do português escrito 
e da língua Paiter escrita, e conhecem poucos sinais da Língua de Sinais 
Brasileira, por isso o uso de imagens para dar um referente às palavras sina-
lizadas por eles.

Os SPS também foram identificados nas observações registradas nas 
atividades de campo com os alunos, como, por exemplo, o sinal de galinha, 
captado durante um passeio na aldeia com uma das crianças surdas, ela fez 
quando viu uma galinha e sinalizou que a ave era dela. Na metodologia de 
pesquisas pós-críticas, buscamos todas as informações possíveis sobre nosso 
objeto de pesquisa e a observação é essencial, (PARAÍSO, 2012, p. 33) “Olha-
mos, observamos, escutamos. Entrevistamos, registramos, anotamos”.

Para organizar a produção e chegar ao desenho de cada sinal mapeado, 
houve a participação de uma acadêmica surda do curso de Letras LIBRAS 
do campus de Porto Velho, Juliana Isabel R. F. de Carvalho, para auxiliar na 
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leitura dos vídeos registrados na produção de dados da pesquisa. Os vídeos 
foram enviados para Suzana Frota, outra acadêmica surda do curso de Letras 
LIBRAS de Porto Velho, que tem habilidade de fazer desenho dos sinais a 
partir de fotos e vídeos, e ela transformou os sinais reproduzidos por fotos com 
auxílio dos vídeos referentes a cada sinal, fazendo a reprodução em desenho. 
Essas acadêmicas surdas que auxiliaram na análise dos vídeos tiveram papel 
muito importante na pesquisa, pois como sinalizantes da Língua de Sinais 
Brasileira contam com experiência na captação de sinais que são naturais às 
suas características de identidade surda.

Sinais Paiter Suruí (SPS) mapeados na pesquisa

Para a constituição de um sinal nas línguas de sinais, é necessário que 
o sinal passe por uma organização. Felipe (2007) afirma sobre a formação 
dos sinais:

Os sinais são formados a partir da combinação do movimento das mãos 
com um determinado formato em um determinado lugar, podendo este 
lugar ser uma parte do corpo ou um espaço em frente ao corpo. Estas 
articulações das mãos, que podem ser comparadas aos fonemas e às vezes 
aos morfemas, são chamadas de parâmetros. (FELIPE, 2007, p. 21).

Na LIBRAS temos como parâmetro a configuração de mãos, que são as 
posições das mãos, o ponto de articulação, que é o local em que a mão está 
se movimentando, ou seja, no espaço em frente ao corpo ou em alguma parte 
do corpo, o movimento, que é o movimento ou não da mão, a orientação/
direcionalidade para onde vai essa mão e as marcas não manuais que são as 
expressões corporais e faciais (FELIPE, 2007). Esses parâmetros que estão 
presentes nos sinais da LIBRAS também estão presentes nos SPS. Nos sinais 
foram encontrados empréstimos linguísticos da LIBRAS; a presença da ico-
nicidade, por exemplo, na descrição da ação feita pelo objeto ou do próprio 
objeto, sendo essa uma das marcas da cultura visual do sujeito surdo, que 
caracteriza a identidade surda; a marca da cultura Paiter; a dramatização da 
ação que o sinal esta sendo significado; arbitrariedade; sinal acompanhado 
com um som e expressões faciais; e sinais compostos que foram características 
encontradas nos sinais análogas à Libras.

Empréstimo linguístico da Libras e iconicidade

A palavra “prova” foi sinalizada com base na correção da prova como 
marca principal. Na construção dos sinais de “apontador”, “caderno”, “lápis”, 
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“borracha de estilingue”, “caneta”, “lápis de cor”, “tomar água”, observa-se 
que relacionam as ações que os objetos produzem ao serem manuseados pelos 
indivíduos. Strobel, quando descreve o desenvolvimento linguístico como 
artefato cultural dos surdos, cita os que estão em comunidades distantes dos 
grandes centros urbanos e que mesmo assim desenvolvem comunicação entre 
seus pares próximos, sendo assim, a autora complementa: “A língua de sinais 
[...] é uma forma de comunicação que capta as experiências visuais dos sujeitos 
surdos e que vai levar o surdo a transmitir e proporcionar-lhe a aquisição de 
conhecimentos universais”. (STROBEL, 2016, p. 53).

Imagem 01– PROVA Imagem 02 – BANHEIRO

Imagem 03 - ESCOLA
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Imagem 04 – APONTADOR Imagem 05 – LÁPIS

Imagem 06 - CADERNO Imagem 07 - BORRACHA

Imagem 08 – LÁPIS DE COR Imagem 09 – CANETA



62

Imagem 10 – ESTILINGUE Imagem 11 – TOMAR ÁGUA

Imagem 12 – SOMAR Imagem 13 – DIMINUIR

Imagem 14– MULTIPLICAR Imagem 15– DIVIDIR Imagem 16 – IGUAL
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Observa-se que as dezoito palavras da categoria de ambiente escolar que 
eles sinalizaram apresentam sentido concreto. Esse resultado pode decorrer 
do fato da visualidade ser a marca da identidade e cultura surda, pois é por 
meio do visual que a pessoa surda apreende o mundo: “Por ser uma língua de 
modalidade visual espacial, a iconicidade está presente em grande parte dos 
sinais da LIBRAS, pois a relação entre a ‘forma’ e o ‘sentido’ é mais visível”. 
(TEIXEIRA, 2017, p. 02).

Marca da cultura Paiter

No sinal de “homem Paiter”, teve a marca da cultura Paiter, na forma 
em que são feitos a pintura e os adereços usados pelo homem Paiter. Para 
“criança indígena” foi utilizado um gesto que surdos e ouvintes utilizam que 
é motivado por uma música que tempos atrás a apresentadora Xuxa utilizou 
para fazer a caracterização de “pequeno”.

Imagem 17 – HOMEM PAITER Imagem 18 – CRIANÇA 
INDÍGENA

Sinais de animais

Na categoria de animais, composta por 49 palavras, foram encontrados os 
sinais de 34. Para animais, utilizaram o sinal da LIBRAS como em “porco”, 
“galinha”, “borboleta”, “cachorro”, “jacaré”, “tartaruga”, “macaco”, “boi” e 
“pássaro”. Desses foram encontrados alguns que tiveram um sinal em Paiter 
Suruí, como é caso de “galinha”, “cachorro”, “jacaré”, “boi”, em que alguns 
surdos sinalizaram o sinal da LIBRAS e outros, um sinal Paiter Suruí. O sinal 
de “galo” foi com empréstimo linguístico de um sinal da LIBRAS utilizado 
para “galinha”, e mais dois sinais que caracterizam o “galo”, o das asas balan-
çando e o formato do bico.
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Imagem 19 - GALO

Dramatização do animal

De modo geral, os SPS para os animais apresentam a motivação com a 
característica do animal, com a presença muito forte do gesto e do ícone na 
descrição dos sinais.Segundo Strobel argumenta sobre a criação de sinais por 
grupos de surdos distantes de outras comunidades dizendo que esses sujeitos 
“[...] procuram entender o mundo através de experimentos visuais e procuram 
comunicar-se apontando e criando sinais”. (2016, p. 52).

Imagem 20 – CACHORRO Imagem 21 – BOI

Imagem 22 – GAMBÁ Imagem 23 – PEIXE PINTADO
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Imagem 24 – RIO Imagem 25 – TATU

Imagem 26 – TAMANDUÁ CASEIRO Imagem 27 – MUTUM

Imagem 28 – CALANGO Imagem 29 – VEADO

Imagem 30 – ANTA Imagem 31 – CAPIVARA
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Imagem 32 – ARARA Imagem 33 – PAPAGAIO

Imagem 34 – BURRO Imagem 35 – CAVALO

Imagem 36 
– MACACO-DA-NOITE

Imagem 37 
– MACACO-BARRIGUDO

Imagem 38 – GARÇA Imagem 39 – CORUJA
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Imagem 40 – BICHO PREGUIÇA

Arbitrariedade

A arbitrariedade é uma característica que esteve presente nos sinais, ela 
se dá quando não há nenhuma relação entre a forma e o significado: “[...] dada 
a forma, é impossível prever o significado, e dado o significado, e impossível 
prever a forma”, (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 26) como aconteceu no 
sinal de “galinha”.

Imagem 41 – GALINHA

Corroborando com Quadros e Karnopp, (2004), Ferreira e Ferreira (2016) 
sobre a arbitrariedade nas línguas de sinais diz: [...] são arbitrárias, porque 
em muitos sinais não há nenhuma explicação clara para a relação entre as 
suas formas e os seus respectivos significados [...] não há como prever o seu 
significado a partir da forma). (2016, p. 68).

Sinal acompanhado com som e expressões faciais

Para simbolizar alguns animais como o ‘peixe’, o ‘peixe elétrico’ fizeram 
uma dramatização do sinal. Para ‘peixe elétrico’, um dos indígenas surdo 
sinalizou com o sinal de ‘peixe’ acompanhado com um ‘som de chiar’ e a 
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mão com movimento de abrir e fechar como se estivesse representando o som 
do choque elétrico. Nos sinais da LIBRAS, tem-se esse acompanhamento de 
som juntamente com o sinal, como é o caso do sinal de moto, helicóptero, 
(FELIPE, 2007, p. 23). “[...] há sinais em que sons e expressões faciais com-
plementam os traços manuais como os sinais de helicóptero e moto”.

Imagem 42 – PEIXE ELÉTRICO Imagem 43 – PEIXE

Imagem 44 – PACA Imagem 45 – COBRA

Imagem 46 – RATO Imagem 47 – ARRAIA

Sinais compostos

No sinal de “jacaré”, foi simbolizado o formato da boca do animal, que 
é uma característica utilizada no sinal da LIBRAS, com o acréscimo de outro 
sinal marcado nas costas, exemplificando de sinais compostos. Na LIBRAS 
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temos uso de sinais compostos, como é o caso de “zebra” em que se usa 
“CAVALO^LISTRA”, algo que ocorre quando se usam dois ou mais sinais 
para representar um único conceito: “Um sinal composto, formado por dois 
ou mais sinais, que será representado por duas ou mais palavras, mas com a 
ideia de uma única coisa”. (FELIPE, 2007, p. 24).

Essa característica gramatical de sinais compostos apareceu em muitos 
sinais, como nos objetos escolares, e pudemos ver isso na construção de vários 
sinais como de “escola”, “prova”, “caderno”, “lápis de cor”, “caneta”, já 
mostrados. Já na categoria de animais, encontramos, na construção dos SPS, 
sinais compostos em “galo”, “rato”, “cutia”, “tatu”, “calango”, “tamanduá”, 
“peixe elétrico”, “peixe pintado”, “mutum”, “beija-flor”, “onça”, “abelha”, 
e para o sinal de “rio”.

Imagem 48 – JACARÉ Imagem 49 – ABELHA

Imagem 50 – CUTIA Imagem 51 – URUBU

Imagem 52 – BEIJA FLOR
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Na sinalização de “gato”, usou-se o ícone dos bigodes e para “onça” 
foi feito o mesmo sinal de gato, acrescentado as pintinhas do pelo do grande 
felino, sinalizada na frente do corpo, do mesmo jeito que acontece no sinal de 
onça da LIBRAS. No sinal de “gato”, feito com o ícone dos bigodes e no de 
“onça”, que foi mostrado não na sequência mas depois de terem visto vários 
outros animais, utilizaram o mesmo sinal de gato acrescido com o ícone das 
pintas que a onça tem – isso mostra que existe uma lógica nos SPS, pois os 
dois animais são felinos que guardam certa semelhança.

Imagem 53 – GATO Imagem 54 – ONÇA

Fonte: ilustrado por Suzana Frota, 2017�

Assim, nos resultados dos sinais mapeados identificou-se traços comuns 
atribuídos às línguas de sinais em geral, e entre elas as línguas de sinais brasi-
leira: ‘marca da cultura Paiter Suruí’ nos sinais de homem Paiter que no sinal 
é marcado a forma da pintura cultural usada pelo homem, em um outro sinal 
que observei durante a produção de dados, foi sinalizado pelas meninas o sinal 
de coco tendo como referente o anel que elas confeccionam artesanalmente, e 
os meninos, sinalizaram a forma como eles tiram o coco do coqueiro; ‘iconi-
cidade’ esteve presente em vários sinais como em “estilingue”, “prova” que 
é uma das características das línguas de modalidade visual, por ser presente o 
sentido e a forma dos objetos (TEIXEIRA, 2017); ‘dramatização de animais’ 
nos sinais de “peixe”, “arraia”, entre outros em que o surdo distante de outros 
grupos procura entender tudo ao seu redor pelo visual e criam sinais para se 
comunicar (STROBEL, 2016); ‘sinal acompanhado por um som’, pois há 
alguns sinais que o som e as expressões não manuais complementam o sinal 
como foi o caso de “peixe elétrico”; “paca”, “cobra” (FELIPE, 2007); ‘sinais 
compostos’, quando para formar um conceito é preciso de mais de um sinal, 
como foi o caso de “galo”, “cutia”, “caderno”, “lápis de cor” entre outros 
(FELIPE, 2007); Sinais com empréstimo linguístico da LIBRAS como em 
“galo”, “jacaré”, “ escola”, “banheiro” e a ‘arbitrariedade” quando não há 
nenhuma relação entre a forma e o significado [...] dada a forma, é impossível 
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prever o significado, e dado o significado, e impossível prever a forma”, 
(QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 26) como aconteceu no sinal de “galinha”.

Foram esses os sinais mapeados no ambiente escolar das duas categorias 
de palavras escolhidas, a de contexto escolar e animais no contexto cultural, 
totalizando 55 sinais mapeados

Considerações Finais

A presente pesquisa de Mapeamento dos Sinais Paiter Suruí de Rondônia 
no ambiente escolar oportunizou fazer parte dos registros de línguas de sinais 
de grupos distantes dos grandes centros urbanos espalhados pelo Brasil que, 
para cumprir a função da comunicação que é natural e inata a todos os seres 
humanos, criam seu próprio modo de se comunicar, como é o caso do grupo 
de indígenas surdos que, distantes de outras comunidades surdas. Essas línguas 
até então desconhecidas do grande público, mas que revelam a criatividade 
e organização dos indivíduos em sua sinalização. Conforme Leite e Quadros 
(2014), o registro dessas variedades de línguas de sinais é importante para que 
se preserve o patrimônio histórico-cultural dos surdos do Brasil, sejam eles 
brancos, índios ou quilombolas. Por meio desses registros está sendo oportu-
nizado a discussão sobre a valorização da diversidade linguística dos surdos, 
um assunto ainda com pouca divulgação no país. “As diferentes variedades 
de línguas de sinais do Brasil necessitam ser reconhecidas como legítimas, 
estudadas e promovidas como um bem intrínseco revelador da riqueza e diver-
sidade da experiência cultural brasileira”. (LEITE; QUADROS, 2014, p. 16).

A pesquisa com índios surdos é um campo novo a ser explorado. A parte 
mapeada nessa comunidade foi muito pequena, temos no ambiente escolar 
todas as disciplinas e os seus conceitos, que podem ser divididos em catego-
rias e precisam ser mapeados. Esses sinais precisam ser discutidos entre os 
alunos indígenas surdos e seus professores para que os conteúdos do dia a 
dia de sala de aula sejam entendidos de forma plena. Os autores Leite e Qua-
dros (2014) reforçam o tema ao tratar da importância do estudo das línguas 
nativas e originais para serem reconhecidas como legítimas, pois cumprem a 
necessidade linguística de um grupo de pessoas.
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CAPÍTULO III

MAPEAMENTO DOS SINAIS 
DA COMUNIDADE SURDA 

DO POVO PAITER SURUÍ NO 
CONTEXTO FAMILIAR

Miriã Gil de Lima Costa5

Introdução

O presente estudo é resultado de um recorte da dissertação de Mestrado 
Acadêmico em Letras “Mapeamento dos sinais da comunidade surda do Povo 
Paiter Suruí no contexto familiar” que teve como objetivo principal mapear os 
Sinais Paiter Suruí (SPS) utilizados nos processos de comunicação e expres-
são na aldeia indígena Gapgir, Linha 14, Terra Indígena Sete de Setembro, 
município de Cacoal, estado de Rondônia, registrando os elementos da cultura 
e identidade do Povo Paiter Suruí presentes na configuração dos sinais.

A região Amazônica é contemplada por diversas etnias de povos indí-
genas, dentre eles se destacam os Paiter Suruí, que chegaram à localidade há 
muito tempo, os quais migraram para o atual estado de Rondônia para se dis-
tanciarem dos conflitos por terras e por desejarem a liberdade para o seu Povo.

Tendo como língua materna o Tupi-Mondé, pertencente ao tronco Tupi 
e à família linguística Mondé, os Paiter Suruí também utilizam a Língua 
Portuguesa como segunda língua, devido às necessidades de estabelecerem 
comunicação com o homem não indígena. Os Suruí de Rondônia se auto inti-
tulam Paiter, que significa “gente de verdade, nós mesmos, os que surgiram 
primeiro no mundo, um povo de raiz”. Habitam em uma região de fronteira, 
ao norte de Cacoal, que se estende até o município de Aripuanã – MT.

O Povo Paiter, segundo Joaton Suruí (2008), tem a divisão clânica em 
quatro linhagens, a Gabgir, que possui um marimbondo amarelo como sím-
bolo; Gamep, que tem como representação um marimbondo preto; Makór, 

5 Doutoranda em Linguística pela UNEMAT, docente da Universidade federal de Rondônia (UNIR), campus 
Professor Francisco Gonçalves Quiles /Cacoal, Departamento Acadêmico de Administração. E-mail: miria.
costa@unir.br.
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retratos por uma Taquara; e Kaban, que se refere a uma fruta doce – esse clã 
tem em sua origem o roubo de uma mulher Cinta-Larga6 por um Suruí.

Esse artigo nos convida a olharmos para a emergência de discussões que 
abrangem questões culturais e de surdez relacionadas aos povos indígenas, em 
decorrência ao progressivo surgimento de surdos em diversas aldeias das mais 
variadas partes do país. Vale ressaltar que essas discussões trilhem caminhos 
em direção à valorização e manutenção dos Sinais Paiter Suruí – SPS – que 
representam questões culturais do Povo Paiter Suruí.

Caminho metodológico

A metodologia da pesquisa é a parte que relata os caminhos percorridos 
e trilhados para alcançar os objetivos. Onde as perguntas e a produção de 
dados são realizadas.

O desenvolvimento da pesquisa decorre da inquietação, do interesse 
e de valorizar a cultura, ressaltar as diferenças, destacando ainda os sinais 
encontrados e valorizando as marcas da cultura e identidade presentes nos 
sinais criados pelos surdos Paiter que viabilizam sua comunicação.

Ao trilhar o caminho da busca do conhecimento, deparamo-nos com 
caminhos prazerosos pelos quais se tem a satisfação de caminhar, em outros, a 
trajetória se apresenta extremamente exaustiva, custosa e imensamente árdua, 
o que exige dos aventureiros dessas trilhas muito mais esforço e senso de 
direção para não se perderem.

Premissas e pressupostos da metodologia pós-crítica

A pesquisa foi realizada com o objetivo de identificar quais são os sinais 
utilizados nos processos de comunicação e expressão dos indígenas surdos no 
contexto familiar. Para essa identificação parte-se dos pressupostos de que a 
cultura do povo surdo se ampara na visualidade, pois de acordo com Lulkin 
(2013) “a comunicação visogestual, não cotidiana para os ouvintes, produz 
formas de apreensão, interpretação e narração do mundo a partir de uma 
cultura visual” (LULKIN, 2013, p. 41), em que o olhar passa a ser essencial. 
Com essa percepção que se propôs dissertar sobre os sinais utilizados nos 
processos de comunicação e expressão dos indígenas surdos no contexto 
familiar, partindo dos pressupostos da cultura.

Pautada pela visão, a cultura surda é marcada pelas experiências visuais, 
os sinais presentes na língua de sinais apresentam traços culturais desse povo 

6 Cinta-Larga também é um grupo indígena Tupi-Mondé. Seu território se localiza entre Rondônia e Mato 
Grosso.
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em sua composição, a visualidade é fator determinante para a criação dos 
sinais, pois os surdos compreendem o mundo por meio da visão.

Os pressupostos e as premissas da metodologia pós-crítica conduziram 
os estudos e reflexões da pesquisa, relacionando-se aos elementos culturais 
presentes na configuração e ícones dos SPS.

Meyer e Paraíso (2012) nos dizem que “as teorias pós-críticas não têm 
um método recomendado para realizarmos nossas investigações” (MEYER; 
PARAÍSO, 2012, p. 15). De acordo com as teorias pós-críticas, os objetivos 
são estabelecidos, as interrogações são elaboradas e os procedimentos são 
definidos, teorias e conceitos são articulados.

Na perspectiva pós-crítica, acredita-se que “a metodologia deve ser 
elaborada no processo de investigação e de acordo com as necessidades 
colocadas pelo objeto de pesquisa e pelas perguntas formuladas” (MEYER; 
PARAÍSO, 2012, p. 15).

Para a realização deste estudo e pesquisa foi realizado um mapeamento 
dos SPS que permitiu melhor entendimento dos sinais registrados com base 
na cultura e identidade indígena. O mapeamento foi realizado considerando 
o que de acordo com Biembengut (2008), o um mapa é um guia que permite 
encontrar os sentidos para nos ajudar a conduzir por caminhos que contribuem 
para a produção dos dados da pesquisa.

Ao desenvolver a pesquisa, recorreu-se ao mapeamento de uma “bacia 
semântica” de palavras na Língua Paiter Suruí, do tronco Tupi-Mondé, bacia 
semântica essa composta por um grupo de palavras específicas que estão 
diretamente relacionadas ao cotidiano das famílias, buscando os sentidos e 
significados dados a elas na cultura do Povo Paiter Suruí.

A linguagem está presente em todas as atividades humanas, sua principal 
função é estabelecer a comunicação entre os homens. De acordo com Lima 
Barreto (2010), a linguagem, por sua vez, é uma característica universal do 
homem, essencialmente social, estando intimamente relacionada à cultura. 
E todas as concepções de mundo são transmitidas ao homem através dela.

A partir desses pressupostos, esta pesquisa buscou conhecer as formas 
de comunicação e interação do surdo Paiter Suruí no contexto familiar, quais 
os sinais criados e utilizados nesse processo de comunicação e expressão 
com a sua família.

Procedimentos metodológicos de pesquisa

Optou-se por lançar um olhar por lentes pós-críticas no campo dos Estu-
dos Culturais ressaltando a Cultura e Cultura Surda, para observar os traços 
culturais e identitários do Povo Paiter Suruí presentes na formação dos SPS, 
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que foram elaborados pelos surdos Paiter para viabilizar a comunicação entre 
eles e suas famílias. O procedimento metodológico foi pautado nos pressu-
postos teóricos de autores dos Estudos Culturais e Estudos Surdos no que 
refere a Cultura e Identidade.

Por meio de uma pesquisa mais livre de regras e formalidades, com o 
propósito de trilhar caminhos ainda desconhecidos, sem resultados preesta-
belecidos. Meyer e Paraíso (2012) afirmam que, “[...] a metodologia deve 
ser elaborada no processo de investigação e de acordo com as necessidades 
colocadas pelo objeto de pesquisa e pelas perguntas formuladas [...]”.

Técnicas da etnografia pós-moderna foram utilizadas na pesquisa de 
campo tais como o registro em diário de campo, pelo qual foram realizadas 
observações no espaço da aldeia.

Para a pesquisa dos SPS foram feitas observações, bem como o registro 
de forma escrita, gravação os sinais produzidos e, por último, foram fotogra-
fados os sinais realizados pelos indígenas surdos.

O presente estudo foi desenvolvido com a participação de sete surdos 
do Povo Paiter Suruí, da aldeia Gapgir.

Dentre os participantes temos duas crianças, de 06 e 09 anos, e os outros 
cinco jovens participantes com idade entre 13 e 18 anos.

Esta pesquisa teve a participação do pesquisador Joaton Suruí, com 
Licenciatura em Educação Básica Intercultural pela UNIR em Ji-Paraná.

Para os surdos Paiter Suruí participantes da pesquisa foram adotados 
nomes fictícios Potira, Majui, Mairarê, Abaeté, Piatã, Kaluanã e Anahi, com 
o objetivo de garantir o sigilo, assegurando a privacidade dos participantes 
quanto aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, o que está em con-
formidade com o compromisso assumido para com eles.

Pressupostos, produção e análise de dados

Os dados foram produzidos na aldeia Gapgir. O acesso à aldeia Gap-
gir ocorre pela RO-486 (Rodovia do Café), onde são percorridos 35 km de 
asfalto, depois se prossegue por mais 15 km de estrada de chão na Linha 14. 
No período chuvoso a estrada dentro da terra indígena é de difícil tráfego, 
pois há muitos atoleiros que o dificulta o deslocamento até a aldeia.

Para a análise dos dados produzidos, foram elaboradas estratégias descri-
tivo-analíticas, tendo como base os pressupostos da pesquisa pós-crítica, o que 
permite articular os saberes que auxiliaram a encontrar caminhos adequados 
com os objetivos do estudo proposto.
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A partir do pressuposto de Lima Barreto (2010), analisar-se-á cultura 
como decorrente da linguagem, sendo esta a expressão da capacidade de 
simbolização e o resultado da integração do homem no contexto cultural.

Para as análises dos resultados, foram adotadas leitura e descrição icono-
gráfica das imagens utilizadas na pesquisa na produção de dados e dos sinais 
realizados pelos surdos indígenas.

Meyer (2012) apud Hall (1997) corrobora que é importante olhar para 
cultura é um processo arbitrário, uma vez que grupos de pessoas usufruem de 
ritmo e hábito de vida diferente uns dos outros, com capacidade de atribuir 
acepção diferente para um mesmo fenômeno ou objeto.

Esse pressuposto nos remete a definição de bacia semântica que segundo 
com Durand, (1999) apud Guarnieri (2014), bacia semântica que se refere 
ao conjunto de conceitos e significados de um povo, ou seja, modos de ver o 
mundo, o meio onde vive, fonte de informações para construir o conhecimento 
de vida, os sentidos e significados conferidos ao mundo, onde é possível 
mergulhar e ‘banhar’, ou seja, construir e reconstruir novos significados a 
partir de um novo olhar.

Santos (2006, p. 36) salienta que a “iconografia se torna interpretativa, 
além de descrever os ícones pertinentes a uma imagem”. Entende-se assim 
que a análise iconográfica se situa no campo da descrição de imagens, e esse 
processo consiste não apenas numa descrição pura e simplificada dos objetos, 
pessoas, situações retratadas, mas numa ligação da imagem ao conceito, pois 
de acordo com Gonçalves (s/d, p. 1), quando se trata de “imagens e não de 
motivos, a análise iconográfica pressupõe familiaridade com temas específicos 
ou conceitos”.

Vale ressaltar que as imagens utilizadas para produção de dados foram 
criteriosamente escolhidas pelo olhar da pesquisadora, as quais podem ser 
interpretadas de modo diverso, pois, conforme Gomes “as imagens apre-
sentadas podem sofrer uma transmutação iconográfica de outros olhares” 
(GOMES, 2008, p. 140), como afirma Hermeto Pascoal apud Gomes “con-
forme o pensamento vem, a imagem é construída” (GOMES, 2008, p. 140).

Os primeiros passos para a sua realização foram as visitas, sendo a pri-
meira delas realizada em outubro de 2015. Na ocasião apresentou-se o projeto 
de pesquisa a Joaton Suruí e também ao cacique, que a julgaram conveniente 
e interessante, permitindo a entrada das pesquisadoras na aldeia para conhecer 
e realizar os primeiros contatos com as famílias participantes.

Para a coleta de dados e aproximação dos surdos indígenas foram rea-
lizadas algumas visitas e também a permanência da pesquisadora na aldeia 
por alguns dias. Para a aproximação dos surdos indígenas, foram realizadas 
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brincadeiras com as crianças menores e uma seção de filmes e jogos com 
os adolescentes.

Campello afirma que a “cultura visual é um campo de estudo que inclui 
alguns elementos dos Estudos Culturais, no caso os Estudos Surdos, enfocando 
aspectos da cultura, língua e signos visuais que se apoiam em imagens visuais 
e na sua percepção” (CAMPELLO, 2008, p. 125).

Por meio da visão, os surdos criam o pertencimento cultural, se apro-
priam e transmitem, por intermédio da visualidade, a cultura, proporcionando 
significados variados, promovendo a interação e a identidade, sendo os surdos 
os protagonistas.

Em consideração à cultura visual dos surdos indígenas e da atribuição de 
significados pelo olhar, não foram utilizadas palavras escritas para a produção 
de dados e nem sinais da Libras – Língua Brasileira de Sinais, apenas imagens 
referentes às categorias da bacia semântica.

A imagem na pesquisa compôs a função de léxico a ser pesquisado, pois, 
a partir de sua utilização, os surdos indígenas puderam realizar leitura das 
imagens, trazendo a possibilidade e estimulando a realização dos sinais por 
eles utilizados em seu cotidiano familiar.

A produção de dados com os indígenas surdos Kaluanã e Anahi foi rea-
lizada somente por meio de observações em seu cotidiano e em contato com 
os amigos, pois na aldeia as crianças brincam nos quintais de suas casas e 
embaixo do Meah, uma espécie de varanda construída com folhas de babaçu7·.

Durante a permanência na aldeia a pesquisadora além de propiciar 
momentos com atividades para que os surdos se aproximassem e se sentis-
sem mais a vontade, utilizando filmes de comédia, cinema mudo. Realizou 
encontros para o registro dos sinais produzidos.

Os participantes foram divididos em dois grupos, o primeiro, com os sur-
dos menores citados acima, que foram apenas observados e o segundo grupo 
composto por Potira, Majui, Mairarê, Abaeté e Piatã, a esse segundo grupo, 
a pesquisadora apresentou as imagens selecionadas que compõem a bacia 
semântica, utilizou-se de slides no PowerPoint, logo após, o segundo grupo 
brincou com o jogo da memória, dominó entre outros jogos, cada participante 
realizava o sinal correspondente à imagem em questão e com permissão de 
todos e dos os pais, os sinais foram registrados por meio de filmagem.

Após as etapas de ida a campo, a pesquisadora transformou os sinais 
produzidos em fotografia e os analisou.

7 O babaçu (nome cientifico: Attalea ssp.), também conhecido como baguaçu, coco-de-macaco e, na língua 
Tupi, uauaçu, é uma nobre palmeira nativa da região Norte e das áreas de Cerrado. Suas folhas são utilizadas 
na armação de cobertas para casa e, nos períodos de seca, para alimentação animal. As fibras dessas 
mesmas folhas são utilizadas para produzir cestos, peneiras, esteiras, entre outros produtos artesanais. 
Disponível em: http://www.cerratinga.org.br/babacu/ Acesso em: 07 abr. 17.
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Os procedimentos para elaboração da análise dos resultados nos possi-
bilitaram encontrar os procedimentos metodológicos da pesquisa pós-crítica 
que permitiram a descoberta de SPS com marcas da identidade e cultura do 
Povo Paiter Suruí.

Resultados da pesquisa

Conforme dados obtidos junto ao Núcleo de Promoção dos Direitos 
Sociais (NPDS) e Núcleo de Coordenação de Promoção e Cidadania (NCPC 
– FUNAI) – Coordenação Regional de Cacoal, em 2015 a população do Povo 
Paiter Suruí nas aldeias que ficam em terras pertencentes a Cacoal era estimada 
em 1.469 pessoas, com 327 famílias no total.

Na aldeia Gapgir, a população, em 2015, segundo dados fornecidos pela 
FUNAI, era de 240 pessoas. Dentre os moradores da aldeia, sete surdos indí-
genas do Povo Paiter Suruí participaram da pesquisa.

Quadro 1 – Perfil dos surdos Paiter Suruí
Surdo participante Sexo Idade

Potira feminino 17
Majui feminino 13

Mairarê feminino 17
Abaeté masculino 18
Piatã masculino 15

Kaluanã masculino 06
Anahi feminino 09

Fonte: LIMA, 2017�

A pesquisa na aldeia Gapgir foi realizada entre outubro de 2016 e março 
de 2017. Quanto ao quesito instrução escolar, todos os participantes estão 
matriculados na E.I.E.E.F.M. Sertanista José do Carmo Santana, localizada 
na própria aldeia, exceto Mairarê, que revelou não estudar mais devido as 
dificuldades encontradas no contexto escolar, por ser surda e não conseguir 
acompanhar os conteúdos ministrado, fez com que ela desistisse de estudar, 
dedicando-se assim aos serviços doméstico juntamente com sua família.

Os Sinais Paiter Suruí e a sua constituição

Para a composição da bacia semântica foi realizada pesquisa com a 
participação do pesquisador Joaton Suruí que contribuiu de forma muito 
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significativa para a realização deste trabalho: que escreveu as palavras na 
Língua Paiter Suruí e traduziu, ou seja, atribuiu significado aos vocábulos na 
Língua Portuguesa.

O participante Kaluanã é muito comunicativo, ama brincar. Observou-se 
que ele sempre que sinaliza, possui sinalização bem desenvolvida para uma 
criança da idade dele. Constatou-se que ele usa sinais isolados e também 
sinaliza frases curtas e completas.

Alguns sinais registrados abaixo foram realizados por Kaluanã:

a) sinais (palavras):

galinha bicicleta

b) sentenças:

1) LIGAR MOTO (Dar a partida na moto)
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Com os participantes Kaluanã e Anahi foram realizadas observações no 
sentido de verificar se ambos sinalizam em seu cotidiano familiar. Observou-se 
que Anahi não usa sinais, nem mesmo durante as brincadeiras com os amigos, 
pois antes, a família afirmou que ela usa os sinais apenas com os amigos e 
não com a família. Embora tenha participado dos momentos de brincadeira, 
Anahi sempre se manteve bastante afastada. Observou-se apenas comunicação 
oral na Língua Paiter, entre ela e os amigos da comunidade.

Bacia semântica do contexto familiar e suas categorias

A partir dos pressupostos teóricos e com base nas observações realizadas, 
afirma-se que os surdos Paiter Suruí produzem seus sinais a partir do visual 
e em muitos desses sinais pode-se perceber a presença de significados carac-
terísticos da própria cultura, a presença de signos do seu cotidiano.

A bacia semântica do contexto familiar foi subdividida em categorias8 
como: família; moradia, móveis e eletrodomésticos; utensílios domésticos; 
acessórios; alimentos e bebidas; acerca das quais se apresenta, a seguir, a 
análise dos resultados:

Categoria: Família

A primeira categoria foi formada por membros da família como pai, mãe, 
irmão, irmã, tio, tia, avô, avó entre outros. Para a palavra “família”, segundo 
Joaton Suruí, não há palavra correspondente na Língua Paiter Suruí.

Pai

A palavra “pai” da Língua Portuguesa corresponde à palavra “bah” da 
Língua Paiter Suruí. Não foi apresentado por Joaton um significado corres-
pondente em Língua Portuguesa. Para esse sinal não se utilizaram figuras, 
para alguns participantes, foi apresentada a foto dos pais e para outros, a 
pesquisadora, na tentativa de se fazer entender, oralizou a palavra “pai” em 
Língua Portuguesa.

O fato de não utilizar foto de todos os pais participantes da pesquisa para 
a produção de dados se justifica porque na cultura Paiter Suruí, de acordo 

8 Aqui serão apresentados apenas alguns SPS. A dissertação completa encontra-se disponível no site Mestrado 
Acadêmico em Letras – Universidade Federal de Rondônia – UNIR. Dissertações defendidas/Turma 2015. 
Título: MAPEAMENTO DOS SINAIS DA COMUNIDADE SURDA DO POVO PAITER SURUÍ NO CONTEXTO 
FAMILIAR. Disponível em: http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendi-
das/Turma%202015/17.%20Miria%20Gil%20de%20Lima%20Costa%20Mapeamento%20dos%20sinais%20
da%20comunidade%20surda.pdf.
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com Joaton, a foto signifi ca o aprisionamento da alma, assim alguns dos 
participantes não permitiram ser fotografados.

No sinal realizado por Mairarê nota-se que a sinalizante faz referência 
ao ícone “chapéu” que é utilizado pelo pai em seu cotidiano, o que foi notado 
durante as observações na aldeia.

Mãe

A palavra “mãe” corresponde à palavra “õni” na Língua Paiter Suruí 
e não há um signifi cado para mesma na Língua Portuguesa. Para esse item, 
assim como no anterior, para alguns indígenas foram apresentadas fotografi a 
e para outro foi oralizada a palavra “mãe”.

Mairarê
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Abaeté

Em relação ao sinal “mãe”, Mairarê e Abaeté ressaltam o ícone “seios”. 
Mairarê usa as duas mãos fazendo movimentos que ressaltam a forma dos 
seios, Abaeté usa apenas uma das mãos fazendo o mesmo movimento. Esse 
sinal representa um gesto muito comum entre os Suruí, a amamentação, pois 
muitas crianças são amamentadas até os 02 anos. Mindlin (1985) diz que as 
mulheres indígenas têm filhos com espaços de dois em dois anos, e que são 
desmamados quando a mãe fica grávida outra vez. A autora relata que as 
mulheres amamentam quase o tempo todo, logo se percebe a motivação da 
utilização do ícone “seios” na formação do sinal para “mãe”.

Categoria – moradia, móveis e eletrodomésticos

A segunda categoria compreende itens lexicais que correspondem à mora-
dia, móveis e eletrodomésticos. Nesse artigo serão apresentados apenas os 
sinais realizados para o item barracão.

Barracão

“Meah”9 na Língua Paiter Suruí, o barracão, como é denominado na 
Língua Portuguesa na aldeia, significa “casa que fica no terreiro”.

9 Meah é um barracão grande, coberto de palha de babaçu. O meah é usado para eventos, reuniões, oficinas 
e rodas de conversas (ZEZÉ WEISS 2017, s/p.). Disponível em: https://www.xapuri.info/ecoturismo/povo-
-paiter-cria-wagoh-pakob-espaco-de-vivencia-da-forca-da-floresta/. Acesso em: 28/07/17.
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Figura 1 – Meah

Fonte: Lima, 2017

Como pode ser observado na ilustração, o “meah” fi ca localizado pró-
ximo às casas, cada residência tem o seu próprio “meah”, onde os indígenas 
têm redes e bancos, nos quais se deitam nas tardes de muito calor, as mulhe-
res fazem seus artesanatos, as crianças brincam e as famílias se reúnem para 
conversar. O “meah” é um espaço aberto de convivência diária na aldeia, é 
utilizada madeira em sua construção, são cobertos com palhas de babaçu e 
não há piso.

Potira, Mairarê e Piatã
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Majui

Abaeté

O “meah” é um espaço que pertence à cultura Paiter. Observa-se que ao 
sinalizar os surdos indígenas representam os elementos da sua cultura. Veri-
fica-se que nos três sinais realizados o ícone presente é a cobertura, nos dois 
primeiros sinais apresentados acima se observa que há outro ícone presente, 
a cobertura onde a palha, que pode ser observada pelo formato das mãos. Já 
na sinalização de Abaeté, nota-se que ainda tem outro ícone além da cober-
tura do meah, a ação de entrar e o fato de muitas pessoas estarem presentes.
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Categoria: utensílios domésticos

Nessa categoria buscou-se organizar em sua composição palavras que 
estão relacionadas aos utensílios domésticos mais comuns utilizados nas cozi-
nhas no cotidiano familiar Paiter Suruí, aqui nesse recorte será apresentado 
o SPS para cesto.

Cesto

O cesto na Língua Paiter Suruí é representado pela palavra “nitih”, que 
de acordo com Joaton Suruí não tem signifi cado correspondente na Língua 
Portuguesa. Mindlin (1985) afi rma que a cestaria é uma arte feminina Suruí. 
As mulheres confeccionam todos os tipos de cesto, dos mais variados tama-
nhos, que servem para guardar todo tipo de objetos. Para a produção de 
dados foi utilizada a fotografi a a seguir, a qual faz parte do acervo pessoal 
da pesquisadora.

Figura 02 – Cesto

Fonte: Lima, 2017

A intenção da pesquisadora com a utilização dessa fi gura era que os 
surdos indígenas realizassem o sinal referente a esse tipo de cesto, pois era o 
cesto que até então havia se observado com mais frequência na aldeia. Mas 
outro tipo foi sinalizado: o adô, presente na cultura Paiter. Conforme Mindlin, 
“o “adô” é um cesto de trazer provisões da roça, de fácil confecção, o qual 
pode ser feito em menos de uma hora” (MINDLIN, 1985, p. 68).
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Potira

Mairarê

Abaeté
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Piatã

Observa-se que em todos os sinais realizados há a presença do ícone 
“cesto” marcado na sinalização pela forma arredondada que todos os indígenas 
surdos realizam ao se referir ao cesto. O sinal realizado por Mairarê para para 
este item, refere-se ao “adô”, o qual pode ser observado nas imagens a seguir.

Figura 3 – Adô 1 Figura 4 – Adô 2

Fonte: Vidal, 2011, p� 44� Fonte: Lima, 2017�

Mairarê, ao ver a imagem apresentada, realizou o sinal para o “adô”, 
destacando em sua sinalização a cultura do Povo Paiter, pois o cesto é con-
feccionado com o objetivo de buscar a produção na roça; nota-se, que tem 
um significado cultural. Mairarê fez referência ao cesto que é colocado na 
cabeça, realizando também no sinal um movimento circular contínuo, que é 
o movimento que as indígenas realizam com as folhas do babaçu para con-
feccionar o utensílio.
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Categoria – acessórios (artesanatos)

Nessa categoria são apresentados os sinais utilizados para se referir aos 
acessórios, ou seja, os artesanatos indígenas, os enfeites produzidos pelo 
Povo Paiter Suruí.

Cocar

Na Língua Paiter Suruí “g̃apeh” é a palavra cocar, na Língua Portuguesa 
não há palavra correspondente.

[...] os sabedores indígenas os mais velhos ensinam as crianças e jovens 
como tratar as outras pessoas e como deve ser o comportamento do Paiter 
dentro da comunidade e fora da comunidade. Desta forma e repassando 
saberes culturais para os homens e as mulheres da comunidade. Esses 
saberes geralmente estão relacionados ao artesanato, roça, pesca, caça e 
outros costumes da identidade cultural dos Paiter.

Nestes saberes as meninas aprendem a fazer cestos, cerâmicas, chicha, 
colares, pulseiras, alimentação, cuidar dos fi lhos, da casa e fazer coletas 
na fl oresta. Os meninos aprendem a caçar, pescar, fazer roça, fl echas, 
arcos, cocares e participam de reuniões da comunidade sobre a nossa 
música e sobre as festas dos Paiter. (JOATON SURUÍ, 2015, p. 20. Grifos 
da autora).

A confecção do cocar na cultura indígena do Povo Paiter Suruí é uma arte 
masculina, ensinada às crianças desde pequenas. Para que os surdos pudessem 
visualizar e realizassem o sinal desejado, apresentou-se a seguinte fi gura:

Figura 5 – Cocar

Fonte: http://hernehunter�blogspot�com�br� Acesso em: 30/08/16
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Conforme Mindlin (1985,) os cocares são enfeites de cabeça, confec-
cionados de penas variadas, usados pelos indígenas em dias de festa. As 
penas são recolhidas na floresta em todos os passeios, pois não pode perder 
a oportunidade de recolhê-las.

Potira

Majui Piatã

Mairarê
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Abaeté

Para todos os sinais realizados pelos indígenas surdos, observa-se que 
o ícone presente é o cocar, sendo possível identificá-lo em cada uma das 
sinalizações. Outro ponto que merece destaque é a presença das penas em 
todas as sinalizações.

Na sinalização realizada por Mairarê, é possível ver nitidamente o pro-
cesso de confecção do cocar no sinal realizado. Na composição desse sinal, 
é perceptível a presença da arara, o mover das penas (embora haja a infor-
mação de que são usadas penas encontradas na floresta), o ato de pôr a pena 
na formação do cocar, e em seguida a sinalização do local de utilização dele.

Categoria: alimentos e bebidas

A quinta categoria apresentada aos participantes foi composta de alimen-
tos e bebidas. Procurou-se elencar os alimentos mais comuns para o Povo 
Paiter Suruí, principalmente os tubérculos, tradição entre os indígenas.

Cará

O cará é muito cultivado pelo Povo Paiter Suruí, pois desempenha papel 
importante na alimentação humana. “Soah”, na Língua Paiter Suruí, significa 
“fruto de algo”, conforme informações prestadas por Joaton Suruí.
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Figura 6 – Cará

Fonte: http://foconapanela�com�br� Acesso em: 30 ago� 16

Apresentou-se aos indígenas surdos a imagem acima para que pudessem 
visualizar e na sequência realizassem o sinal utilizado por eles em seu coti-
diano para cará, conforme segue:

Potira Majui

Mairarê
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Abaeté

Piatã

Ao observar os sinais realizados pelos surdos indígenas, é possível iden-
tificar a presença do ícone, a forma do cará, que está presente em todas as 
sinalizações; outra referência é a ação de cortar o cará que está evidenciada 
em quatro dos cinco sinais produzidos. Potira e Majui fazem referência ao 
cará sinalizando a forma dele e a ação de cortar.

Abaeté faz a forma, corta e demonstra que o mesmo ficou em duas par-
tes representadas pela posição das mãos, as quais ficam separadas e voltadas 
para cima. Piatã corta o cará em duas partes e faz referência ao seu formato, 
apresentado de diferentes formas e tamanhos nos demais sinais. Mas ao ana-
lisar os sinais de Piatã e Majui identifica-se que ambos apresentam formas 
iguais para o tubérculo. No sinal realizado por Mairarê, a forma do cará fica 
evidente, mas ela soca o alimento e o ingere como bebida.

Esse ato de beber se justifica pois, na cultura Paiter são produzidas bebi-
das fermentadas a partir de vários tubérculos. Conforme Maretro (2015), a 
“chicha é uma espécie de bebida fermentada dos Paiterey, feita com milho (Zea 
sp.) e/ou inhame (Colocasia esculenta [L.] Schott.), cará (Dioscorea alata L.) 
e que adquire teor alcoólico – sendo um elemento de purificação espiritual” 
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(MARETRO, 2015, p. 169), assim o que vemos no sinal de Mairarê é a refe-
rência ao processo de produção da bebida, a qual faz parte da cultura indígena.

Considerações Finais

Essa dissertação vincula-se ao campo dos Estudos Culturais, que com-
preende a cultura como campo de luta, em busca de significação social. E aos 
Estudos Surdos, que compreendem a surdez como uma construção histórica e 
social, entendendo a cultura surda como espaço no qual as identidades surdas 
são constituídas e reconhecendo que elas são efeito de pertencimento cultural 
do povo surdo.

Nesse contexto, percebe-se a cultura surda como uma experiência visual, 
característica peculiar dos surdos, pois é por meio dela que o surdo tem suas 
experiências de vida, sente e significa o mundo.

A língua de sinais é outro aspecto fundamental para a cultura surda, 
considerada como essencial à instrução e educação do sujeito surdo, sendo 
indispensável a ele, não podendo ser desprezada, pois é uma forma de comu-
nicação captada pelas experiências visuais, característica identitária do povo 
surdo da maior importância.

Foi possível verificar que o surdo indígena Paiter Suruí cria os sinais 
utilizados por ele, o que está ligado ao exercício da visualidade, aproprian-
do-se das significações produzidas pela cultura indígena, pois a cada abrir 
e fechar dos olhos as imagens vão se estruturando, construindo, firmando e 
representando o seu mundo.

Compreender como ocorre a comunicação no âmbito familiar pode con-
tribuir no sentido de trazer benefícios ao Povo Paiter Suruí, auxiliando as 
famílias a conhecerem os sinais, favorecendo e aproximando os surdos de 
suas famílias.

Foi possível verificar que os surdos indígenas têm sinais próprios para 
a comunicação. Na observação desses sinais, constatou-se que são resultado 
da visualidade, ou seja, constituídos a partir das experiências visuais que os 
indígenas surdos têm, e em muitos desses sinais é possível verificar marcas 
da cultura do Povo Paiter Suruí.

O desconhecimento da cultura surda e do real significado de ser surdo 
gera na maioria das pessoas o engano de que o surdo não dispõe de comuni-
cação. Hall (2014) diz que, os membros de uma cultura usam a língua para 
produzir significado. A língua de sinais é parte essencial da cultura surda, 
produzida pela visualidade.

A língua de sinais é decisiva na comunicação dos surdos, a qual lhes 
possibilita entendimento sobre a realidade que os cerca, facultando a cons-
trução de sua identidade.
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É importante ressaltar que se deve buscar a conscientização e valorização 
dos sinais criados pelos surdos indígenas, sinais esses que são carregados de 
significados culturais e que não podem se perder, mais incentivar a preservação 
e criação de novos sinais.
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CAPÍTULO IV

REGISTROS E ANÁLISES DOS 
SINAIS PAITER SURUÍ (SPS) DO 

CONTEXTO COMUNITÁRIO

Luciana Coladine Bernardo10

Introdução

O presente artigo apresenta um recorte11 da dissertação Mapeamento 
dos Sinais Paiter Suruí no contexto da comunidade, de autoria de Luciana 
Coladine Bernardo Gregianini, sob orientação do professor Dr. João Carlos 
Gomes, defendida em novembro de 2017 na Universidade Federal de Ron-
dônia (UNIR)/Mestrado Acadêmico em Letras (MEL).

Nessa conjuntura, a pesquisa teve como objetivo principal mapear os 
Sinais Paiter Suruí (SPS) presentes nos processos de comunicação e expressão 
dos indígenas surdos no contexto dessa comunidade. Na busca por analisar 
as marcas da cultura e identidade indígena Paiter Suruí nos SPS, os objetivos 
específicos pautaram-se na identificação de uma bacia semântica de palavras 
de comunicação e expressão da comunidade, no mapeamento dos gestos e íco-
nes presentes nos sinais utilizados no processos de comunicação e expressão e 
no reconhecimento das marcas da cultura e identidade Paiter Suruí presentes 
na configuração dos sinais.

Os SPS que serão demonstrados aqui foram sinalizados por cinco indí-
genas surdos pertencentes ao povo Paiter Suruí, residentes na aldeia Gapgir, 
a aproximadamente 60 km da cidade de Cacoal, na Terra Indígena Sete de 
Setembro. Contudo, a denominação deste povo como Suruí, conforme afirma 
o Instituto Sócio-Ambiental (ISA, 2013), é a mais conhecida e disseminada e 
lhes foi dada por antropólogos durante os primeiros contatos. Porém, o nome 
com o qual os próprios índios se autodenominam é Paiter, que significa, na 
Língua Paiter Suruí, “o povo verdadeiro, nós mesmos”.

10 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguística (PPGL) da Universidade do 
Estado de Mato Grosso (UNEMAT). Docente da UNIR, campus Rolim de Moura, lotadada no Departamento 
Acadêmico de Educação. E-mail: coladinel@unir.br.

11 Dissertação completa pode ser acessada no endereço: http://www.mestradoemletras.unir.br/uplo-
ads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/13.%20Luciane%20Coladine%20Mapeando%20
os%20sinais%20Paiter%20Surui%20no%20contexto%20da%20comunidade.pdf.
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Conseguinte, este artigo surge como materialização da apresentação rea-
lizada no evento Webinar: epistemologias dos Estudos Surdos nos entre luga-
res da Amazônia, realizado no período de 29 de junho a 3 de julho de 2020. 
Desse modo, na sequência, apresentamos os pressupostos teóricos em cujas 
bases alicerçamos nossas reflexões, o percurso metodológico e as categorias 
mobilizadas nas análises aqui apresentadas, seguidos das considerações finais 
e referências bibliográficas.

Abordagem metodológica e discussões teóricas

Após refletirmos sobre as formulações teóricas em cujas bases alicerça-
mos nossas reflexões e análises, abordamos o percurso metodológico percor-
rido até chegarmos aos resultados que apresentamos neste artigo.

Para atendermos os objtivos, foi necessário que se traçasse métodos e 
estratégias, para tanto, a pesquisa foi norteada pelos pressupostos da metodo-
logia pós-crítica, a qual reconhecemos ser um tanto quanto desafiadora, pois 
não tem método específico definido, mas abre caminhos para a utilização de 
pressupostos e premissas teóricas que permitem a criação de procedimentos 
metodológicos para a produção de dados e análises, utilizando estratégias em 
que os procedimentos são criados de acordo com as necessidades da pesquisa 
(PARAÍSO, 2012).

Nesse contexto de liberdade na escolha de métodos de pesquisas, o 
mapeamento surge como uma forma de impulsionar esta pesquisa, conforme 
Biembengut (2008), mapear é uma prática que instiga nossa imaginação, 
criação, que substancia e aumenta nosso conhecimento e fomenta nossas 
ideias. Mapear os SPS é ir além do conhecimento comunicativo. Conforme 
Biembengut (2008, p. 135), o mapeamento nos leva a “reconhecer os mais 
diversos fatores que se manifestam entre os entes pesquisados; entender um 
fato, uma questão dentro de um cenário; servir-se do conhecimento produzido 
e reordenar alguns setores desse conhecimento”.

Antes de qualquer ação, foi necessário estabelecer contato com o 
ambiente e aproximação com os sujeitos da pesquisa, pois de acordo com 
Klein e 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”.

Como forma de direcionar a produção de dados e a priorização da cultura, 
foi organizada uma bacia semântica de palavras e sentenças. Guarnieri (2014, 
s.p.), corrobora sobre a compressão de bacia semântica ao definir tal expressão 
com base nos pressupostos teóricos de Durand (1998) que a define como “um 
conjunto de ideias, significados e expressões de uma dada sociedade, na qual 
o indivíduo nasce”.



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 103

Após uma observação do ambiente comunitário da aldeia, foram sele-
cionadas as palavras da bacia semântica. Seguindo a cultura visual do sujeito 
surdo Strobel (2008), a seleção das palavras referenciou o que os indíge-
nas surdos veem e vivenciam diariamente, pois foram relacionadas com o 
ambiente comunitário e com as vivências culturais da comunidade que eles 
interagem. Em seguida, as palavras foram distribuídas em categorias para 
melhor sistematização e organização da produção. Destarte, as categorias 
foram compostas com as seguintes palavras e expressões: Artesanato: cesto 
de palha, colar, brinco, anel, palito para cabelo, panela de barro e esteira; 
Ambientes: escola, casa, igreja, barracão, barraco ao lado da casa, museu e 
cidade; Animais: arara, macaco, tatu, cachorro, boi, galinha e galo; Frutas: 
manga, coco, seriguela, ingá, colorau, goiaba, caju, tucumã, laranja e jatobá; 
Natureza: água, terra, sol, lua, árvore, flor, bambu e rio; Acessórios indígenas: 
flecha, arco, cocar, pintura indígena e rede; Meios de transporte: bicicleta, 
carro e ônibus; Nomenclatura para pessoas: cacique, índio, não índio, amigo 
e criança.

Atendendo ao objetivo da pesquisa em além de mapear, analisar essas 
palavras no ponto de vista de significação e tradução das palavras da bacia 
semântica na Língua Paiter Suruí, houve a produção de dados com o indígena 
Joaton Suruí, o qual é professor, pesquisador, membro da aldeia Gapgir, sendo 
assim profundo conhecedor e praticante ativo da cultura Paiter Suruí. Esse 
momento foi gravado em áudio e, com próprio punho, ele escreveu a tradução 
das palavras para a língua Paiter, a fim de garantir a fidedignidade, mediante 
a grande diferença entre a sonoridade e a escrita.

Com a bacia semântica consolidada, seguimos com a elaboração da pro-
dução de dados para o mapeamento dos sinais. Nesse momento, optamos pela 
utilização de fotografias que buscassem representar as palavras pertencentes 
às categorias da bacia semântica. A escolha foi de utilizar as fotografias que 
representassem as palavras, pois os indígenas surdos Paiter se comunicam 
de diversas formas, alguns entendem as informações na Língua Paiter Suruí, 
outros utilizam alguns sinais da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)mis-
turados a sinais criados entre os familiares e outros interagem por meio de 
expressões, apontamentos e sinais criados entre eles, amigos e familiares. 
Assim, a opção de utilizar a imagem fotográfica surgiu como forma de abran-
ger todas essas formas de comunicação e, principalmente, abarcar todos os 
indígenas surdos, visto que todos compartilham a percepção de mundo por 
meio das imagens. De acordo com Campello (2008, p. 103):

[...] é importante dizer como a construção da consciência de mundo e a 
interpretação da realidade são proporcionadas pela percepção da ima-
gem, uma vez que esta acaba constituindo não somente uma ilustração 
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do percebido, mas uma “linguagem” imagética. O uso da imagem e da 
“linguagem” imagética na literatura, poesia, filme, diálogo, tem significado 
pelos processos do “ver”, por meio dos olhares e do processamento visual 
sígnico, próprio dos sujeitos surdos.

Portanto, levando em consideração a relevância do visual, do ver, da 
atribuição significativa por meio do olhar, que engloba os sujeitos indígenas 
surdos, não foi apresentada a palavra das categorias da bacia semântica em 
forma gráfica, tanto na Língua Portuguesa (LP), quanto na Língua Paiter 
Suruí. Apresentar apenas a grafia das palavras não teria significação e, con-
sequentemente, não se conseguiriam obter os resultados esperados para a 
realização da análise. Campello (2008) corrobora afirmando que a palavra 
na forma gráfica não representa a visualidade contida no povo surdo, e sim a 
linguagem falada, oralizada.

[...] a escrita está comprometida com a linguagem falada, o som através 
de sua representação e do seu referente. A visualidade não. Tem diferentes 
representações e referentes diferentes que somente será possível se gravar, 
copiar, “visualizar”, ler com os “olhos” ou arquivar a sua imagem, o seu 
referente, a sua representação através da imagem visual, o que e, na área 
da imagem, como filme de cinema, pintura, fotografia, e outros, é reco-
nhecida como produto de documento visual (CAMPELLO, 2008, p.94).

Pensando em contemplar o máximo possível a cultura visual dos par-
ticipantes, fomos em busca de organizar as imagens que representassem as 
palavras, pois, segundo Motta Souza (2016), os signos da palavra grafada 
têm conotação auditiva, assim, para que ocorra o entendimento pelo sujeito 
surdo, é necessário transformá-lo em signo visual. Para isso, fizemos uso das 
fotografias para obter o sinal que representa o significado daquela imagem 
de acordo com o seu modo de ver o mundo.

Levando em consideração a cultura Paiter, os artefatos culturais e as 
imagens do ambiente comunitário da aldeia Gapgir avistadas diariamente 
pelos indígenas surdos, buscamos priorizar as fotografias capturadas do pró-
prio ambiente comunitário ao qual os indígenas surdos pertencem, ou seja, 
a aldeia Gapgir.

As fotografias do ambiente comunitário foram registradas pela própria 
pesquisadora, que percorreu o ambiente da aldeia em busca de registros. 
Mesmo levando em conta a advertência de Gomes (2008), de que não há 
como haver imparcialidade ao capturar uma imagem, pois as fotografias 
são sempre registradas segundo o olhar do fotógrafo, trazendo consigo as 
emoções, histórias e cultura do mesmo, buscamos retratar em imagens as 
palavras assimiladas ao contexto da própria realidade dos indígenas surdos, 
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para oferecer maior similaridade com as imagens, mesmo não sendo sob o 
olhar direto deles. Porém, é seguida a visão que eles têm, e que por meio dela 
estabelecem diariamente o processo de comunicação, pois segundo Campello 
(2008), é por meio dessa visualidade que vão formulando e formando sentidos 
e significados.

No entanto, cabe ressaltar que nem todas as imagens foram fotografadas 
no ambiente social da aldeia, recorreu-se a imagens ilustrativas retiradas da 
internet que representassem as palavras, como ocorreu na representação da 
palavra “tatu” (figura 1). Apesar de ir em busca de imagens ilustrativas, elas 
foram escolhidas sempre observando a questão cultural na qual os participan-
tes estão inseridos. Apresentar as imagens, mesmo que figurativamente no 
contexto indígena, traz maior significatividade, pois de acordo com Campello 
(2008), eles partilham os mesmos conceitos contextuais representados, como 
exemplo a imagem da palavra “cacique” (figura 2).

Figura 1 – Cacique Figura 2 – Tatu

Fonte: http://www�
portaldosanimais�com�br

Fonte: http://abairaemhistoria�blogspot�com�br

Com o instrumento de produção de dados elaborado (imagens), no for-
mato de slides, PowerPoint, foi a forma de apresentá-las aos cinco indígenas 
surdos, cujas idades variavam de 13 a 19 anos. De forma individual e gravada 
em vídeo, a pesquisadora foi mostrando a representação da palavra em imagem 
e o indígena surdo realizava a forma como se referia a mesma.

Para análise e inserção na dissertação, foi necessário transformar os sinais 
sinalizados em vídeo e em fotografias. Respeitando o estipulado no Termo 
de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), assinado pelos familiares 
responsáveis, não foram utilizados os próprios participantes como modelo 
para o registro dos dados produzidos em forma de fotografia, desse modo a 
pesquisadora serviu de modelo para tal objetivo. Os participantes receberam 
nomes fictícios, em respeito à decisão dos seus responsáveis, assim a pesqui-
sadora buscou nomes indígenas, de acordo com o tronco Tupi: Bartira, Mauá, 
Tainara, Ubirajara e Amary.
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Seguindo o viés de analisar os sinais com a apresentação das marcas 
identitárias e culturais, houve a seleção das palavras da bacia semântica que, 
ao serem sinalizadas pelos cinco participantes, no mínimo um demonstrou 
representações culturais e identitárias segundo a cultura e identidade Paiter 
Suruí. A vista disto, como nem todas as categorias ou nem todos os sinais 
apresentaram marcas da cultura e identidade Paiter Suruí, esses não são 
demonstrados na análise.

A apresentação dos resultados da análise contempla a seguinte estrutura: 
a palavra em Língua Portuguesa; tradução na Língua Paiter Suruí e significado 
semântico segundo a cultura Paiter Suruí; imagem apresentada ao indígena 
surdo no momento da produção dos dados; intenção/pretensão da pesquisadora 
sob a imagem; os sinais realizados pelos mesmos; o ícone presente; identifi-
cação e análise da marca da cultura e identidade Paiter Suruí.

Dentre as etapas da análise citadas acima que foram desenvolvidas em 
cada SPS, cabe ressaltar a relevância na descrição da imagem contendo a 
intenção e o objetivo da pesquisadora ao apresentá-la, pois de acordo com 
Gomes (2008, p. 103), “são múltiplos os olhares existentes numa mesma 
paisagem”. Diante do exposto, pensando na variedade de conceitos e visões 
que uma imagem pode oferecer, sentimos a necessidade de apresentar essa 
descrição da imagem.

Em relação ao ícone, ao analisar os SPS, é feita uma verificação e descri-
ção de qual ícone foi evidenciado, pois segundo Santana et al. (2008), a partir 
de uma referência subjetiva de um objeto ou situação é que o sujeito surdo se 
ampara em um ícone, um referencial que irá propagar a formulação do sinal. 
Diante desses valores simbólicos atribuídos pelos ícones e da subjetividade da 
pesquisadora por trás da fotografia, abarcaremos o conceito da iconologia, que 
conforme Panofsky (1986), é o resultado em que o próprio artista, trazendo 
para a fotografia 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 enfa-
ticamente do que ele conscientemente tentou expressar) são o objeto do 
que se poderia designar por “iconologia ” em oposição a “iconografia” 
(PANOFSKY, 1986, p. 53).

Nessa perspectiva, buscamos identificar o ícone, não o que a pesquisa-
dora teve como princípio que seria sinalizado, mas sim o ícone que os parti-
cipantes têm ao seguir as suas vivências culturais simbólicas. Para tal análise 



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 107

iconográfica é necessário conhecimento profundo sobre a cultura Paiter Suruí 
e a cultura surda, para que assim os ícones apresentados nos SPS possam ser 
descritos e evidenciados, constatando se há ou não a presença da cultura e 
identidade Paiter Suruí 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, 1986, p. 58).

Neste prisma de análise das individualidades intrinsecamente apresenta-
das nos SPS, 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 Paiter Suruí presentes nos SPS mapeados. 
Seguindo os pressupostos da etnolinguística, Lima Barreto (2010) afirma que 
a linguagem é uma característica universal do ser humano que, acima de tudo, 
tem uma ancoragem social, além de estar profundamente associada à cultura. 
Segundo o autor, é por meio da linguagem que todas as concepções de mundo 
são levadas aos seres humanos. Nesse mesmo contexto que verificamos as 
relações entre o SPS realizado e o significado semântico da palavra segundo 
a cultura Paiter Suruí.

Análises dos SPS

Dentre as oito categorias da bacia semântica, cinco apresentaram ao 
menos um sinal que continha marcas de indentidade e cultura Paiter Suruí, 
sendo elas: frutos, artesanato, ambientes, acessórios e natureza. Devido a 
delimitação de espaço, neste artigo será apresentada a análise de apenas um 
sinal de cada categoria.

“Colorau” é uma das palavras contidas na categoria frutos, na Língua 
Paiter Suruí, a palavra “colorau” corresponde a “noahyo ah”, que segundo 
Joaton Suruí tem como significado semântico “pó do urucum”.
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Figura 3 – Colorau

Figura 3 – Colorau

Fonte: http://www�tecnologiaetreinamento�com�br

Ao utilizar a imagem acima, diante da cultura não indígena da pesquisa-
dora, veio à sua mente o uso do colorau como condimento e corante alimentí-
cio, porém essa não foi a mesma referência que os participantes demonstraram.

3

2

Bartira Mauá
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Tainara Ubirajara

4

2

3

1

Amary

Analisando os SPS acima, notamos que nenhum deles faz menção ao 
uso do colorau como corante e condimento alimentício. O ícone presente nos 
SPS realizados por Bartira, Tainara, Ubirajara e Amary é a pintura indígena. 
Apenas Mauá não apresenta esse íconel, e sim demonstra a forma de abrir o 
fruto, evidenciando a influência da cultura visual.

A pintura corporal indígena é uma forte marca da cultura e identidade 
indígena, servindo como forma de representação, afirmação e preserva-
ção cultural.

Uma das características que mais marcam a cultura indígena é a pintura 
corporal que pode ser vista como tão necessária e importante estetica-
mente como a roupa usada pelo “homem branco”. Da mesma forma, não é 
diferente para os Paiter (também conhecidos como os Suruí de Rondônia) 
(GASODÁ SURUÍ, 2010, s.p.).
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A pintura corporal indígena, segundo Gasodá Suruí (2016), é uma forma 
de representação, afi rmação e preservação cultural. Conforme Gasodá Suruí 
(2010), o uso das pinturas corporais com colorau e jenipapo ocorre principal-
mente em ocasiões de festividades. Outro fator é que os SPS realizados por 
Bartira, Ubirajara e Amary traduzem em seus sinais a representação do preparo 
do colorau e, depois, a pintura corporal. Nesses casos, podemos dizer que 
existe relação dos sinais com a signifi cação semântica “pó do urucum”, pois 
essa função se liga ao processo para o uso do fruto segundo a cultura indígena.

Na categoria artesanato, temos o termo “colar”, no qual é chamado 
de “sogap” na Língua Paiter Suruí, possuindo como signifi cado semântico 
“caroço de algo”.

Figura 4 – Colar

Fonte: Gregianini (2017)�

Ao registrar essa imagem, a pesquisadora pretendia que ao olhar a foto-
grafi a os cinco participantes indígenas se identifi cassem com o artefato pro-
duzido pelos próprios moradores da aldeia na qual residem, e realizassem 
como se referenciam ao artefato.



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 111

2

1

Bartira Mauá

Tainara

2

1

2

1

Amary Ubirajara
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Nos SPS acima, as marcas da cultura Paiter Suruí estão presentes nos 
sinais realizados por Bartira, Tainara e Ubirajara, por realizarem um dos 
últimos passos no processo de fabricação do colar, o movimento de lixar a 
matéria-prima. Mindlin (1985, p. 67) descreve que “os coquinhos de tucumã 
são quebrados, cortados com faca, perfurados, enfiados numa linha amarrada 
em duas pontas e lixados com pedra, por vezes numa extensão de dez metros 
ou mais”. A autora descreve o processo de fabricação dos colares, relatando 
a necessidade de serem lixados para que os gomos fiquem com o aspecto 
uniforme. No entanto, a matéria-prima pode variar, não sendo somente de 
tucumã como também de sementes retiradas da natureza, que nesse caso não 
necessitam ser lixadas.

Apesar de Mauá e Amary não apresentarem marcas da cultura Paiter, o 
ícone apresentado em todos os cinco SPS é o local de uso, no caso, o pescoço. 
Nesse local são realizados movimentos que remetem ao formato arredondado 
realizado por Bartira e ao formato em “V” realizado por Mauá, Tainara e 
Ubirajara. Já Amary representa o ato de colocar o colar no pescoço.

Já quanto à consideração se os sinais têm relação com a significação 
semântica descrita por Joaton Suruí, podemos relatar que não há relação 
entre os mesmos, pois em nenhum dos SPS é demonstrada ou feita qualquer 
referência a caroços.

Diante da categoria ambientes, torna-se relevante salientar que o processo 
de hibridação cultural é um grande influenciador na configuração dos SPS que 
são relacionados a seguir. Naraikoe Suruí (2014, p.28), relata a influência da 
cultura dos não indígenas, afirmando que “a arquitetura indígena deu lugar 
às casas de madeira no estilo dos trabalhadores rurais da região”, sendo essa 
estrutura reproduzida em vários ambientes sociais, a vista disso, passaram a 
fazer parte da cultura Paiter Suruí. Portanto, a forma do telhado apresentada 
em vários dos SPS a seguir deve ser vista como parte da cultura Paiter Suruí, 
não de uma cultura tradicional, mas de uma cultura híbrida, a qual não pode 
ser excludente a novos conceitos.

Conseguinte, nessa categoria, apresenta-se o termo “museu”, o qual é 
chamado de “Paiter a soe” na Língua Paiter Suruí. Joaton Suruí apresentou 
dois significados semânticos para o termo. O primeiro relacionado à palavra 
museu de uma forma geral, tendo como significado semântico “casa das coisas 
antigas” e o segundo se referindo ao museu que existe no ambiente da aldeia 
Gapgir, com o significado semântico “produtos da gente”.
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Figura 5 – Museu Paiter a Soe

Fonte: Gregianini (2017)�

A imagem acima é o museu dos Paiter Suruí situado dentro da aldeia 
Gapgir. No registro dessa imagem a pesquisadora pretendia que ao visuali-
zarem-na, os cinco participantes indígenas surdos demonstrassem qual sinal 
transcende a sua visualidade e concepção que têm do museu.

Bartira e Tainara Mauá
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Ubirajara

Amary

Bartira, Tainara, Amary e Mauá fazem referência ao formato físico do 
museu, representando os traços culturais arquitetônicos tradicionais dos Pai-
ter Suruí, contando, para isso, com o apoio da visualidade sustentada pela 
cultura visual surda. O ícone presente nesses sinais realizados pelos quatro 
é o formato físico.

Bartira e Tainara sinalizam de modo exatamente igual e reproduzem a 
imagem de uma maloca. Ubirajara realiza o formato físico do museu repre-
sentando, com as mãos abertas, simbolizando as folhas de palmeira que o 
cobre. Ao sinalizar “muito” e logo após um sinal na testa como se fossem os 
adereços culturais utilizados na cabeça, podendo ser um cocar, ele traz nessas 
configurações a representação de artefatos culturais. Ou seja, faz menção ao 
significado daquele ambiente, como um local destinado aos artefatos da cultura 
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Paiter Suruí. O ícone presente no sinal realizado por Ubirajara é o formato e 
o sinal realizado na cabeça indicando um cocar.

Como a imagem utilizada na produção de dados foi a do museu “Paiter a 
Soe”, situado na aldeia Gapgir, dentre as duas significações semânticas infor-
madas, utilizamos a significação que corresponde ao significado de museu 
dentro da aldeia abrigando “produtos da gente”. Tomando isso como princí-
pio, podemos descrever que o sinal realizado por Ubirajara tem relação com 
essa significação semântica, pois reflete a ideia de um cocar, um adereço que 
representa a cultura Paiter Suruí e, consequentemente, os “produtos da gente”.

Da categoria acessórios, trazemos o SPS de “pintura indígena”. A expres-
são “pintura indígena” na Língua Paiter Suruí é traduzida como “lahtewexo”, 
de acordo com Joaton Suruí tem o significado semântico de “pintura de índio”. 
Pinturas essas que Pucci (2009) afirma que não servem apenas para o embe-
lezamento do corpo, elas são utilizadas em diversas situações de acordo com 
o objetivo, como uma atividade de um ritual para determinada festa, para 
guerrear/protestar, como arte, entre outras simbologias.

Figura 6 – Pintura Paiter 
Suruí (aldeia Gapgir) Figura 7 – Pintura indígena

Fonte: Gregianini (2016) Fonte: Pintura indígena – YouTube

A figura 6 foi registrada pela pesquisadora no dia da inauguração do 
Museu Paiter a Soe na aldeia Gapgir. Esse registro retrata o momento de 
interação e trocas culturais entre os indígenas e os não indígenas. A inten-
ção em apresentar essa imagem no dia da produção de dados foi de que os 
cinco participantes se lembrem das experiências vividas e/ou visualizadas, 
demonstrando assim como sinalizam para essa prática cultural. A figura 7 
foi apresentada como reforço da primeira imagem, apenas com o intuito de 
mostrar com mais nitidez e proximidade o que desejava que sinalizassem.
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Bartira, Mauá e Tainara Ubirajara

Amary

O ícone presente em todos os sinais são os traços no braço. Uma marca 
da cultura Paiter Suruí pode ser observada nos sinais realizados por Bartira, 
Mauá, Tainara e Amary que demonstram uma das formas da pintura Paiter 
Suruí, pois de acordo com Pawah Suruí (2015, p. 29), “a pintura tradicional 
do povo Paiter também tem formas geométricas específicas, como a pintura 
de Iamá na festa do Mapimaí, e outros tipos de pintura tradicional Paiter”. 
A seguir, representando e confirmando a forma realizada por Bartira, Mauá, 
Tainara e Amary, a imagem do pesquisador e colaborador desta pesquisaJoaton 
Suruí, sendo que ele representa um grande defensor e amante do seu povo.
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Figura 8 – Joaton Suruí com a pintura indígena de seu povo

Fonte: Companhia de Teatro Balagan – Joaton Suruí (2014)�

Podemos observar que, no corpo do Joaton, a pintura foi realizada em 
forma de pequenos traços, assim como as participantes Bartira, Mauá, Tainara 
e Amary reproduziram na sinalização desse termo. Já Ubirajara realizou o 
traço da pintura de uma forma diferente, em formato de “x”, porém também é 
uma forma usual de pintura na cultura Paiter Suruí. Todos os SPS realizados 
para esse termo apresentaram relação com o significado semântico segundo 
a cultura Paiter Suruí, “pintura de índio”, por fazerem referência a traços 
pertencentes a cultura Paiter Suruí.

“G̃at” é uma palavra na Língua Paiter Suruí cuja tradução para LP é sol, 
palavra essa que faz parte da categoria natureza. Conforme Joaton Suruí, tem 
como significado semântico “elemento que esquenta”.

Figura 9 – Sol

Fonte: http://www�folhavitoria�com�br
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O registro da imagem 9 não foi realizado no ambiente da aldeia. O motivo 
foi pelo fato da dificuldade de entendimento dos cinco participantes em não 
identificar um sol numa fotografia não tão nítida como essa, por causa do 
reflexo que existiria. Assim, apresentar essa imagem não causaria danos aos 
sinais realizados, visto que o sol é um elemento natural universal. Apresentar 
o pôr do sol registrado no próprio ambiente da aldeia seria possível, porém a 
pesquisadora não optou por esse registro por poder ser entendido pelos partici-
pantes como a expressão “pôr do sol” e não apenas “sol”, como foi o objetivo.

A intenção inicial da pesquisadora foi de que os indígenas surdos sina-
lizassem como se referenciam ao sol, qual a característica física ou funcional 
predominaria na composição dos sinais.

Bartira Mauá e Ubirajara

Tainara Amary

O ícone presente em todos os SPS acima é a claridade dos raios do sol, 
seja demonstrado pela expressão facial, a qual apresenta olhos quase fechados 
como se estivessem “cegos” pelo forte clarão, pelas mãos em movimento 
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representando a explosão dos raios solares ou pelas mãos como se estivem 
protegendo os olhos da claridade. Contudo, nenhum deles apresentou relação 
com a significação semântica da palavra na Língua Paiter Suruí “elemento 
que esquenta”.

Ao descrever a forma da vida tribal na aldeia, Mindlin (1985, p. 29), 
ressalta uma forma cultural de posição das malocas que serve de referência 
para o traço cultural realizado por Amary, relatando que todas as portas eram 
“voltadas para o sol nascente”. No primeiro sinal realizado por Amary, faz-se 
menção a um clarão, que anteriormente estava tampado, escuro, e se abriu. 
Dando sequência ao sinal, o segundo assemelha-se a uma brecha de luz, 
fazendo com que “... o sol candente da casa reduzir-se a um ponto na porta” 
(MINDLIN, 1985, p. 31). Dessa maneira, ela traz na representação do sinal 
a visão que se tem dentro da maloca com relação ao sol.

Por fim, analisamos e demonstramos a complexidade na forma de se 
comunicar dos cinco participantes, que trazem dentro de cada SPS suas visões 
de mundo, suas experiências vividas e visualizadas no contexto da cultura 
Paiter Suruí e da cultura surda. Diante dessa individualidade de conceber o 
mundo e divergências de sentido e opiniões a depender de cada pessoa, é que 
justificamos existir as diferenças de sinais entre os cinco participantes, pois 
de acordo com Vygotsky (1994) apud Campello (2008, p. 87):

Entendendo-se que o sentido, de acordo com Vygotsky (1994), refere-se 
à dimensão particular, singularizada pelas histórias de cada sujeito pelo 
processo de apropriação individual dos significados. O significado, por 
sua vez, refere-se ao que está coletivizado e que permeia a relação do 
sujeito com o mundo, mediada por signos culturais, ou seja, os “signos 
não-auditivos”.

Diante dos feitos e ensinamentos coletivos da cultura Paiter Suruí é que 
os indígenas surdos, a partir da sua cultura visual, apropriam-se do significado 
que ora foi coletivo e que pela sua visualidade e relação com o meio em que 
estão inseridos, criaram novos significados.

Assim sendo, não se pode enxergar essa diversidade de sinais para fazer 
referência a uma mesma palavra como algo sem sentido, pois se trata de uma 
questão muito subjetiva. De acordo com Santana et al. (2008, p.300), “há 
vários predicados no objeto, mas a escolha é livre. Escolhe-se aquilo que 
chama mais a atenção, e o que chama mais atenção para uns pode ser menos 
significativo para outros”. Devemos entender que são formas diferentes de se 
conceber e enxergar as representatividades culturais e o mundo a sua volta.
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Considerações finais

Realizar o mapeamento dos SPS reforçou ainda mais o quanto os seres 
humanos, independente da sua necessidade, reinventam-se para que o processo 
comunicativo ocorra.

Registrar a forma de comunicação e expressão desses cinco indígenas 
surdos Paiter Suruí foi uma etapa que trouxe muitas ideias, entusiasmo e novos 
rumos, por ver a diversidade de sinais existentes em cada participante, ora 
iguais na configuração, ora totalmente diferentes, e que em meio a essas dife-
renças se fazem entender. Campello (2008) corrobora ao afirmar que quando 
os sujeitos surdos pertencem a um mesmo convívio cultural e têm experiências 
coletivas culturais, esses conseguem entender e ser entendidos por terem essa 
proximidade de conceitos e signos visuais de uma mesma cultura.

Reconhecer as marcas da cultura e identidade Paiter Suruí nos SPS possi-
bilitou analisar e perceber o quanto a cultura – além da cultura visual na qual 
os sujeitos surdos estão inseridos – influência e lhes oferece signos e signifi-
cados para a formulação da sua forma de se expressar. Santana et al. (2008), 
descreve que para conseguir perceber as marcas de uma cultura presente nos 
sinais é preciso que quem o analisa conheça profundamente a cultura à qual o 
sujeito surdo se refere. Dessa forma, analisando as literaturas, as observações 
realizadas em campo e, principalmente, os autores na temática da cultura 
Paiter Suruí, é que pudemos enxergar além do que nos estava sendo mostrado 
nos SPS. Em cada sinal, um significado simbólico, prático e semântico, indo 
muito além do que a pesquisadora pretendia que fosse sinalizado, causando 
ainda mais entusiasmo e admiração.

A formação dos SPS se dá num processo de entrelace entre a cultura 
Paiter suruí e a cultura visual dos surdos. O resultado desse processo são sinais 
que apresentam riqueza cultural extraordinária na sua constituição. A presença 
das marcas da cultura Paiter Suruí torna os sinais detentores de identidade, 
uma identidade marcada pelo conhecimento e experiências de uma cultura 
indígena visualizada e interpretada por um ser com cultura visual. Diante dessa 
homogeneização cultural, surgem sinais que os representam como tais, sinais 
que os representam, para entender sua constituição é preciso que se conheça 
em profundidade a cultura Paiter Suruí.

Alguns dos SPS mapeados não apresentaram marcas da cultura e identi-
dade Paiter Suruí, porém são, em sua maioria, reflexos de uma cultura visual 
dos surdos pela qual interpretam a vida, situações, acontecimentos, costumes, 
crenças, entre outros.

Portanto, diante de todo o exposto, afirmamos que há uma riquíssima 
linguagem, que com incentivos, conscientização e aprofundamento científico 
pode vir a ser considerada uma língua, a língua dos surdos Paiter Suruí.
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CAPÍTULO V

MAPEAMENTO DE SURDOS INDÍGENAS 
NO POVO XUKURU DO ORORUBÁ NO 
CONTEXTO DOS ESTUDOS SURDOS

Mônica Lima Silva de Moura12

Introdução

Refletindo sobre as belezas do mundo, é possível reconhecer que estudar 
as epistemologias das línguas de sinais indígenas é tocar a essência da alma da 
cultura e identidade dos povos surdos. Nesse sentido, os registros das línguas 
de sinais indígenas visam contribuir com o pensamento científico dos estudos 
surdos, baseados em reflexões intelectuais relacionadas ao reconhecimento 
das identidades raciais para os estudos das manifestações das linguagens 
gestual-visuais.

Os registros das línguas de sinais são de fundamental importância para 
a construção de diálogos interculturais considerando a cultura e identidade 
dos povos indígenas do Brasil. Com efeito, o registro e a documentação das 
línguas de sinais indígenas demonstram claramente que as linguagens gestuais 
possuem epistemologias que revelam as próprias maneiras dos surdos ao ver, 
pensar e compreender as relações com o mundo. Em tal cenário, a língua de 
sinais do Povo Xukuru do Ororubá, de Pernambuco, no contexto epistemo-
lógico, pode ser explicada nos pressupostos teóricos dos estudos surdos que 
revelam diversas formas de reconhecermos os artefatos da cultura e identidade 
de cada povo indígena na constituição das línguas de sinais. Também é uma 
maneira de registrar a visão dos estudos culturais sobre as diversas formas 
de comunicação, o que pode contribuir para a promoção da justiça social e 
superação das diferenças entre indígenas surdos e indígenas ouvintes.

Desse modo, as línguas de sinais indígenas são essenciais para a promo-
ção de diálogos interculturais entre surdos e ouvintes como partes diversifica-
das da Terra. Isto porque elas se configuram como instrumento de resistência 
e descolonização das relações de poder entre os povos indígenas. O ato de 
registrar e documentar essas formas de linguagem contribui para promover o 

12 Pesquisadora voluntaria no contexto do Grupo Pesquisador em Educação Intercultural de Rondônia.
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direito à diversidade por meio das relações de interculturalidade nos processos 
próprios de comunicação e expressão.

O estudo das epistemologias surdas nos campos híbridos da linguística 
também contribui para a descrição cultural e identidade das diversas maneiras 
de ser e estar sendo indígenas na diversidade cultural brasileira. Essa com-
preensão leva ao empoderamento das pessoas surdas, promovendo as línguas 
de sinais como uma forma de reconhecimento da pluralidade cultural dos 
indígenas. Assim, não resta dúvida que a linguagem presente nas línguas de 
sinais é uma das possibilidades sociais que temos para reconhecer as diferen-
ças culturais presentes no meio linguístico.

Na perspectiva epistemológica, Carlos Skliar (1998) comenta que as 
crianças surdas devem crescer bilíngues: das duas línguas, a primeira deve ser 
a de sinais, e a segunda, a originária de seu meio. Assim, a aquisição da língua 
de sinais no contexto indígena é uma forma de garantir ao surdo o desenvol-
vimento linguístico e, além disso, possibilitar o desenvolvimento cognitivo 
da identidade e da cultura surda. Portanto, aceitar as diferenças entre surdo 
e ouvintes é uma forma que temos de promover os diálogos interculturais e, 
assim, garantir a união produtiva das duas.

Vilhalva e Gomes (2020) reconhecem, com base em estudos linguísticos, 
que os sinais utilizados pelos surdos indígenas – independentemente do con-
tato que tiveram com a Língua Brasileira de Sinais – possuem características 
comuns às línguas naturais, tais como variações linguísticas, iconicidade, arbi-
trariedade. Nesse prisma, os pesquisadores asseguram que nas comunidades 
indígenas os sujeitos surdos sinalizam as “línguas maternas”, que também são 
reconhecidas como idioma materno, língua de herança ou primeira língua. 
Para os surdos indígenas, as “línguas maternas” são constituídas no contexto 
sociolinguístico como a primeira possibilidade de aprendizado das línguas 
de sinais para uma melhor interação com seus familiares e a sua comunidade. 
Tais línguas são de modalidade gestual-visual, é no espaço visual que ocor-
rem as configurações dos sinais que comunicam e expressam frases, textos 
e discursos polifônicos.

Do ponto de vista do Marco Legal, a Lei n. 10.436 de 24 de abril de 2002 
garantiu a Língua Brasileira de Sinais como primeira língua da comunidade 
surda. Por outro lado, o decreto n. 5.626 de 22 de dezembro de 2015 esta-
belece importantes inovações para a educação dos surdos, pois os identifica 
com aqueles que interagem com o mundo por meio de experiências visuais 
que manifestam sua cultura no uso da língua de sinais e, assim, asseguram 
o direito deles.

Neste cenário, acredita-se que as políticas de educação intercultural do 
surdo na perspectiva dos estudos culturais das escolas indígenas encontram-se 
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contextualizadas nas lutas sociais em defesa do reconhecimento das diferenças 
nos paradigmas da interculturalidade da sociedade brasileira, que possui uma 
formação sustentada na diversidade das culturas indígenas e afrodescendentes.

De fato, temos diversos grupos étnicos reivindicando o direito do reco-
nhecimento das diferenças, visando à construção das identidades como forma 
de afirmação das suas próprias culturas e denunciando as discriminações a que 
estão submetidos nos processos de ensino-aprendizagem que não respeitam 
a diversidade de comunicação e de expressão no âmbito da educação básica.

O uso das línguas de sinais nas comunidades indígenas já é uma realidade 
entre diversos povos indígenas. Para tanto, a base são os estudos realizados 
pela pesquisadora Shirley Vilhalva, da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS), e do professor João Carlos Gomes, da Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR), por meio do Grupo Pesquisador em Educação Intercul-
tural (GPEI), na linha de pesquisa de Estudos Surdos das Línguas de Sinais 
Indígenas. Ambos reconhecem que tais línguas de sinais possuem gramática 
própria, tornando-se um marco referencial na construção da identidade cultural 
dessas comunidades.

No âmbito do GPEI, diversos estudos e pesquisas estão sendo realizados 
para o mapeamento das línguas de sinais indígenas na perspectiva da iden-
tidade cultural desses povos. Essas pesquisas são realizadas com base nos 
pressupostos dos estudos surdos pós-críticos relacionados aos paradigmas da 
educação intercultural. Nesse contexto, a pesquisadora Mônica Lima Silva 
de Moura realizou estudos preliminares voltados ao Mapeamento de Surdos 
do Povo Xukuru do Ororubá, no Estado de Pernambuco.

De 2016 a 2020, Mônica vem monitorando informações que revelam a 
existência de 36 escolas no Povo Indígena, com 260 professores e 2.875 alunos 
matriculados. O mapeamento foi realizado com base nos pressupostos dos 
estudos pós-críticos, a partir de uma roda de conversa com professores das 
escolas indígenas levantando duas questões motivadoras: existem surdos entre 
os Xukuru do Ororubá?; esses alunos dominam a língua brasileira de sinais?

Tais questões motivadoras foram levantadas com o objetivo de reforçar 
a necessidade de realização de registros e documentações relacionados aos 
fenômenos sociolinguísticos que emergem das relações entre indígenas surdos 
e indígenas ouvintes.

Como metodologia, reivindicamos os pressupostos das epistemologias 
pós-críticas dos estudos surdos. Essa perspectiva tem como referência Paraíso 
(2012), para quem os estudos pós-críticos são teorias que orientam o nosso 
próprio modo de pesquisar, cuja tarefa principal consiste em inventar e ressig-
nificar as nossas próprias pesquisas. O pressuposto geral assumido pelos pós-
-críticos é a de que é possível pesquisar sem um método previamente definido.



126

Com base nessas questões motivadoras, acreditamos na proposta de pes-
quisar a partir de premissas, ou pressupostos teóricos, que definem o nosso 
próprio modo de conduzir nossas formas de ver, ouvir, sentir, fazer e dizer 
o mundo. E que isso passa pela ampliação das categorias de análise que 
contemplam as questões de gênero, raça, etnia, idade, cultura, regionalidade, 
entre outras relacionadas aos estudos da diversidade cultural.

Nesta perspectiva, torna-se essencial a realização de estudos e pesquisas 
para registrar e documentar os sinais próprios utilizados pelos indígenas nos 
processos de comunicação e expressão, de modo a fomentar ações pedagógicas 
de ensino-aprendizagem na educação de surdos no contexto das escolas dos 
Xukuru do Ororubá.

A resistência do Povo Xukuru do Ororubá

Dados históricos mostram que o Povo Xukuru habita um conjunto de 
montanhas conhecido como Serra do Ororubá, no Estado de Pernambuco. Os 
registros sobre esse povo datam do século XVI, com uma história marcada 
pela resistência contra a ocupação do seu território que sofreu várias invasões 
por fazendeiros que realizaram violentos processos de expropriação de suas 
terras. Vários laudos antropológicos revelam que desde o Período Colonial 
ocorreram tais invasões por parte dos portugueses; nesse sentido, a antiga 
Vila de Cimbres (hoje uma aldeia Xukuru) foi palco de conflitos entre os 
Xukuru e os colonizadores invasores, levando à extinção de muitas aldeias 
para registrar as terras em nome de fazendeiros.

A partir de 1654 a região habitada pelos Xukuru foi colonizada pelos 
portugueses. A Corte portuguesa iniciou doações de terras aos senhores de 
engenho do litoral brasileiro, para estimular a criação de gado no território. 
Após solicitações oficiais, os missionários Oratorianos fundaram o Aldea-
mento do Ararobá de Nossa Senhora das Montanhas, onde também eles (os 
religiosos) possuíam fazendas de gado e utilizavam a mão de obra indígena. 
O objetivo principal deles, ao catequizá-los, era o de escravizá-los atendendo 
às demandas dos colonizadores como mão de obra para trabalhar com o gado 
(EDSON SILVA, 2017).

Neste cenário, os indígenas se rebelaram contra a dominação colonial 
portuguesa. Segundo relatos de professores Xukuru do Ororubá, a presença 
dos colonizadores portugueses foi enfrentada com luta e resistência.

O Governador de Pernambuco na época chamou um bandeirante famoso 
e caçador de índio chamado de Domingos Jorge Velho, para combater os 
índios rebelados. O movimento indígena liderado por Canindé e Janduim 
se estendeu durante muito tempo, porém não houve vencedores. Nesta 
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ocasião Canindé foi preso em combate com portugueses e a partir daí os 
índios presenciando mortes e lutas constantes, se colocaram a um acordo: 
o Canindé seria solto e a partir daí todo batismo católico seria aceito pelos 
índios e também cinco mil índios seriam destinados ao exército português, 
provocando assim o fim da guerra (FREIRE, 1997, p. 33).

Neste contexto, a partir de 1759, no chamado Período Pombalino, por 
determinação do Marquês de Pombal, os povos indígenas foram proibidos 
de falar a língua materna e eram obrigados a falar somente a Língua Portu-
guesa; caso não obedecessem, seriam punidos. A mesma lei incentivava os 
casamentos mistos entre índios e portugueses; com isso, os “brancos” seriam 
maioria nas terras indígenas.

Edson Silva (2017) registra que em 1845 o imperador Dom Pedro II 
promulgou a Lei-Regimento das Missões, visando se dirigir às aldeias através 
de um fazendeiro político e que fosse aliado do imperador, o qual ocuparia 
o cargo de diretor dos índios. Esse fato possibilitou a união da Câmara e 
diretores e potencializou o aumento de roubos das terras indígenas, principal-
mente no arrendamento do patrimônio dos Xukuru; então, o governo extin-
guiu os aldeamentos na segunda metade do século XIX. Relatos dão conta 
que os fazendeiros afirmavam que os indígenas desapareceram e existiam na 
Serra do Ororubá apenas “caboclos”. Porém isso era uma inverdade, pois as 
famílias indígenas que ficaram nas suas terras mantiveram suas tradições e 
rituais, mesmo de forma oculta, resistindo com a afirmação da sua cultura 
e identidade.

Essa situação calamitosa acontece desde 1910. Desde então, povos indí-
genas de Pernambuco buscam ajuda para que também o governo reconheça 
seus direitos sobre suas terras, pois sempre viveram sujeitos a ameaças per-
manentes de invasões. Com todas as reinvindicações dos povos indígenas 
do Nordeste, a cidade que recebeu a instalação do primeiro posto do SPI na 
Região foi Águas Belas (PE), uma marcante conquista do povo Fulni-ô. No 
início da década de 1950, graças às mobilizações dos Xukuru, foi instalado 
também um posto do SPI na Serra do Ororubá (EDSON SILVA, 2017).

Entretanto, mesmo após a instalação de um posto do SPI, não findaram 
os conflitos dos indígenas com os fazendeiros invasores. No início do século 
XX, foi implantada a agroindústria em Pesqueira, com as fábricas de doces 
e conserva, a exemplo da conhecida Fábrica Peixe. Os plantios de tomate e 
de frutas e a criação de gado para produção destinada à agroindústria foram 
realizados nas terras dos indígenas, que, em parte, se tornaram trabalhadores 
em suas próprias terras invadidas. Outros deles, sem espaços para trabalho, 
migraram para a cidade sujeitando-se a trabalhar como operários em condições 
precárias nas fábricas instaladas na área urbana de Pesqueira.
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Essa, aliás, foi uma situação que se prolongou até fins dos anos 1980, 
quando, liderados pelo Cacique “Xicão”, índios Xukuru do Ororubá parti-
ciparam das mobilizações da Assembleia Nacional Constituinte; e, depois 
da aprovação da Constituição Federal em 1988, passaram a reivindicar suas 
terras invadidas pelos fazendeiros, que articularam o assassinato desse líder 
em 1998. Posteriormente, outras lideranças também foram assassinadas, mas 
apesar das mortes, das muitas violências e perseguições, os Xukuru do Oro-
rubá conquistaram a demarcação das terras em 2001.

Atualmente, o Povo Xukuru do Ororubá está confinado num território 
de 27 mil hectares de terras demarcadas. Além de ser uma referência para as 
mobilizações indígenas no Brasil, os Xukuru têm sua história marcada pela 
forte atuação política do Cacique “Xicão” frente aos órgãos de controle e 
fiscalização das terras indígenas.

Em relação ao manejo da terra e às práticas agrícolas, os Xukuru do 
Ororubá são autossustentáveis, produzem verduras orgânicas que são vendidas 
nas feiras em Pesqueira e na vizinha cidade de Arcoverde. São reconhecidos 
pela organização e mobilização sociopolíticas, por seus direitos de Saúde e 
Educação específicas e diferenciadas.

É nesse contexto histórico que vive um grupo de surdos do Povo Xukuru 
do Ororubá. Esses indivíduos estão presentes no convívio social e comunitário, 
logo, partilham das manifestações socioculturais desse povo. Por isso, apre-
sentamos a caraterização deles, por acreditar que merecem ter o mapeamento 
da sua língua de sinais para que possam ser registradas a cultura e identidade 
da língua de sinais dos Xukuru do Ororubá.

Os surdos Xukuru do Ororubá

De acordo com Marin (2009), o desafio da educação escolar passa pela 
realidade de cada grupo, levando-se em consideração a revalorização das 
línguas e culturas locais e a adaptação de suas possibilidades ao contexto 
global. Para ele, essa é uma opção teórica que implica em assumir os desafios 
epistemológicos, no sentido de que o reconhecimento depende da existência 
de outras visões de mundo e de aceitarmos o valor de outros tipos de conheci-
mentos e de outras formas de construir conhecimentos. Assim, reconhecemos 
que as línguas de sinais indígenas passam pela perspectiva intercultural como 
possibilidade de análise que permite descolonizar o saber e o poder.

Saber é poder. Essa afirmação resume nossa premissa. O saber é um dos 
pontos de sustentação da dominação, em todos os territórios das atividades 
humanas. E, no processo atual da globalização, o domínio do saber tecno-
lógico é simbolicamente determinante das relações de poder. Há uma longa 



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 129

história de valorização e desvalorização dos conhecimentos, que marcou a 
relação entre as culturas dominantes e as dominadas. Esses conhecimen-
tos são reproduzidos pelos sistemas educativos, que, para isso, utilizam 
o mecanismo da imposição de uma política educacional oficial, desde a 
época da dominação colonial e pós-colonial. A escola oficial encarregou-
-se de transmitir a visão de mundo, a língua e a cultura dominante, sendo 
uma instituição eficaz no seu objetivo de reduzir, denegrir e marginalizar 
as línguas, as visões de mundo e os conhecimentos ou saberes locais. [...] 
Assumir a interculturalidade como perspectiva possibilita-nos o reconhe-
cimento e a valorização de outros sistemas culturais, para além de toda a 
hierarquização, em um contexto de complementaridade que possibilita a 
construção de um diálogo (MARIN, 2009, p. 129).

Com base nos pressupostos apresentados, no respeito às diferenças e 
reconhecimento da diversidade de saberes, a educação intercultural nos pro-
porciona meios de refletir, de forma paradigmática, a complexidade e a riqueza 
de perspectivas nas línguas de sinais indígenas. Os pressupostos teóricos de 
interculturalidade nos possibilitam refletir sobre o papel das línguas de sinais 
indígenas como atividade constitutiva que possui relações interdisciplinares 
relacionando a língua e as identidades culturais, entendendo que o sujeito 
surdo se constitui nos processos de interação entre o eu, o outro e o mundo.

Dessa maneira, constatamos a presença de três surdos entre o Povo 
Xukuru do Ororubá, sendo que nenhum dos três domina a Língua Brasileira 
de Sinais nem tem acesso à educação escolar indígena.

Por meio de contato etnográfico realizado com a comunidade, foi possível 
identificar que nas relações interculturais entre os surdos e os ouvintes Xukuru 
do Ororubá cada grupo apresenta identidades específicas no mesmo contexto 
sociocultural. Uma das principais observações foi que esse povo não usa mais 
a língua materna e que os processos de ensino-aprendizagem da escola indí-
gena não contemplam os pressupostos de educação diferenciada e bilíngue.

Dentre os indígenas surdos presentes na comunidade, os primeiros que 
encontramos foram um rapaz e uma moça, ambos de 18 anos, moradores da 
Aldeia Cana Brava. Segundo informações de uma professora, os dois não 
sabem ler, apenas copiam o conteúdo do quadro. A professora comenta que 
pode ser que eles entendam, porém, a cópia é a base de educação deles na 
escola indígena; apesar de ambos estarem matriculados no 9º ano do ensino 
fundamental, ainda não sabem a língua de sinais.

O fato de esses dois indígenas estarem no 9º ano do ensino fundamental 
indica que os mesmos dispõem de uma bacia semântica de comunicação de 
sinais naturais que a escola indígena local desconhece, pela falta de conhe-
cimento das línguas de sinais. A propósito, Vilhalva e Gomes (2020) alertam 
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que a falta de conhecimento das línguas de sinais nessas comunidades pode 
prejudicar sobremaneira o desenvolvimento intelectual e cognitivo dos alu-
nos indígenas.

[...] Reconhecemos também que existe carência de sensibilização das 
línguas de sinais nas comunidades indígenas para a consolidação de uma 
melhor interação entre ouvintes e surdos. É importante salientar que ao 
se negligenciar a utilização das línguas de sinais ocorre uma negação de 
acessibilidade aos surdos indígenas, o que dificulta as relações de inter-
culturalidade para construção de diálogos fraternos e solidários em tais 
comunidades. Reconhecemos que os sinais naturais das línguas maternas 
nas comunidades indígenas apresentam relações didático-pedagógicas que 
podem contribuir com os processos próprios de ensino-aprendizagem em 
contextos interculturais (VILHALVA; GOMES, 2020, p. 10).

Vilhalva e Gomes (2020) reconhecem, pois, que o uso de línguas de 
sinais maternos no contexto das famílias indígenas contribui para facilitar o 
relacionamento entre pais e filhos e promover a sensibilização para a tomada 
de consciência da aquisição das línguas de sinais. Quanto aos estudos surdos, 
eles reforçam que os sinais “presentes nas línguas maternas das comunidades 
indígenas produzem informações significativas relacionadas aos processos 
próprios de ensino-aprendizagem em contextos interculturais”.

Neste sentido, é possível assegurar que em cada família que tem um filho 
surdo (na qual geralmente a maioria é ouvinte) as primeiras estratégias de 
comunicação ocorrem por meio de linguagens gestual-visuais, com a utilização 
de diversos artefatos da cultura e identidade surda. Com isso, acredita-se que 
esses alunos indígenas dispõem de uma bacia semântica de sinais próprios 
que a escola desconhece por falta de orientação pedagógica de pesquisadores 
especializados na área.

Os pressupostos teóricos apresentados por Vilhalva e Gomes (2020) 
revelam que com o uso de sinais naturais criados nos ambientes familiares 
torna-se possível a construção de uma bacia semântica de sinais que pode 
contribuir com os processos próprios de ensino-aprendizagem nas escolas 
indígenas. E o uso desses sinais pode ser convencionado por meio de configu-
rações iconográficas com base nas regras gramaticais e no léxico das línguas 
de sinais que permitem a expressão de conceitos abstratos e a produção de 
uma quantidade infinita de sentenças.

Outra realidade registrada em relação aos surdos indígenas trata-se das 
atividades pedagógicas em sala de aula. Eles não dispõem de intérpretes da 
língua de sinais e recebem todo o processo de ensino-aprendizagem pelo 
método oral, ou seja, os surdos não recebem nenhum atendimento pedagógico 
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especializado pela língua de sinais. Com isso, podemos assegurar que os sur-
dos Xukuru do Ororubá têm acesso à educação escolar apenas na perspectiva 
da educação inclusiva que permite o acesso do diferente à escola, sem asse-
gurar processos de ensino-aprendizagem que levem em conta as diferenças 
culturais deles, inclusive de língua.

Neste contexto das observações etnográficas da escola do Povo Xukuru 
do Ororubá, encontramos um terceiro surdo: um adolescente de 13 anos, 
matriculado no 6º ano, na Aldeia Couro Dantas. Segundo informações do pro-
fessor regente da sala, o rendimento escolar do aluno surdo não é proporcional 
para um adolescente, pelo fato de ele não receber educação diferenciada na 
língua de sinais. O professor revela que não domina a linguagem de Libras, 
mas tem desejo de aprender. Logo, a capacitação de professores na educação 
de surdos e na Língua Brasileira de Sinais é essencial, considerando que o 
reconhecimento da multiculturalidade na perspectiva intercultural ganhou 
grande relevância social e educacional com o desenvolvimento do Referen-
cial Curricular Nacional para as Escolas Indígenas (RCNEI/BRASIL,1998).

Neste sentido, as políticas afirmativas de reconhecimento étnico, com as 
diversas propostas de inclusão na educação escolar, ampliação e reconheci-
mento dos movimentos de valorização da diversidade cultural, são uma neces-
sidade emergencial em relação aos surdos indígenas do Estado de Pernambuco.

Conforme observamos, das 36 escolas indígenas do Povo Xukuru do 
Ororubá, pelo menos duas registram a presença de indígenas surdos. Por conta 
disso, é necessário haver estudos e pesquisas para registrar e documentar 
a língua de sinais desses sujeitos. Percebe-se, com efeito, nessas escolas a 
ausência de políticas públicas para atenderem às especificidades linguísticas, 
culturais e identitárias dos surdos indígenas, fato este que precisaria ser mais 
bem explorado em outras pesquisas que almejamos realizar. Assim, com-
preendemos que a educação intercultural de surdos no processo de formação 
dos professores para educação intercultural consiste em gerar novas práticas 
de ensino-aprendizagem que passam pelo reconhecimento das línguas de 
sinais indígenas.

As relações interculturais na educação de surdos

Os debates no campo educacional assumem os discursos das relações 
interculturais, colocando em pauta a problematização de temas que refletem 
os processos próprios de ensino-aprendizagem da educação escolar indígena 
que acolha as diferenças como reconhecimento da diversidade cultural. Desta 
forma, a educação escolar indígena, no contexto das Ciências Humanas, pre-
cisa e deve pesquisar os significados desses discursos e suas consequências. 
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Caso contrário, interpretações tendenciosas poderão apagar a luta histórica 
de vários grupos sociais que vêm resistindo aos processos de colonização.

Para compreender os estudos surdos no contexto da educação esco-
lar indígena na perspectiva das relações interculturais, torna-se essencial o 
reconhecimento da importância da linguística voltada às relações dos fatores 
sociais com a linguagem. Afinal, toda pesquisa linguística tem o potencial 
de reproduzir ou desafiar noções étnico-raciais, com a promoção do respeito 
às diferenças no marco dos pressupostos teóricos dos campos híbridos dos 
estudos culturais.

A questão é que essa discussão foi apropriada por diferentes visões polí-
tico-ideológicas que acabam sendo compreendidas como mais um discurso na 
defesa da diferença num mundo que produz cada vez mais pessoas excluídas 
pelos processos de globalização das diversas manifestações culturais.

Observa-se que nas últimas décadas a educação de surdos tem sido 
objeto de estudos e causado profundas discussões relacionadas às mudanças 
de paradigmas do método oral para o bilinguismo, a aprendizagem da leitura 
e da escrita, como também a aprendizagem da língua de sinais. Acreditamos 
que para a compreensão das línguas de sinais do Povo Xukuru do Ororubá é 
necessária uma revisão da história da educação de surdos, refletindo sobre o 
empoderamento deles para identificá-los como aqueles que interagem com 
o mundo por meio de experiências visuais, manifestando a cultura e identi-
dade linguística.

A história da educação dos surdos tem um longo percurso desde a Idade 
Média até os dias atuais. Desse modo, é de fundamental importância enten-
der os contextos sociais, históricos, culturais e políticos que influenciaram 
as sociedades. No século XV, por exemplo, alguns estudos realizados por 
Sacks (1989, p. 31 apud GOLDFELD, 1997, p. 27) revelam que a Igreja 
Católica Romana não entendia o surdo como um ser humano, mas como um 
indivíduo possuído por demônios, uma vez que não dispunha de expressões 
orais nos processos de comunicação. Mais tarde, em meados de 1400, alguns 
padres observaram os surdos com uma visão mais humanizada, a qual con-
tribuiu, principalmente, para a inserção destes no processo de escolarização 
e para o desenvolvimento de metodologias de ensino com enfoque nas dife-
renças culturais.

Goldfeld (1997), inclusive, comenta que o padre Pedro Ponce de León 
(1520-1584), na Espanha, e Charles-Michel de L’Épée (1712-1789), na França, 
foram os primeiros estudiosos sobre as línguas de sinais que buscaram apren-
der e depois criar uma metodologia diferenciada para o ensino de surdos. E 
foi a partir desse pensamento e dessa busca que ocorreu a valorização da 
língua gestual.
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No século XIX, porém, as práticas de ensino de surdos num viés de 
valorização da língua gestual foram tolhidas a partir das imposições teóricas e 
metodológicas advindas das deliberações do famigerado Congresso de Milão, 
de 1880, cujo pensamento, encabeçado por Samuel Heinicke e outros pes-
quisadores oralistas, foi acolhido como o melhor caminho para a readaptação 
de pessoas com surdez. Deu-se início, portanto, ao oralismo como principal 
filosofia educacional para surdos.

Por outro lado, Lacerda (1998) observa que as metodologias oralistas 
tiveram como objetivo principal a integração da criança surda ao lado de 
ouvintes para o desenvolvimento da língua oral. Assim, o propósito da edu-
cação de surdos consistia então em auxiliá-los no desenvolvimento do pen-
samento, aquisição de conhecimentos e comunicação com o mundo ouvinte.

Nessa perspectiva, Goldfeld (1997) e Lacerda (1998) argumentam que o 
oralismo pautava-se no uso de métodos terapêuticos que expunham a criança 
surda à dor física, à repetição exaustiva e à tortura psicológica, para, assim, a 
conduzir à fala. Apesar de a metodologia oralista ser reconhecida por alguns 
como eficaz, esta se mostrou carregada de falhas e insuficiente para atender 
às demandas educacionais dos surdos na contemporaneidade.

Com base nesses pressupostos históricos, podemos reconhecer que as 
críticas aos processos metodológicos oralistas, bem como o insucesso do 
processo de alfabetização dos surdos nas línguas orais, resultaram na emer-
gência de reflexões acerca da fragilidade dessa metodologia de ensino e a 
admissibilidade de outras propostas que pudessem facilitar os processos de 
ensino-aprendizagem na educação de surdos. Essa nova concepção consti-
tuiu-se na Filosofia da Comunicação Total. Nesse caso, o educador poderia 
fazer uso de diversos artefatos mediadores, sinais e qualquer outra proposição 
pedagógica para a promoção da aprendizagem com alunos surdos, porém sem 
abdicar de tentativas da reabilitação oral desses educandos.

Para Lacerda (1998), a flexibilidade no desenvolvimento pedagógico 
presente na Comunicação Total frente à rigidez terapêutica do oralismo 
acarreta muitos problemas didático-pedagógicos na educação de surdos. Por 
exemplo, a inserção do lúdico no contexto educacional em detrimento dos 
castigos físicos empregados aos surdos diminuiu os entraves no processo de 
alfabetização desses sujeitos. No entanto, os problemas com a comunicação 
total ainda se mostraram insuficientes no tocante ao letramento, à aquisição 
da língua de sinais e da fluência na língua franca oro-auditiva na modalidade 
escrita por surdos.

Já em relação às modificações no contexto filosófico-educacional de 
surdos, cumpre-nos assinalar que o cenário educacional de surdos brasileiros 
também sofreu as influências do oralismo e da Comunicação Total. Com a 



134

abertura do Instituto Nacional de Surdos-Mudos, atualmente denominado 
Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), em 1857, Ernest Huet 
inicia o processo de escolarização de surdos no Brasil Império, a partir da 
inserção de uma metodologia com enfoque na língua gestual, consoante ao 
pensamento europeu predecessor ao oralismo, instituído por L’Épée e Ponce de 
León. Anos mais tarde, esse instituto tem suas atividades em língua de sinais 
cerceadas pela imposição dos pressupostos oralistas na educação de surdos. 
Assim, o Brasil também vivenciou os percalços educacionais advindos do 
oralismo e seu consequente fracasso por quase um século.

Em meados do século XX, a partir das mobilizações e reflexões acerca 
da educação de surdos no cenário internacional, e de como isso repercutiu 
no sistema educacional brasileiro, os educadores de surdos se engajaram em 
outras propostas metodológicas e de reabilitação desses sujeitos. Buscavam, 
dessa forma, efeitos atenuantes para as fragilidades do oralismo, recorrendo à 
Filosofia da Comunicação Total e à reinserção da língua de sinais no processo 
de ensino-aprendizagem.

A despeito das tentativas de se desvencilhar do modelo oralista de ensino 
a partir da adoção da Comunicação Total, observamos um enorme contingente 
de surdos sem acesso à leitura, à escrita, à oralização e, não raro, até mesmo 
à língua de sinais. Goldfeld (1997) e Lacerda (1998) reforçam nossas impres-
sões quando narram as lutas da comunidade surda em prol de melhorias na 
condução do processo de escolarização de seus povos, bem como à busca pelo 
direito ao reconhecimento de sua língua, cultura e identidade.

Em 2002, os movimentos surdos no Brasil chegam ao seu apogeu, 
marcado pela forte mobilização nacional e articulações junto às autoridades 
governamentais em Brasília. Como resultado disso, temos a aprovação da 
Lei n. Lei 10.436 e seu respectivo decreto n. 5.626, promulgado três anos 
mais tarde. Esses dois dispositivos legais foram fundamentais para inserir 
o surdo no bojo das políticas públicas educacionais, inclusivas, de acesso à 
informação e acessibilidade.

Na direção das políticas públicas educacionais, vemos o hasteamento 
da bandeira de luta em prol da educação bilíngue para surdos, cuja premissa 
estabelece o respeito à identidade, à cultura e à língua de sinais como requi-
sitos fundamentais à condução do processo de alfabetização e letramento de 
surdos. Nesse contexto, Quadros (2009) revela-se o principal precursor do 
bilinguismo, na tentativa de consolidá-lo como direcionamento filosófico-e-
ducacional que atende de forma mais adequada às especificidades linguísticas 
dos surdos. Com efeito, ela considera essencial o respeito à língua de sinais 
como língua de instrução do processo de escolarização, pelo desenvolvimento 
de estratégias metodológicas para aquisição da língua franca oro-auditiva 
como segunda língua na modalidade escrita por surdos.
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Desse modo, a inserção da língua de sinais no contexto educativo e sua 
articulação com os aspectos socioculturais são premissas que não podem ser 
estanques às comunidades indígenas, uma vez que o direito à educação de 
qualidade com igualdade de condições é cláusula pétrea prevista na Consti-
tuição Federal (BRASIL, 1988).

Nesse prisma, compreendemos que os surdos Xukuru do Ororubá pre-
cisam ter registrados e documentados os sinais utilizados no seu contexto 
sociocultural, para que seja assegurado o acesso deles à educação escolar, 
assegurando, por conseguinte, o seu direito à diferença.

As relações interculturais dos surdos Xukuru

Os processos de exclusão no contexto da educação escolar visam levar 
as pessoas a ser consideradas como algo descartável na economia globalizada. 
Para compreender os diversos sentidos e significados atribuídos a esses con-
ceitos, em termos de processos próprios de ensino-aprendizagem nas relações 
interculturais das escolas indígenas, vamos contextualizar a necessidade do 
registro das línguas de sinais desses povos com as epistemologias dos estu-
dos surdos, no contexto da educação intercultural na perspectiva da cultura e 
identidade das línguas de sinais.

Para Silva Carvalho (2005), existe uma enorme distância entre a teoria, 
os direitos educacionais regidos pelas políticas públicas e a prática escolar, o 
que realmente tem acontecido nas escolas.

[...] há um imenso abismo entre o mundo acadêmico e o cotidiano escolar. 
Este cotidiano nos revela, ainda hoje, uma grande lacuna entre o que é 
realmente proposto em lei, o desenvolvimento do conhecimento produzido 
nas universidades e a realidade de nossas escolas no que se refere à educa-
ção de surdos. Diferentes práticas pedagógicas têm sido desenvolvidas e 
aplicadas quanto à educação de surdos. No entanto, nota-se que um grande 
número de surdos, ao concluir sua escolarização básica, não é capaz de ler 
e escrever fluentemente ou de ter domínio sobre os conteúdos pertinentes 
a este nível de escolarização. Pode-se, aqui, inferir que esta lacuna esteja 
diretamente ligada a uma série de fatores que vêm acompanhando o pro-
cesso educacional do surdo por gerações (SILVA CARVALHO, p. 25).

A complexidade da educação escolar indígena vem ganhando destaque 
nas últimas décadas com a presença de surdos indígenas. Um questionamento 
que se faz necessário é: será que os surdos indígenas foram realmente consul-
tados, participaram ativamente da elaboração das leis e propostas pedagógicas 
que direcionam a educação escolar indígena no Brasil?
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Na verdade, observa-se que as políticas educacionais da maioria dos 
estados não vêm contemplando na prática os anseios das comunidades sur-
das no que se relaciona aos processos de ensino-aprendizagem na educação 
escolar indígena.

A proposta de inclusão dos indígenas surdos nos programas educacionais 
tem origem na Declaração dos Direitos Humanos (1948) que assegura o direito 
de todos à educação, confirmado pela Conferência Mundial de Educação para 
Todos, em 1990, na Tailândia, e consolidado na Declaração de Salamanca 
que aponta a educação inclusiva como forma mais eficiente de promover a 
educação para todos.

Nesta perspectiva, Candau (2008, p. 54) corrobora com essa discussão 
ao afirmar que o desenvolvimento de uma educação intercultural é uma ques-
tão complexa, atravessada por tensões e desafios relacionados aos direitos 
humanos. Nesse sentido, deve-se fazer a problematização dos diferentes ele-
mentos do modo como hoje concebemos nossas práticas educativas e sociais 
na educação escolar indígena. Para Candau (op. cit.), as relações entre direi-
tos humanos, diferenças culturais e educação colocam-nos no horizonte da 
afirmação da dignidade humana num mundo que parece não ter mais essa 
convicção como referência radical. Trata-se, pois, de afirmar uma perspectiva 
que se mostre como alternativa e contra-hegemônica de construção social, 
política e educacional.

O Ministério da Educação (MEC), por meio de documentos oficiais, 
assegura que a inclusão é uma responsabilidade governamental que visa pro-
mover novas práticas sociais para atender a todos – independentemente de suas 
necessidades educacionais especiais, conforme o que estabelece a Constituição 
Federal em seu Artigo 206, inciso I, que garante “igualdade de condições de 
acesso e permanência na escola”.

Já a Lei de Diretrizes Básicas da Educação (LDB, 1996), em seu 
artigo 58, em consonância com a legislação em vigor e com as políticas de 
educação especial do SEESP/MEC, assegura também o atendimento educacio-
nal especializado para alunos surdos, de modo a atender suas especificidades 
com intérpretes de Língua de Sinais, professores de Português como segunda 
língua e outros profissionais: fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais.

Por fim, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou a Resolução 
n. 02/2001, que institui Diretrizes Nacionais para Educação Especial na Edu-
cação Básica incluindo os alunos surdos no grupo daqueles com dificuldade de 
comunicação e sinalização diferenciada dos demais alunos, e que demandem 
a utilização de linguagens e códigos aplicáveis. Conforme o parágrafo 2º do 
Art. 12 desta Resolução:
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Deve ser assegurada, no processo educativo de alunos que apresentam 
dificuldades de sinalização diferenciada dos demais educandos, a acessi-
bilidade aos conteúdos curriculares mediante a utilização de linguagens 
e códigos aplicáveis, como o sistema Braille e a Língua de Sinais, sem 
prejuízo no aprendizado de língua portuguesa, facultando-lhes e as suas 
famílias a opção pela abordagem pedagógica que julgarem adequadas, 
ouvindo os profissionais especializados em cada caso (CNE, RESOLU-
ÇÃO n. 02/2001).

Com esse pressuposto do Marco Legal da Legislação, a Resolução reco-
nhece as diferenças entre surdos e ouvintes, garantindo que o processo edu-
cacional proporcione ao aluno surdo propostas pedagógicas que supram suas 
necessidades de desenvolvimento escolar. Dessa forma, vale ainda ressaltar 
que no ano de 2005 foi homologado o decreto 5.626, que regulamenta a Lei 
Federal de Libras 10.436, de 24 de abril de 2002, assegurando ações para a 
inclusão do aluno surdo na sociedade e valorizando a identidade e cultura 
surda como forma de respeitar as diferenças e consolida a Língua de Sinais, 
dando a ela status de língua.

Entre as conquistas da comunidade surda brasileira, outra a ser destacada 
é a regulamentação da Lei 12.319, que oficializa a profissão de tradutor e 
intérprete da Língua Brasileira de Sinais. Desse modo, as políticas públicas 
passam a levar, na devida conta, a presença dos intérpretes da língua de sinais 
como essencial para o processo de acessibilidade dos surdos na sociedade 
brasileira. Compreendemos que as relações interculturais entre surdos e ouvin-
tes passam pela promoção de novas práticas de ensino-aprendizagem. Nesse 
rumo, é preciso reconhecer que os paradigmas da educação intercultural na 
perspectiva da educação escolar indígena, de forma criativa, podem ajudar 
na construção de diálogos interculturais entre surdos e ouvintes.

As relações pedagógicas construídas na perspectiva das relações intercul-
turais podem contribuir com novos saberes para a educação de surdo. Nesse 
sentido, a identificação de sinais naturais utilizados pelos surdos é essencial 
para a elaboração de conteúdos de ensino-aprendizagem no contexto da edu-
cação escolar indígena. O desenvolvimento desses processos próprios pode 
assegurar a adoção de práticas pedagógicas interculturais sem negligenciar 
a identidade cultural dos indígenas surdos, ampliando os horizontes de pro-
moção e divulgação de suas linguagens de sinais.

Considerações Finais

À luz deste estudo, torna-se clara e urgente a necessidade da inserção 
da Língua Brasileira de Sinais no contexto escolar do Povo Xukuru, para 
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garantir a efetividade dos processos próprios de ensino-aprendizagem aos 
surdos indígenas. Acreditamos que tal ação é necessária porque existe respaldo 
legal que assegura Libras como língua natural dos surdos brasileiros – e entre 
eles obviamente se inserem os povos indígenas. Assegurar a língua de sinais 
aos surdos indígenas é direito que precisa ser garantido entre as necessidades 
primordiais do ser humano.

Na tentativa de compreender as políticas de formação continuada de 
professores no tocante a Libras, procuramos o Conselho de Professores Indí-
genas Xukuru do Ororubá (COPIXO). Fizemos duas reuniões e uma roda de 
conversa com os coordenadores de apoio do COPIXO para refletir sobre a Lei 
n. 10.436/2002 e o decreto n. 5.626/2005. Como resultado desses diálogos 
interculturais, os responsáveis pelo COPIXO reconheceram a necessidade de 
oferecer cursos de Libras para a formação continuada dos professores que 
atuam na escola indígena.

Nesse contexto, reconhecemos que existe a necessidade de registro e 
documentação das especificidades linguísticas e pedagógicas dos indígenas 
surdos. A conversa com professores e as reuniões com os integrantes do 
COPIXO foram imprescindíveis para assegurar conhecimento sobre a lín-
gua de sinais no contexto indígena. Nesse prisma, cremos que essa pesquisa 
ajudará a fomentar outros estudos que possam contribuir com o direito à 
dignidade humana e de surdos do Povo Xukuru do Ororubá.

Os resultados aqui apresentados mostram que os professores das escolas 
indígenas do Povo Xukuru do Ororubá não estão qualificados para as práti-
cas pedagógicas da educação de surdos. A condução do processo de ensino-
-aprendizagem pelos professores sem levar em consideração as especificidades 
linguísticas e culturais dos surdos indígenas mostra a necessidade urgente de 
produção de materiais didáticos apropriados para alfabetização e letramento.

Apesar de existirem poucas pesquisas na área, as questões e lacunas 
que apontamos foram refletidas a partir de uma experiência etnográfica de 
convivência e contato com os professores que atuam na educação escolar 
do Povo Xukuru do Ororubá. As vivências, a socialização e as observações 
do cotidiano dos indígenas surdos e dos professores foram importantes para 
compreendermos suas necessidades linguísticas, culturais e identitárias.

Com este estudo, esperamos contribuir para discussões no âmbito da 
educação de surdos indígenas, a qual enfrenta lacunas tais como o ensino 
de Libras e propostas de letramento numa perspectiva bilíngue para surdos. 
Tais reflexões se fazem urgentes, haja vista que os indígenas surdos ficam 
à margem da sociedade e do seu próprio povo quando não lhes é ofertada a 
escolarização indígena negligenciando a língua de sinais.
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De modo complementar, também esperamos que este estudo sirva de 
fomento para a realização de outras pesquisas que busquem aprofundar as 
discussões sobre a educação dos indígenas surdos no Povo Xukuru do Oro-
rubá, no tocante à formação de professores em Libras, elaboração de mate-
riais didáticos específicos e metodologia de ensino adequada aos interesses 
socioculturais e identitários desses sujeitos.
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CAPÍTULO VI

A EXISTÊNCIA DE INDÍGENAS 
SURDOS SATERÉ-MAWÉ NA 

MICRORREGIÃO DE PARINTINS-AM

Marlon Jorge Silva de Azevedo13

Introdução

Todo cidadão tem o direito de participar na vida política, social e econô-
mica de um país. Neste contexto, inclui-se o cidadão surdo. Infelizmente, a 
história relata que no passado, os sujeitos surdos14 eram colocados às margens 
da sociedade em todos seus aspectos, social, político, econômico, cultural, 
linguístico e educacional.

Entretanto, ao longo da história os surdos com a participação de ouvintes 
na luta incessante pelos seus direitos, muitas conquistas foram alcançadas. 
Entre estas está o direito de ter sua própria língua, a Língua Brasileira de 
Sinais-LIBRAS. A Lei n. 10.436 de 2002 a qual a reconhece como sistema 
linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, cons-
tituindo-se um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos 
da comunidade de pessoas surdas do Brasil. Conforme Sá (2006), no Brasil, 
as comunidades urbanas usam a “língua de sinais brasileira” ou simplesmente 
“língua de sinais”.

Vale ressaltar, que a Língua de Sinais, segundo Strobel (2008), é um 
aspecto fundamental da cultura surda15 , parte do artefato cultural linguístico16 

13 Mestre em Letras e Artes na Área Linguística pela Universidade Estado do Amazonas. E-mail: marlonjor-
gelibras@hotmail.com.

14 Opta-se nesta dissertação o uso da expressão ‘surdo’ (minúscula) que se refere aos ‘surdos’ enquanto pes-
soas que, pelas impossibilidades, formam uma minoria diferente, com características linguísticas cognitivas, 
culturais e comunitárias específicas (SÁ, 2006, p. 107).

15 Cultura Surda “é o jeito de o surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de se torná-lo acessível e 
habitável ajustando-os com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades 
surdas e das “almas” das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, 
os costumes e os hábitos de povo” (STROBEL,2008, p. 24).

16 Conforme Strobel, (2008, p. 37) o que seriam artefatos culturais linguísticos? Ao referirmos “artefato” pen-
samos habitualmente no significado de objetos ou materiais produzidos pelos grupos culturais. Realmente 
de fato é uma forma material de expressar uma determinada cultura, porém também podem incluir “tudo o 
que se vê e sente” quando se está em contato com a cultura de uma comunidade, a exemplo: vestuários, 
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do povo surdo e constitui uma das principais marcas da identidade do ser 
surdo. Incluem-se, também, os “sinais emergentes” ou “sinais caseiros” dos 
sujeitos surdos, isolados de comunidades surdas, no caso dos surdos das zonas 
rurais e dos surdos índios. Estes surdos, embora não pertençam às mesmas 
comunidades, se identificam com o povo surdo17, pois compartilham as mes-
mas peculiaridades, constroem sua formação de mundo por meio de artefato 
cultural visual18, independentemente do grau linguístico que possuem, os quais 
podem ser os gestos caseiros, denominados também como sinais emergentes. 
Nesta perspectiva teórica socioantropológica, enfoca-se como o objeto da 
pesquisa o sujeito surdo indígena, ou seja, o índio surdo.

Antes de prosseguir com a abordagem mencionada, faz-se necessário 
destacar que, assim como, o povo surdo, o povo indígena, também, traçou 
diversas lutas na trajetória para reconhecimento dos seus direitos. O reconhe-
cimento dos direitos dos povos indígenas no mundo contemporâneo avançou 
muito em relação há algumas décadas passadas. De acordo com Lucinda 
(apud SÁ, 2006), em consenso geral nos debates da Comissão Educação, 
Cultura e Desporto, que antecedem a elaboração do texto da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988, tanto a língua de sinais como as 
línguas indígenas deveriam ser consideradas no texto da Constituição como 
línguas maternas. Assim, como resultado o Referencial Curricular Nacional 
para Escolas Indígenas (1998, p. 31) declara que “A Constituição Federal, 
além de perceber o índio como pessoa, com direitos e deveres como qualquer 
outro cidadão brasileiro, o reconhece como membro de uma comunidade e de 
um grupo; isto é: como membro de uma coletividade que é titular de direitos 
coletivos e especiais”. Ou seja, reconhece para os índios o direito à prática de 
suas formas culturais próprias. E no título VIII “Da Ordem Social” contém 
um capítulo denominado “Dos Índios”, onde se diz que “são reconhecidos 
aos índios a sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições 
[...]”. (ibidem, p. 31)

tradições, crenças, valores e normas etc. Ou seja, no campo dos Estudos Culturais, o conceito de “artefatos” 
não se referem apenas a materialismo culturais, como também naquilo que na cultura constitui produções 
do sujeito que tem seu próprio modo de ser, ver, entender e transformar o mundo. Logo, um dos artefatos 
culturais que ilustram a cultura do povo surdo é o linguístico, a língua de sinais que é um aspecto fundamental 
da cultura surda, sendo uma das principais marcas da identidade surda.

17 Quando referimos “povo surdo”, estamos falando “de sujeitos surdos que não habitam no mesmo local, mas 
que estão ligados por uma origem, por um código de ético de formação visual, independente do grau de 
evolução linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer outros laços.” (ibidem, p.30).

18 Perlin e Miranda (2003) complementam, “Experiência visual significa a utilização visual, em (substituição 
total à audição), como meio de comunicação. Desta experiência visual surge a cultura surda representada 
pela língua de sinais, pelo modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas 
artes, no conhecimento científico e acadêmico.” (apud STROBEL, 2008, p.39).
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Em meio a essa diversidade linguística, que caracteriza o Brasil como 
sendo um país plurilíngue, estão situados os “surdos brasileiros” que têm sua 
própria língua reconhecida oficialmente: a Língua de Sinais. Logo, existem 
também “índios surdos” da etnia Sateré-Mawé? Qual sua forma de se comu-
nicar? Existe uma “Língua de Sinais” especifica do índio surdo?

Diante das questões levantadas, surgiu então à necessidade de realizar 
uma pesquisa no campo da linguística na perspectiva dos estudos surdos19, 
voltado especificamente para o índio surdo da etnia Sateré-Mawé. Foram 
traçados os seguintes objetivos: 1) identificar de que forma o índio surdo 
estabelece a comunicação com sua comunidade, especificamente no âmbito 
educacional, ou se utilizam línguas de sinais da comunidade local; 2) regis-
trar a forma de comunicação no dia a dia do índio surdo nas comunidades 
indígenas a partir dos estudos linguísticos da Língua de Sinais dos grupos 
existentes e sua relação com a comunidade local; 3) promover o intercâmbio 
entre a Língua de Sinais dos índios surdos mapeados da etnia Sateré-Mawé 
e a LIBRAS da comunidade surda do Município de Parintins – Amazonas.

Desse modo, a pesquisa teve como premissa básica primeiramente 
mapear os índios surdos da etnia Sateré-Mawé e assim promover um inter-
câmbio, oferecendo contribuições linguísticas fundamentadas na pesquisa 
do léxico (vocabulário) da etnia referida com a Libras (Língua Brasileira de 
Sinais) e a Língua Portuguesa por meio da elaboração de um minidicionário 
trilíngue. Assim, espera-se contribuir para a iniciação dos indígenas surdos 
da etnia Sateré-Mawé, na Língua Brasileira de Sinais, dando a eles um dos 
direitos universais do ser humano que é direito a uma língua. Também dese-
ja-se contribuir para a iniciação dos indígenas surdos da etnia Sateré-Mawé, 
na Língua Brasileira de Sinais, dando a eles um dos direitos universais do ser 
humano que é direito a uma língua própria.

História do povo indígena Sateré-Mawé, Cultura e Língua

Os povos indígenas, durante muito tempo, foram considerados como 
povos sem história e sem uma língua própria. Porém, com as muitas lutas 
étnicas, com estudos antropológicos e com as abordagens historiográficas, 
iniciou-se uma valorização da sociedade indígena, passando, assim o povo 
indígena a ser perspectivado nas suas singularidades históricas, culturais 
e linguísticas.

Vale ressaltar que quando se refere a “línguas”, sabe-se que não há ape-
nas uma língua indígena. Existem muitos povos ou etnias indígenas distintas. 

19 Conforme Skliar (2001, p. 29), é o campo de pesquisa em educação, onde as identidades, a línguas, a 
história, a cultura da comunidade surda, são focalizados e entendidos a partir da diferença, a partir do seu 
reconhecimento político.
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As línguas indígenas no Brasil se agrupam em famílias linguísticas, ou seja, 
famílias que têm semelhanças entre si e que são agrupadas, por sua vez, em 
troncos linguísticos, assim, como as línguas isoladas20, ou seja, línguas que 
não parecem ter parentesco com nenhuma das famílias linguísticas conhecidas.

Segundo Rodrigues (2002), as famílias indígenas estão agrupadas em: 
Tronco Linguístico Tupi: família Tupi-Guarani (Akwáwa, Amanayé, Anambé, 
Apiaká, Araweté, Asurini, Avá, Guajá, Guarani, Kamayurá, Kayabi, Suryí, 
Kaiwá); família Munduruku (Kuruáya, Mundurukú); Família Tupari (Maku-
ráp, Tupari, Wayoró); Família Arikém (Karitiána); Família Juruna (Juruna); 
Família Mondé (Aruá, Cinta-Larga, Gavião Mekém, Mondé, Suruí, Zoró); 
Família Ramaráma (Arára, Itoqapuk); Outras Línguas (Aweti, Puruborá, Sate-
ré-Mawé), entre outros troncos linguísticos como Macro-Jê e sua diversidade 
de famílias existentes, entre elas as línguas isoladas.

Um desses povos indígenas foi o da etnia Sateré-Mawé. Estes sofreram 
muitas influências em seu modo de vida advinda do contato com grupos não 
indígenas, que implicou no processo de perda de muitos dos seus aspectos 
culturais. A história relata que o contato se deu pela chegada dos colonizadores 
e posteriormente das missões religiosas. E na atualidade por ocupantes de 
terras como fazendeiros, madeireiros emigrantes de outros Estados. Foram 
perdas irreparáveis, todavia, como elo de resistência procuraram sustentar, 
em sua estrutura original, sua língua.

A história do povo indígena Sateré-Mawé tem sido foco de estudos dos 
diversos segmentos de pesquisas, como as realizadas por antropólogos, his-
toriadores, religiosos e cientistas da linguagem. Estes relatam a origem, a 
língua e a cultura desse povo.

Uggé (1993, p. 05) informa que “Os Maués descendentes das tribos indí-
genas denominadas no passado pelo nome de ANDIRÁ e MARAGUÁ que 
faz parte da área cultural Tapajós-Madeira entre a divisa dos atuais Estados 
do Pará e Amazonas.” O autor, ainda menciona que cronistas, exploradores, 
missionários, antropólogos naturalistas do passado identificaram os Maués 
também com outros nomes (Maooz, Mabué, Jaquezes, Manguases, Mahués, 
Mauris, Mawé, Maragua e Maraguazes).

A origem do nome Sateré-Mawé advem dos termos Sateré (lagarta ver-
melha) que é o nome do clã dos antigos chefes e Mawé (papagaio inteligente, 
guerreiro e curioso) que é o nome mais comum de um dos grupos tribais 
que conseguiram sobreviver à extinção das numerosas tribos indígenas da 
ilha Tupinambarana do Médio Amazonas. (IDEM). Cerqua21 faz referência 

20 Segundo Rodrigues (2002, p. 93) línguas isoladas, refere-se as línguas isoladas linguisticamente, ou seja, 
línguas que não revelam parentesco genético com nenhuma outra. Não pertencem a nenhuma família (ou 
tronco), isto é, constituem famílias de um só membro.

21 Dom Arcângelo, Bispo Prelado de Parintins de 1980.
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à primeira notícia sobre o povo Sateré-Mawé. “É por volta de 1669, quando 
o Pe. Betendorf, duas vezes superior provincial dos jesuítas, lembra a “vila 
dos Maguases”, grafia antiga de Maués [...]. (1980, p. 209).” ou seja, Maués 
foi residência missionária, mas não permanente dos padres, pois os mesmos 
residiam mais em Tupinambarana (rio Amazonas) atual Parintins e visitavam 
Maués temporariamente.

A etnia Sateré-Mawé sofreu muitas mudanças de localidades, devido 
muitos fatores que contribuíram para o deslocamento desse povo, segundo 
explica Lorez apud Teixeira (2005, p. 21):

Devido às guerras com os Munduruku e Parintintim e ao contato com 
os portugueses, os Sateré-Mawé perderam grande parte de seu território 
original. Em 1691, os Mawé surgem na cartografia regional com o nome 
de Mabué(mapa do Padre Samuel Fritz). Missões foram localizadas para 
os índios Magué, denominadas São João (Pinhel) e Santo Inácio (Boim). 
Posteriormente, em 1835, lutando ao lado dos Munduruku e dos Mura, 
como também de outras tribos indígenas do rio Negro, os Sateré-Mawé 
aderiram ao movimento cabano, até que, em 1839, o conflito foi debelado. 
Devido às epidemias, às lutas e às perseguições aos povos indígenas que 
combatiam ao lado dos cabanos, enormes áreas da Amazônia foram devas-
tadas, o que provocou deslocamentos desses grupos populacionais de seus 
territórios ancestrais e de população. Segundo relatos de viajantes, desde 
o século XVIII o território dos Sateré-Mawé vem sendo, paulatinamente, 
reduzido. Essa redução se deu a partir das tropas de resgate que penetraram 
grandes áreas da Amazônia; da implantação de missões jesuítas e carme-
litas ao longo dos principais rios amazônicos; da “busca desenfreada” das 
drogas do sertão; com a exploração da borracha durante o século XIX e 
início do XX; e, por fim, da “expansão econômica das cidades de Maués, 
Barreirinha, Parintins e Itaituba para o interior dos municípios, alocando 
fazendas, extraindo pau-rosa, abrindo garimpos, dominando a economia 
indígena através de regatões”. As cidades de Maués, Parintins e Itaituba, 
inclusive, foram fundadas sobre restos de malocas dos Sateré-Mawé.

Cerqua (1980, p. 265) destaca a localização dessa tribo delimitando que 
“A tribo está localizada em sua maioria no Alto Andirá e no Marau, afluente 
do Rio Maués; e sua área de cerca de 639.500 ha, foi demarcada pelo Decreto 
n. 76.999.” Atualmente, segundo Teixeira (apud ALVAREZ, 2009) os Sate-
ré-Mawé hoje são grupos de 8.500 indígenas dos quais 7.502 moram na terra 
indígena Andirá-Marau, nos municípios de Barreirinha, Maués e Parintins e 
aproximadamente mil residem em áreas urbanas destes municípios. Sendo que 
outro grupo vive na terra indígena Coatá-Laranjal, junto ao grupo Munduruku, 
e no município de Borba.
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Uggé (1993) comenta que os Sateré-Mawé sempre tiveram vontade de 
manter a própria identidade tribal, contudo eram carentes de apoio prático para 
ajudá-los a enfrentar o perigo do mundo moderno que tentavam “invadi-los”. 
Ou seja, manipulações externas entre a liderança indígenas dos Sateré-Mawé, 
o alcoolismo, a dependência, a violência dos “brancos” eram os maiores 
perigos para este povo Sateré-Mawé.

Porém, o foco de resistência manteve vivo no povo Sateré, aspectos cultu-
rais importantes como o ritual da tucandeira. O ritual é um marco na vida dos 
homens, porque são chamados pela formiga (tucandeira), caso o indígena não 
atenda o chamado, a formiga o levará a loucura até chegar à morte. A tucan-
deira é uma divindade muito respeitada pelos Sateré-Mawé. Em determinado 
momento da história do povo Sateré-Mawé o ritual da tucandeira chegou ao 
ponto de não ser mais praticado em decorrência da imposição religiosa, mas, 
após perceberam a grande perda cultural que isso representaria, voltaram a 
praticá-lo a recuperando como parte de sua cultura.

Segundo Teixeira (2005), a análise da situação linguística do povo Sate-
ré-Mawé baseia-se na concepção defendida por antropólogos e linguistas, 
que a língua se configura como um importante instrumento da cultura e da 
identidade de uma população.

A população indígena Sateré-Mawé pertence vários aspectos à família 
Linguística Tupi. Rodrigues (apud ALVAREZ, 2009, p.17) aborda que a lín-
gua da tribo Sateré-Mawé é a única língua de uma família do tronco Tupi. E 
sua classificação linguística como pertencente ao tronco Tupi foi dada pelo 
etnógrafo Curt Nimuendajú (1948):

A língua Sateré-Mawé integra o tronco linguístico Tupi. Segundo o etnó-
grafo Curt Nimuendajú (1948), ela difere do Guarani-Tupinambá. Os 
pronomes concordam perfeitamente com a língua Curuaya-Munduruku, 
e a gramática, ao que tudo indica, é tupi. O vocabulário Mawé contém 
elementos completamente estranhos ao Tupi, mas não pode ser relacionada 
a nenhuma outra família linguística. Desde o século XVIII, seu repertório 
incorporou numerosas palavras da língua geral. Os homens atualmente 
são bilíngues, falando o Sateré-Mawé e o português, mas a maioria das 
mulheres, apesar de três séculos de contato com os brancos, só fala a língua 
Sateré-Mawé (TEIXEIRA, 2005, p. 95).

A língua Sateré-Mawé é falada tradicionalmente por quase todas as 
comunidades há mais de 300 anos, entretanto foi inevitável para os indígenas 
Sateré-Mawé conhecer os hábitos e a língua portuguesa devido à invasão dos 
europeus em suas terras no século passado, o que causou a mistura de línguas 
e consequentemente as influências dos padrões culturais não indígenas.
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Os Sateré-Mawé foram então forçados a se refugiarem nas zonas urbanas 
e até mesmo em outros estados. Outro impacto que alterou o modo de falar 
dos líderes indígenas foi a necessidade de buscar apoio logístico para suas 
comunidades, principalmente para tratar da saúde de sua população que sofria 
de doenças como malária, tuberculose, sarampo e outras, por eles desconhe-
cidas, que causaram muitas mortes.

Desta forma, com o passar dos anos, a língua Sateré-Mawé sofreu influên-
cias lexicais e fonológicas do Nheengatu na região do Andirá. Pesquisas reali-
zadas, recentemente por Teixeira (2005), delimitam um perfil linguístico que 
permite conhecer um pouco mais da cultura linguística Sateré-Mawé, sendo 
esta considerada por meio da distribuição geográfica e etária dos que falam e 
não falam o idioma Sateré-Mawé. Desta feita, segundo o autor:

O idioma Sateré-Mawé é mais falado na área do Marau que nas demais 
(Andirá Uaicurapá e Koatá-Laranjal). Tanto na área do Andirá como no 
Marau, o idioma materno é falado por praticamente todas as comunidades 
situadas próximo às cabeceiras dos rios (Alto Andirá e Alto Marau). Para 
as áreas mais próximas das cidades, os falantes atingem a quase totalidade 
dos moradores do Baixo Marau. Já no baixo Andirá, esse número aumenta 
bastante nas duas comunidades mais próximas de Parintins e Barreiri-
nha, ou seja, Ponta Alegre e Guaranatuba. As áreas de povoamento mais 
recente (Uaicurapá, Koatá-Laranjal e mais duas no Andirá) têm tendência 
a apresentar proporções menores de falantes do idioma Sateré-Mawé. 
(ibidem, p. 95)

O autor esclarece que moradores em terras indígenas são mais falantes da 
Língua Sateré-Mawé do que os que moram próximo ou dentro da área urbana. 
A pesquisa, ainda mostra à necessidade de sensibilizar a comunidade indígena 
Mawé, sobre a importância da valorização de sua língua, à recuperação de 
suas memórias históricas e a reafirmação de suas identidades étnicas.

Metodologia implementada na pesquisa

A metodologia utilizada neste trabalho deu início com o estudo bibliográ-
fico e pesquisa de campo. Realizou-se uma investigação primeiramente sobre 
os estudos surdos, na perspectiva linguística e cultural, a posteriormente, nas 
literaturas e estudos sobre os índios da etnia Sateré-Mawé, tomando como 
princípio a origem, os fundamentos e a história do povo e da Língua Sateré-
-Mawé. Na sequência, a concretização da pesquisa de campo com a inves-
tigação do objeto de estudo: o índio surdo e sua situação sociolinguística da 
etnia Sateré-Mawé.
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Figura 1 – Croqui da área e localidade da pesquisa

Fonte: Mapa do Estado do Amazonas, Censo 2010 – IBGE 
Organizado por: Vicente de Paulo Silva de Azevedo

Área e localidade da pesquisa

A proposta do processo investigativo para o mapeamento do objeto da 
pesquisa foi demarcada delimitando a área do campo da pesquisa, a Microrre-
gião de Parintins. A Microrregião de Parintins (AMAZONAS, 2012) é cons-
tituída por: Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Maués, Nhamundá, Parintins, 
São Sebastião do Uatumã e Urucará. Vale ressaltar que não foi coberta pela 
pesquisa a população Sateré-Mawé residente em Manaus (AM).

Estratégias gerais para a realização da coleta de dados

Primeiramente, foi feita uma busca de dados pelo IBGE, o qual informou 
que não havia qualquer registro sobre a população indígena de surdos. Sem 
resultado satisfatório foi organizado um cronograma de viagens.

A primeira viagem foi para o município de Parintins, onde foi feita uma 
visita na Casa do Índio para possível coleta de dados. Porém, o cacique Sr. 
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Luiz de Oliveira, infelizmente também, comunicou a falta desse dado na 
comunidade. Portanto, foi exposto a esse líder o objetivo da referida pesquisa, 
apresentando, assim a importância da comunicação entre os seres humanos, 
e interação entre os diferentes modos linguísticos de convivência social 
e educacional.

O cacique, prontamente, mostrou-se aberto a contribuir para que a pes-
quisa fosse concretizada. Assim sendo, iniciou-se a trajetória do levantamento 
de índios surdos e sua forma de comunicação como também seu contexto 
educacional escolar.

Ao retornar a Manaus, buscou-se apoio às instituições representativas 
com a visita à sede da Fundação Nacional do Índio – FUNAI, órgão responsá-
vel pelas ações indígenas, a qual informou que se fazia necessário uma auto-
rização para dar seguimento à pesquisa. Logo, providenciou-se o documento 
requerido na Coordenação de Educação Indígena localizada no município 
de Barreirinha.

Ao chegar à cidade de Barreirinha um novo contato foi estabelecido 
com o Coordenador indígena, o Sr. Santino Lopes de Oliveira que se mostrou 
receptivo com o projeto, e se dispôs prontamente a colaborar.

Com a autorização e aprovação das autoridades indígenas e de posse do 
documento houve o comprometimento de que seguiria as normas estabeleci-
das que disciplinam o ingresso em terras indígenas pela entidade. Assim foi 
possível sistematizar os procedimentos para a coleta de dados.

Procedimentos da coleta

A coleta de dados foi realizada de acordo com o cronograma estabele-
cido para esta etapa da pesquisa. O procedimento metodológico usado para a 
coleta de dados foi fundamentado em método misto por meio de observações, 
questionamento, participações em reuniões com representantes da liderança 
indígena local, conversas informais e espontâneas com famílias e comunidade 
indígena Sateré-Mawé. Utilizou-se, como instrumento para coleta, caderno 
de registro de campo, fotos, filmagens, gravações e questionário.

Articulação local

O primeiro passo foi estabelecer parcerias com colaboradores, ou seja, 
lideranças indígenas, professores indígenas, professores da rede pública, intér-
pretes, órgãos ligados às causas indígenas, alunos da Universidade do Estado 
Amazonas. As instituições representativas educacionais, também colabora-
ram, telefonando ou perguntando para outras pessoas sobre a existência de 
indígenas surdos e locais de suas residências.
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A participação das lideranças indígenas, como os professores e colabo-
radores que apoiaram e permitiram entrar em suas terras para fazer o levan-
tamento foi de extrema importância, pois muito contribuíram nas traduções 
das palavras indígenas para a Língua Portuguesa.

Abordagem ao objeto da pesquisa

Em cada viagem às comunidades, primeiramente fazia-se contato com o 
tuxaua com a finalidade de apresentar o objetivo da pesquisa. Desta forma era 
explicado para eles a importância da contribuição que o estudo poderia trazer 
àquela comunidade. Por meio da autorização concedida, obtinha-se a cola-
boração para a coleta de dados junto ao objeto da pesquisa. Já as abordagens 
feitas em ambiente familiar também eram solicitadas o consentimento para a 
realização da pesquisa. Com permissão concedida, iniciamos as observações 
e intervenções. Com devida autorização, utilizávamos para registro câmeras 
fotográficas e, em seguida, registrávamos no caderno de campo da pesquisa.

Intervenção e contribuição linguística do professor surdo

Os estudos sobre a educação sistemática dos indígenas surdos da etnia 
Sateré-Mawé levaram à percepção da necessidade iminente de uma atuação 
no processo ensino aprendizagem desses sujeitos. Desse modo, após conhecer 
a realidade linguística e educacional dos indígenas surdos observados nas 
aldeias e na zona urbana de Parintins, foi possível intervir por meio do ensino 
da Língua Brasileira de Sinais. A intervenção foi feita com o consentimento 
dos responsáveis locais onde se faziam presentes, acompanhando o objeto da 
pesquisa – os indígenas surdos Sateré-Mawé.

Assim, com a autorização da família, o primeiro contato foi estabelecido 
entre uma criança surda indígena com professor também surdo, que ocorreu 
na residência dela na zona urbana do município de Parintins cujo registro de 
imagem consta na Figura 2.
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Figura 2 – Encontro da criança surda Sateré-Mawé com o professor surdo

Fonte: Azevedo (2014)�

No contato, foi possível verificar que a criança não conhecia a língua 
Libras. Sua forma de comunicação era com o uso dos símbolos “caseiros”. 
Contudo ela respondeu ao estímulo de conversação com muita facilidade, bus-
cando fazer a comunicação. As demais observações e intervenção deram-se no 
ambiente educacional na Escola de Áudio e Comunicação Padre Paulo Manna 
(Figura 3). Nesse contexto a criança acompanhava com atenção ao desempe-
nho dos demais pares, sempre atenta para compreensão do conteúdo comuni-
cativo. Ficou evidente a necessidade de um material de suporte escrito como 
recurso a ser utilizado pelos docentes no processo ensino e aprendizagem.
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Figura 3 – Contato com aluno Sateré-Mawé surdo no ambiente escolar.

Fonte: Azevedo (2014)�

Ocorreu também o contato com o aluno surdo da Etnia Sateré-Mawé, 
matriculado na Escola Estadual Brandão de Amorim em Parintins, o qual foi 
feito em sua residência dele. A conversa com ele foi feita fluentemente em 
Libras. Entretanto ao ser indagado sobre a cultura, a língua falada de sua etnia 
não soube responder. Comprovou-se que o aluno não participa do contexto 
cultural da etnia, por isso não a conhece. Por tal considera-se que o material 
trilíngue seria um recurso apropriado para promover o reconhecimento de 
muitos signos que fazem parte da Língua Sateré-Mawé.
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Figura 4 – Contato com o aluno surdo Sateré-Mawé, 
na Escola Estadual Brandão de Amorim.

Fonte: Azevedo (2014)�

O contato com os familiares juntamente com professores indígenas e 
intérprete linguística possibilitou ter uma visão sobre o contexto comunica-
tivo do indígena surdo. A conversa com o pai do indígena surdo na Aldeia 
de Santa Maria indicou a forma como conseguem se comunicar com o filho 
desde o momento que perceberam que ele era surdo. Explicaram as dificul-
dades que tiveram no processo de entendimento com ele. Confirmaram que o 
aprendizado da língua Libras, indicando os signos que representam a cultura 
da etnia, seria muito importante para a comunicação entre ele e os familiares 
e/ou educadores.
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Figura 5 – Em viagem para área indígena no Rio 
Marau – comunicação com familiares

Fonte: Azevedo (2014)

O projeto da pesquisa foi apresentado na comunidade de Santa Maria 
para os representantes da comunidade indígena (Figura 6).
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Figura 6 – Apresentação do projeto de pesquisa às 
lideranças indígenas na comunidade

Fonte: Azevedo (2014)

Ressalta-se a importância das lideranças conhecerem e participarem do 
desenvolvimento do projeto. A relevância desta participação dá-se em função 
de que as mesmas contribuíram informando vocabulários característicos da 
região, que enriqueceram o minidicionário trilíngue Sateré-Mawé/Português/
Libras como pode ser evidenciado a seguir:
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Vocabulários e utensílios indígenas sinalizados em Libras

Línguas:

Sateré-Mawé Português Libras
Mory’ywat sio/mory’awat Arco

Sateré-Mawé Português Libras
Tāwa Aldeia

Ressalta-se a importância do minidicionário ao considerar que o voca-
bulário contido no mesmo poderá ser utilizado pelo indígena surdo para ele 
aprenda a comunicação utilizando os signos que fazem parte da linguagem 
da etnia.

E realizando uma mini oficina de Libras para professores da comunidade 
(Figura 7) foi possível demonstrar o uso da Libras no contexto da sala de aula. 
A participação efetiva dos mesmos, proporcionou a troca de informações sobre 
o vocabulário da língua indígena.
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Figura 7 – Desenvolvimento de oficina de Libras com professores indígenas

Fonte: Azevedo (2014)

Enfatiza-se que todo empenho em levar o conhecimento da Língua Bra-
sileira de Sinais para os indígenas surdos, professores indígenas, familiares de 
surdos e comunidade manteve-se em função do ensejo de fazê-los conhecer 
e compreender a capacidade e modos dos indígenas surdos se comunicarem, 
além de promover a aprendizagem da Libras, em um lugar de tão difícil acesso, 
com pequenas escolas que sequer têm materiais didáticos adaptados a essa 
clientela. Por este motivo, considera-se que a contribuição linguística em 
forma de um minidicionário é um passo importante para levar aos indígenas 
surdos a sua comunidade e o núcleo familiar destes, o início do resgate da 
sua língua natural que é a Língua Brasileira de Sinais, e a sua língua nativa, 
além de seus traços culturais incluídos no minidicionário.
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Libras e Língua Sateré-Mawé: intercâmbio 
sociocultural-linguístico

Analisando a história do povo surdo e do povo indígena, percebe-se 
uma trajetória similar nas lutas por seus direitos culturais e linguísticos. 
Ambos tentam,

fortalecer o conhecimento da própria história com seus acertos, desacer-
tos, conflitos e sucessos, buscando a compreensão do ator social como 
sujeito da história e possibilitando, assim, a construção de um projeto 
político articulado com outros setores, que incremente as possibilidades de 
construção dos próprios projetos de uma vida melhor (HERNAIZ, 2009).

Neste sentido destaca-se que esses indivíduos são esquecidos na rea-
lidade cultural do país como se não existissem enquanto cidadãos, que tem 
as suas formas de produzir no contexto social. Mudar esta realidade faz-se 
fundamental. Para tal, Guerrero (2009, p. 93) argumenta que:

Os direitos culturais são, por sua vez, um campo complexo, que inclui 
vários conjuntos de direitos e garantias, entre os quais me interessa des-
tacar, para essa reflexão, os seguintes: o reconhecimento da diversidade, 
o exercício da identidade como povos, o uso restrito do idioma, uma 
educação própria e o respeito pelo patrimônio cultural.

Os processos culturais linguísticos entre os povos surdos e indígenas 
surdos é uma possibilidade bem próxima, através do intercâmbio sociocultu-
ral-linguístico que está sendo construído, pois o surdo indígena faz parte da 
cultura surda e tem câmbio com a cultura indígena e em muitos casos com a 
cultura do povo ouvinte.

Todavia, alguns aspectos da cultura surda são desconhecidos pelo próprio 
surdo indígena. Por isso, a necessidade de surdos indígenas se relacionarem 
com seus semelhantes surdos, seja indígena ou não indígena, para que através 
deste contato possa construir sua identidade cultural da comunidade surda, 
tornando conhecida sua cultura tribal por meio da língua de instrução, a Libras. 
No exemplo abaixo, ilustra-se a percepção dessa realidade.
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Sateré-Mawé Português Libras
Man ype Crueira

Sateré-Mawé Português Libras
Kui’a Cuia 

Dessa forma, conhecendo, valorizando e respeitando sua cultura, que é 
um patrimônio cultural da sociedade.

Logo, a língua em uso pelos índios surdos, seja ela a Língua de Sinais 
Indígena, “sinais emergentes” ou a Língua Brasileira de Sinais (como emprés-
timo sociocultural-linguístico) e a Língua Sateré-Mawé devem ser valorizadas 
com respeito mútuo na transmissão de sua cultura. Os indivíduos que precisam 
se comunicar por meio delas lutam pelo fortalecimento dessa inserção cultural, 
pela construção de um futuro melhor e pelo respeito aos direitos dos índios 
localizados neste vasto território. Nesse sentido:

A identidade cultural requer também ela, a alteridade, como dialogici-
dade intercultural. No seu próprio interior, ela não é nunca algo de com-
pacto, mas apresenta toda uma série de relações no plano sincrônico e 
diacrônico com outras culturas, que lhes dão vida justamente pela sua 
diversifi cação e discordância, por mais que ela se obstine em realizar-se 
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mediante a identificação com alguns de seus aspectos apenas, com algu-
mas formas culturais determinadas, que se arvoram oficiais e dominantes 
(PONZIO, 2007, p.179).

Para estes estudos, a união de esforços que viabilizou a realização deste 
diagnóstico é uma demonstração clara de que é perfeitamente possível tri-
lhar no mundo linguístico, possibilitando a cada indígena, novos horizontes 
na comunicação.

Considerações Finais

Com base nas informações levantadas nas terras indígenas e nas cidades 
onde vivem os Sateré-Mawé, evidenciou-se que as escolas de zonas rurais e 
comunidades que o índio surdo requenta não possui uma educação diferen-
ciada específica a sua especificidade.

A realidade encontrada no município de Parintins, para com os alunos 
índios surdos, por ser em zona urbana, já apresenta um diferencial. A escola 
dispõe de sala de recursos para alunos indígenas surdos, porém, dentro dessa 
realidade há falta de professores que dominem a língua nativa Sateré-Mawé 
para que a escola proporcione um aprendizado trilíngue: Língua Brasileira 
de Sinais, Língua Sateré-Mawé e Língua Portuguesa, na modalidade escrita.

Nas escolas visitadas onde encontramos surdos, foi observado falta de 
matérias visuais, sala de recursos com atendimentos diferenciados para os 
alunos indígenas, surdos, e indígenas surdos.

Foram considerados, no decorrer do texto, aspectos da contextualização 
em que se deu a pesquisa, desde as discussões que antecederam a elaboração 
do projeto, passando pelas parcerias que foram estabelecidas no decorrer do 
processo, especialmente com as várias organizações indígenas Sateré-Mawé, 
até o desenvolvimento das condições que garantiram a plena participação da 
comunidade no decorrer das atividades de pesquisa. Partindo da enumeração 
dos principais objetivos do projeto, o relatório apresenta as áreas e localidades 
cobertas, o número de domicílios levantados e de moradores entrevistados, 
assim como a metodologia utilizada, a operacionalização das atividades de 
campo, o treinamento dos entrevistadores, o levantamento nas cidades e nas 
terras indígenas, a forma e a intensidade como se desenvolveu a participação 
das lideranças e da comunidade como um todo.

Durante a pesquisa, a sociedade indígena e não indígena juntamente 
com profissionais da educação, da linguística e a própria comunidade surda 
acompanharam a perspectiva para uma nova trajetória destes os índios surdos, 
a qual reflete o reconhecimento linguístico destes como pessoas pertencentes 
às minorias linguísticas.
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Ao analisar as questões linguísticas nas áreas indígenas das microrre-
giões de Parintins, verificou-se que a implantação deste empreendimento, 
representou como um novo modelo de desenvolvimento para a comunicação 
de indígenas surdos nas comunidades indígenas.

Ressalta-se que cada município onde existem membros da etnia Sateré 
receberá como retorno da pesquisa um minidicionário trilíngue (Língua 
de Sinais, Língua Sateré-Mawé e Língua Portuguesa) para intercâmbio 
sociocultural-linguístico.

Este material tem a intenção de abrir o caminho para a participação 
direta dos índios na construção de seu futuro. Ele caracteriza uma mudança 
da forma de olhar para os povos indígenas. Agora é preciso trabalhar para que 
todas as comunidades e etnias possam produzir seus diagnósticos. Todas elas 
precisam dispor das informações com as quais poderão dar uma direção a suas 
ações. Nesse sentido, deve haver iniciativas por parte do poder local, para 
que o governo e as entidades aliadas às causas indígenas possam aproveitar 
as experiências dos vários pesquisadores sobre as causas dos Sateré-Mawé, 
para ampliar esse tipo de trabalho. São diagnósticos como este que irão dar 
o norte para novos projetos e programas que favoreçam realmente garantir a 
autonomia dos povos indígenas.

Finaliza-se com a satisfação de que a pesquisa presente contribuiu com 
um pequeno passo no incentivo da conservação e crescimento da identidade 
cultural-linguística do índio surdo.



164

REFERÊNCIAS

ALVAREZ, Gabriel O. Satereria. Tradição e política – Sateré-Mawé. Manaus: 
Valer/Capes/Prodoc, 2009.

AMAZONAS. Fonte de Localização geográfica. Anuário Estatístico do 
Amazonas, v.1. 1965. Manaus: SEPLAN/DEPI, 2012. p.18.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: 
Senado, 1988.

CERQUA, Dom Arcângelo. Clarões de Fé no Médio Amazonas. (A prelazia 
de Parintins no seu jubileu de prata) Imprensa Oficial do Estado, 1980.

GUERRERO, Diego Iturralde. Direitos Culturais indígenas e Educação 
Intercultural bilingue: A situação legal na América Central, p.93, 2009.

HERNAIZ, Ignácio. Educação na diversidade: experiências e desafios na 
educação intercultural bilíngue. Brasília: Ministério da Educação, Secre-
taria de Educação Continuada, Alfabetização e diversidade; UNESCO, 2009.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Fundação Nacional 
do Índio. Ministério da Justiça. Disponível em: http://www.brasil.gov.br/
governo/2012/08. Acesso em: 19 nov. 2013.

PONZIO, Augusto et al. Fundamentos de filosofia da linguagem. Tradução 
de Ephraim F. Alves. Petrópolis, RJ: Vozes, 2007

RODRIGUES, Aryon Dall´Igna. Línguas Brasileiras: para o conhecimento 
das línguas indígenas. 4. ed., São Paulo: Edições Loyola. 2002.

SÁ, Nídia Regina Limeira de. Cultura, Poder e Educação de Surdos. São 
Paulo: Paulinas, 2006.

SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 2. ed. Porto 
Alegre: Mediação, 2001.

STROBEL, Karin Lilian. As imagens do outro sobre a cultura surda. Flo-
rianópolis: UFSC, 2008.



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 165

TEIXEIRA, Pery. (org.). Sateré-Mawé. Retrato de um povo indígena. 
Manaus: UFAM/UNICEF, 2005.

UGGÉ, Pe. Henrique. As Bonitas Histórias Sateré-Mawé. 1. ed. Impressa 
Oficial do Estado, 1993.





SEÇÃO II

CULTURA E IDENTIDADE SURDA NAS 
FRONTEIRAS DOS ENTRE LUGARES





CAPÍTULO VII

A CULTURA SURDA E OS INTÉRPRETES 
DE LÍNGUA DE SINAIS (ILS)

Gladis Perlin22

Introdução

No contexto do pós-moderno, a presença do particular, do especifica-
mente diferente, do exótico, ganha espaços de produção. Somos constante-
mente convidados a excluir a sedução proveniente do exterior. Nota-se um 
movimento particular ocasionando hibridismos, desaparecimentos, perdas, 
mudanças, surgimentos. São estes os tempos de desorientação cultural e/ou 
de afirmação de novas identidades? (SKLIAR, 2003, p. 48) Muitas e pro-
dutivas abordagens são feitas hoje com os espaços da produção cultural. 
Somos artífices dessas trajetórias, identidades e territórios que envolvem os 
sujeitos da cultura na pós-modernidade. Sentimos necessidade permanente 
de horizonte onde desenvolvemos a experiência humana. Este é o horizonte 
da cultura. Chegamos ao exótico. O negro, o índio, o surdo desvelando-se 
com algo particular, como diz Hall (2003, p.83), “todos nos localizamos em 
vocabulários culturais e sem eles não conseguimos produzir enunciações 
enquanto sujeitos culturais”. Nós, surdos, nesse contexto da modernidade 
tardia, estamos23 construindo os espaços de nossa cultura estabelecendo vín-
culos com aqueles que compartilham nosso mundo e são diferentes de nós.

Muitos trabalhos já foram realizados sobre a complexidade e especifici-
dades da cultura surda: Padden e Humphries (1988); Wrigley (1996); Skliar 
(1998); Quadros (1999); Miranda (2002); Lopes (1998); Thoma (1998); 
Lunardi (1998); Lulkin (1998); Stumpf (2003); Rangel (2003); Perlin (1998).

As produções da cultura surda se ampliaram hoje. Algumas produções 
culturais dos surdos como a identidade, a diferença, a língua de sinais, a 

22 A Profª Drª Gladis Perlin Possui graduação em Licenciatura em Teologia pela Pontifícia Universidade Cató-
lica do Rio Grande do Sul (1987), mestrado (1998) e doutorado em Educação pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul (2003). Gladis foi a primeira surda a obter o título de doutora no Brasil. Atualmente 
é professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área de Educação, 
com ênfase em Educação de Surdos, atuando principalmente nos seguintes temas: Surdos, Identidade, 
Alteridade, Diferença, Cultura, Educação.

23 Subjetiva e simplesmente sou surda e, como surda, me insiro como sujeito do processo cultural dos surdos.
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compreensão das posições do sujeito (surdo e ouvinte), a poesia e a escrita 
da língua de sinais se adentram como questões necessárias à tradução da 
alteridade do sujeito surdo. Consequentemente, as posições contrárias de 
representação24 foram perdendo terreno e, em alguns espaços, formas radicais 
assumem gerando impulsos que permitem aos sujeitos indícios de direção.

Tenho observado que entre as diferentes culturas alguns preferem discutir 
sob o ângulo do multiculturalismo, sob a condição da continuidade da subal-
ternidade. Em grande parte, os surdos latino-americanos não se deixam levar 
por isto. Nós, surdos, entendemos nossa cultura em sua dimensão constitutiva 
e, assim como os índios, pretendemos lutar pela defesa dela, bem como de 
nossa língua, nossa diferença, nossa pedagogia.

Discutirei, neste ensaio, algumas das representações da cultura surda, 
posições e enunciações. Igualmente, pretendo tecer considerações sobre a 
trajetória da identidade e o território do intérprete de língua de sinais – ILS. 
Sobre estes paradigmas podemos considerar certas situações, porém, não 
daríamos conta da globalidade da questão. Se reduzíssemos o ILS ao ato de 
tradução, teríamos que encobrir uma gama dimensional de significantes e sig-
nificados. Quanto mais se reflete sobre a presença do ILS, mais se compreende 
a complexidade de seu papel, as dimensões e a profundidade de sua atuação. 
Mais se percebe que os ILS são também intérpretes da cultura, da língua, da 
história, dos movimentos, das políticas da identidade e da subjetividade surda, 
e apresentam suas particularidades, sua identidade, sua orbitalidade.

Vale a afirmação de Baudrillard (2000, p. 109) de que sempre haverá uma 
alteridade total com seu secreto impenetrável. Muito se tem escrito sobre o 
intérprete, contudo ainda há muito a dizer no campo da aproximação cultural. 
Nesse sentido, a trajetória, a identidade e a territorialidade cultural são as três 
perspectivas sob as quais localizaremos o intérprete.

No terreno da comunicação em que se insere o ILS se desenrola uma 
multifacetada problemática da interpretação. Neste contexto, o conhecimento 
da diferença cultural influi sobre a qualidade de sua interpretação muito mais 
que a simples amizade ou a intimidade.

A Cultura Surda sob o signo da diferença

A cultura surda traz em si elementos importantes que a identificam, a 
constituem e a colocam no rol das diferentes culturas que perfazem o panorama 
das posições da modernidade tardia25. Os espaços das culturas são regidos 

24 Os estereótipos referentes aos surdos perdem espaços e os novos achados com a teoria dos estudos 
culturais permitem entender a dimensão cultural e linguística dos surdos.

25 Tempos do pós-modernismo em que as culturas se fixam na celebração da diferença, e deslegitimam as 
fontes tradicionais que as mantêm sob significados universalizantes.
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por poderosas tramas de poder. Cada cultura é em si mesma autoridade. Uma 
cultura difere da outra pelo enunciado, pelas tramas de poder e pelas narra-
tivas que a constituem. Estas 3 abordagens podem auxiliar na descrição e 
reinscrição cultural.

O problema das abordagens acontece quando os discursos nas enuncia-
ções para as representações culturais se revestem do aparato popular. Bhabha 
(1998, p. 95) salienta um tipo de enunciação: o ato da enunciação colonial, da 
contestação cultural. Um ato que mantém diversas culturas na insuficiência 
ou as nomeia como ameaça a ordem na sociedade, um ato que as incrimina 
como desconstrução da ordem moral.

Este aspecto presente enfatiza o culturalismo que, de acordo com Thomp-
son (2005, p. 23), sempre atrela os olhares e as formas de representação do 
mundo – e da alteridade – a uma ideologia que mantém na subalternidade 
modos outros de ler, inventar, escrever o mundo e as relações sociais. Se assim 
considerarmos, pode-se dizer que as formas de representar, pesquisar e escu-
tar o surdo estão fortemente marcadas por uma concepção falante e ouvinte 
de normalidade. Dito de outro modo, são atravessadas por traços simbólicos 
que geram o efeito de naturalização da superioridade (normal) das culturas 
ouvintes sobre as surdas (vistas como subalternas ou deficitárias).

Para uma elucidação sobre a forma do ILS atuar na defesa da diferença 
cultural significativa, vamos a um fato ocorrido nos campos da educação, no 
qual a sua presença se faz mais marcante, devido ao incentivo governamental 
sobre sua presença em educação. Quadros (2004, p. 86) salienta: “Aqui se 
percebe sutilmente que as representações da cultura hegemônica, ou seja, 
da cultura ouvinte, estão nas entranhas das propostas de inclusão. A cultura 
hegemônica tende sempre a produzir populações politizadas de acordo com 
sua representação”. Com este discurso, Quadros (2004) remete para a reali-
dade onde devia se inserir a cultura surda. Analisando as palavras de Quadros 
(2004), que também é ILS, nota-se uma resposta política contra a identidade 
arrogante, ou a suposta superioridade da cultura hegemônica. Quadros (2004) 
também refere a diferença cultural e a enfatiza entre cultura hegemônica e 
cultura dos surdos.

Quadros (2004) propõe a diferença. O que vem a ser esta diferença? A 
diferença pela diferença equivale a dizer: as identidades no interior de uma 
cultura são diferentes entre si assim como as culturas diferem entre si. A 
différance26, como definida por Derrida (GABILONDO, 2001), é perpassada 
pela alteridade cultural. Dessa forma, o sujeito surdo serve-se em sua subjeti-
vidade da cultura surda, serve-se da diferença devido que aquilo que aflui na 
experiência cultural nunca é de forma igual e vai constituir sua subjetividade.

26 Diférance: Derrida cunhou o termo no sentido de significar a diferença pela diferença. Assinala que o processo 
de significação depende da diferença entre as diferenças.
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Aspectos da Identidade Cultural dos Surdos

A minha intenção de trazer para aqui alguns sistemas simbólicos do inte-
rior da cultura surda não é no sentido de persuadir, nem de trazer a totalidade 
cultural, mas no sentido de repaginar alguns pontos essenciais. Quando se 
fala de cultura surda acontece na maioria das vezes que se fica perdido entre o 
que é e o que não é cultura surda. A seguir destaco alguns elementos culturais 
mais conhecidos que vale a pena retomar:

Identidade surda: constitui-se no interior da cultura surda. Está em situa-
ção de dependência, de necessidade do outro surdo (PERLIN, 1998, p. 53). As 
identidades surdas são multifacetadas, fragmentadas, em constante mudança; 
jamais se encontra uma identidade mestra, um foco. Os surdos passam a serem 
surdos através da experiência visual, de adquirir certo jeito de ser surdo.

Diferença: Por diferença entendemos o ser surdo com sua alteridade. Por 
exemplo, se perguntarmos: Por que os surdos querem escolas de Surdos? A 
resposta identifica a caminhada para a diferença: “para tornarem-se sujeitos 
de sua história”, saírem da exclusão, construírem sua identidade em presença 
do outro surdo, para terem direito à presença cultural própria.

Língua de Sinais: Uma das maiores produções culturais dos surdos refere 
língua de sinais. Os estudos mais recentes (QUADROS; KARNOPP, 2004) 
sobre ela têm atestado a incomensurabilidade da nossa riqueza linguística. 
Uma das preocupações entre os surdos nas constituições das relações inter-
culturais se trata da língua de sinais. A agonia dos signos da língua de sinais 
é o sintoma mais presente detectado nas relações interculturais. Sinais que 
perderam sua significância visual, sinais que já não agrupam o fluxo signifi-
cativo dos signos visuais e que se deterioram.

Poder: Os termos: eles ouvintes e nós os surdos e cultura surda e cultura 
ouvinte são formas de nos identificarmos nas posições do sujeito fortemente 
marcadas pelas relações de poder como diz Silva (2000, p.82). Não se trata 
de categorias nem de divisões binárias como querem, mas de posições de 
identidade e de diferença. Divisões binárias sempre implicam em dominado e 
dominador e na luta entre ambos como pesquisou Derrida (SILVA, 2000, p.83).

A Identidade do ILS em Construção

Uma das questões que assumem complexidade no momento de se apro-
ximar os ILS dos Estudos Culturais é teorizar sobre a identidade do ILS. Para 
Paul Gilroy (1998, p. 64) o substantivo “identidade” aparece ligado ao adje-
tivo “cultural”. Alguns ILS já percebem que a constituição da identidade tem 
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elementos culturais significativos na alteridade como ILS. Notam também que 
a articulação com a cultura surda se constitui em algo específico. Ao mesmo 
tempo em que identifica o ILS, ela não é a cultura do ILS, portanto empurra 
em diferentes direções, diferentes identidades. Daí porque as reações dos 
sujeitos diante da cultura surda são as mais variadas constituindo, portanto, 
identificações diferentes em diferentes momentos.

A identidade igualmente se elucida num contexto distinguindo-se e tor-
nando-a presente. Se levarmos em conta a afirmação de Hall (2003, p. 85) 
que: “cada identidade é radicalmente insuficiente em termos de seus outros”; 
estaremos posicionados a entendermos que complexas cadeias conceituais e 
organizacionais passam a serem reconhecidas como parte da identidade do 
ILS. Essas cadeias são perpassadas pela interatividade cultural. Retornando a 
Gilroy (1998, p. 67) tem-se que a identidade é “ineludivelmente política” de 
forma especial em seus modelos de identificação que aceleram a sua contração. 
Enfatizando, a identidade do ILS é alimentada, criada, reforçada e por vezes 
subvertida pela cultura surda.

Não se pode dizer que as identidades são puras, prontas, homogêneas, 
não se pode dizer que uma identidade pertence apenas a uma cultura. Importa 
dizer da complexidade das identidades. Importa dizer que não existe uma 
identidade sem situá-la em sua territorialidade cultural, no sentido, um con-
texto. Isso pode significar que esta orbitalidade que perpassa a identidade, ao 
mesmo tempo em que constitui o ILS, põe uma falta constitutiva em relação 
à cultura surda27. Como observa Aléxis López (2001, p. 187): respostas como 
estas me fazem pensar nas diferentes relações que se estabelecem entre os 
diversos grupos humanos, nos processos de constituição das identidades e 
nas dinâmicas de poder que implica tudo isto. O ILS se constitui enquanto 
identidade no interior de diferentes culturas nas quais faz intermediação.

Friedman (1994, p. 330) discorre sobre a negociação das identidades no 
ato do consumo da cultura. Inclusive para ele fica claro que as diferenças de 
estratégias de identidades sempre são locais. Daí decorre que o mecanismo de 
identificação do ILS envolve relações entre sujeitos e entre culturas. O signifi-
cado/identidade ILS está constituído por uma poderosa trama de implicações 
culturais, políticas e de relações de poder. É um fato que esta constituição da 
identidade permaneça pluralística e os elementos retenham sua différance. 
No entanto também é um fato que algumas identidades se inscrevam como 
argumentos políticos na ascendência cultural de forma mais poderosa.

27 Citar cultura surda e cultura ouvinte não constitui aqui volta a divisão binária que transforma surdos em 
radicais, mas em estratégias de posições do sujeito. Posições nas quais o sujeito se movimenta para constituir 
sua identidade, sua diferença.
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Os processos de narrativas (Interpretações) dos ILS

O ILS trabalha no espaço intercultural, é para o processo de “transva-
loração cultural” (BHABHA,1998) que está profissão surgiu. O ILS é para 
intermediar a cultura surda e a outra cultura pautada na audição e na fala. 
Não se deve negar aqui que as narrativas culturais assumem o momento da 
tradução/interpretação. Entendo aqui por narrativa o tipo de discurso que o 
ILS assume no momento que traduz os diálogos de uma cultura a outra. A 
fidelidade da tradução acontece à medida da compreensão do outro, acontece 
à medida da compreensão cultural. O poder se insere no discurso da narrativa. 
Carbonelli I Cortés (1999, p. 40) chama a atenção para o fato de que algo se 
passa no diálogo entre culturas. A meu ver, narrativas culturais são as formas 
de uma cultura traduzir à outra sua constituição, seus valores, as realidades 
escolhidas e seu modo de representação cultural.

Souza (2000, p. 92) diz que “no caso dos surdos faz-se necessário fran-
quear-lhes a palavra, quer dizer que, antes de escreverem em nosso idioma 
deveriam poder se narrarem em sinais, e suas narrativas precisariam ser aco-
lhidas por uma escuta nossa também em sinais”.

Para a autora esta escuta do surdo merece atenção em língua de sinais, e 
para nós – surdos – é sabido que ela é mais que língua de sinais.

Há diferentes modos de realizar a tradução cultural – da cultura surda 
– que pode ser feita sob formas múltiplas. Citaríamos aqui os extremos. Sob 
uma perspectiva, somos tomados como se fôssemos retardados, vivêssemos 
fora das fronteiras da normalidade, no perigoso distanciamento da língua 
nacional, no gueto, no âmbito de necessitados de cultura. Sob outra, a tradu-
ção funciona como uma perspectiva da diferença cultural. Sob a perspectiva 
da diferença cultural adapto as palavras de Carbonelli I Cortés (1999, p. 48) 
tentando esclarecer o processo: “[...] mais que aos problemas linguísticos 
de fidelidade ao texto de origem”. A tradução na teoria cultural contempo-
rânea,” trata das relações entre as condições de produção de conhecimento 
em uma cultura dada e como um saber procedente de um contexto cultural 
diferente se relocaliza e se reinterpreta segundo as condições nas quais tem 
lugar todo conhecimento”.

Fica evidente que uma reinscrição cultural do surdo é construída e repas-
sada de acordo com o conhecimento cultural do ILS. O conhecimento cultural 
se dá por uma legitimação, por uma percepção da diferença.

Isto implica na possibilidade de as posições de poder serem assumidas de 
forma a que a cultura surda se livre das longas dominações e representações 
equivocadas dos ouvintes. Essa diferença requer que os processos tradutórios, 
em si, contenham significâncias que incidam a produção de sentido cultural 
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enfatizados no próprio ato de tradução/interpretação. Ela requer, ainda, ser 
permeada por políticas da diferença, certamente em perspectivas que incidem 
de forma fortalecedora da cultura, que seguramente poderão causar mal-estar 
a cultura dominante. É preciso dizer que não se trata de uma deformação da 
cultura dominante, mas, um claro direito à diferença, à construção cultural 
de forma diferenciada.

Questões de aproximação das fronteiras culturais

Nas narrativas dos ILS entra um conjunto de situações em que aparecem 
incompletudes. As identidades dos ILS não preenchem muitas das exigências 
culturais dos surdos. Questões de pertença e de vínculo são frequentemente 
contestadas pelos surdos. Uma situação difícil é a de definir o ILS e a situa-
ção cultural. Santos (2005, p.3) narrando sobre sua posição como ILS, nota:

Observo que houve um estranhamento cultural quando entrei no mundo 
dos surdos, vivendo a imersão em sua cultura. Talvez as palavras que 
poderiam resumir tal experiência seriam sentimento de ser estrangeirismo, 
de ser forasteiro.

No meio do povo surdo, alguns ILS são mais aceitos que outros, reconhe-
cidos como identidades mais compatíveis com a cultura surda. Isto significa 
que o intérprete emerge de certas relações políticas de discursos referentes à 
cultura surda. E na figura cúmplice do intérprete, aceita no povo surdo, existe 
a reinscrição cultural referencialmente política.

Daí que o trânsito do ILS nas fronteiras culturais exige que se esteja pre-
parado para romper com uma série de artefatos coloniais como a enunciação 
da cultura surda vista ainda figura subalterna, ou como inexistente em algumas 
frações sociais. É obvio que o povo surdo guarda as tradições culturais. E 
a cultura surda também contém estratégias que regulam e controlam a vida 
dos surdos. Nota-se que, tal como as demais culturas, seu estilo é relevante.

Naturalmente, poderia limitar-me a dizer que a reordenação cultural 
pós-moderna seria suficiente para a identidade do intérprete. Mas, além disso, 
o ILS se constitui nas fronteiras da cultura surda. O ILS sempre fala de novo 
de voltar para casa. E para o ILS a cultura surda se constitui apenas em 
um aspecto de sua cultura. No caso da colocação de Santos (2005): “Quem 
é o estrangeiro, quem é o outro?” O intérprete está identificado pela sua 
aproximação cultural com o sujeito surdo. A aproximação cultural produz 
os efeitos-identidade que são sempre cruciais, ora expondo uma alteridade 
interdita, ora aproximando o hibridismo cultural. A produção cultural surda 
se hibridiza com o intérprete.
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Essa produção em vista da diferença assegura a enunciação da represen-
tação cultural no processo de sua imersão política. Para lembrar, o fio cortante 
da tradução e da negociação cultural oscila entre a diversidade e a diferença. 
A atuação política do ILS acontece também no momento da tradução.

Na diferença a qualificação do intérprete assume sua importância no 
momento político. O momento político é atuante no momento das relações de 
reconhecimento, no momento do afastamento de posições de poder coloniza-
dor, de forma a que o intérprete se constitua no sujeito mediador entre culturas.

Qualificação sociocultural do intérprete

Compete-me, agora, a afirmar que o movimento da cultura surda também 
está dirigido para a formação do intérprete, para sua qualificação social e 
cultural. O momento da atuação do ILS é para as trocas culturais e sua pro-
fissão traz justamente toda uma estratégia de interpretação, de identificação, 
de bem-estar, simpatia pela cultura surda, e articulação cultural.

Estratégias para a qualificação dos ILS têm sido apresentadas pelos pró-
prios ILS e por parte das duas culturas: surda e ouvinte. Cabe processar esta 
formação em diferentes níveis entre eles o epistemológico, o político e o 
estratégico. Em nível epistemológico poderíamos entender o modo de pensar a 
cultura, as mediações interculturais, por político os jogos de poder e os estra-
tégicos que são as articulações em torno das especificidades da interpretação.

A formação que está para ser feita em nível de graduação na UFSC 
merece ser devidamente conduzida inclusive em sua articulação cultural. A 
importância do momento pede a organização dos intérpretes em torno de seus 
interesses profissionais e referência cultural.

Considerações finais

Entre os surdos há aqueles que remetem o intérprete como mal neces-
sário. O ILS atua na intermediação cultural, atua na fronteira cultural das 
culturas ouvintes e surdas. Temos de reconhecer a identidade do ILS não 
como um processo de manipulação, mas como uma identidade política no 
momento aproximação cultural. Ela influi em suas atuações consensuais de 
significações culturais.

A identidade ILS, vale dizer, não é somente cultural. Ela igualmente 
desencadeia uma ação política, ela se mantém graças a estratégias políticas 
culturais. Os são tradutores da cultura, da língua, da história, dos movimen-
tos, das políticas da identidade e da subjetividade da cultura surda. Aos ILS 
que dizem que têm identidade surda, ou simplesmente que são surdos, que 
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pertencem à cultura surda, ou que simplesmente negam nossa cultura e nossa 
diferença, respondemos que nós somos os surdos, e que devem construir e 
defender sua identidade em colaboração conjunta.

Não há nada em nossa cultura surda que nos permita pensar em acabar 
com a presença do ILS. O movimento de nossa cultura está também dirigido 
para a formação do intérprete, para sua qualificação social e cultural. Ele deve 
ser por parte dos ILS e de outras culturas.
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CAPÍTULO VIII

NARRATIVAS ETNOGRÁFICAS DE SI 
DA CULTURA E IDENTIDADE SURDA 

NOS ENTRE LUGARES DA AMAZÔNIA

Indira Simionatto Stedile Assis Moura28

Introdução

O presente capítulo trata de uma etnografia de si mesmo, que apresenta 
a percepção de uma pessoa surda sobre sua própria história, cultura e iden-
tidade. É uma modalidade de pesquisa etnográfica pós-moderna que busca 
refletir uma história de vida compartilhada e produzida com as comunidades 
surdas do Estado de Rondônia.

A narrativa etnográfica traz revelações da cultura e identidade surda que 
se propõe a realizar uma certa interpretação acerca da minha própria história 
de vida, apontando para necessidade da compreensão das experiências de ser 
surda e viver numa sociedade de maioria ouvinte. Diante da complexidade da 
cultura e identidade do ser e estar sendo surda num mundo ouvinte, por meio 
de narrativas da “etnografia de si mesmo” intento revelar as diversas media-
ções pedagógicas para construção dos conhecimentos e saberes relacionados 
aos estudos surdos na universidade.

As narrativas das passagens de minha trajetória pessoal foram construí-
das visando revelar as minhas experiências etnográficas na perspectiva que 
compreendo os princípios que determinam a concepção da pessoa surda na 
sociedade ouvinte. Orientado pelos estudos etnográficos na perspectiva da 
minha própria cultura e identidade, esses me permitiram a realização de uma 
etnografia do saber-fazer cotidiano, considerando as formas de sociabilidade 
e socialização dos surdos, podem ser reconhecidas como espaços reveladores 
e legítimos de marcadores sociais e simbólicos que constituem a pessoa surda 
numa sociedade majoritariamente ouvinte.

Os resultados apresentados permitem a esta pesquisadora revelar os pres-
supostos da escrita de sinais com o mapeamento de categorias de palavras 

28 É docente e pesquisadora da Universidade Federal de Rondônia – Departamento de Letras Libras – membra 
do Grupo Pesquisador em Educação Intercultura (GPEI/UNIR) na linha de Pesquisa Educação de surdos: 
um olhar à identidade, cultura e a língua.
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referentes ao Estado de Rondônia, as quais revelam a necessidade de com-
preensão da linguagem gestual da língua de sinais como língua de herança 
do povo surdo, sendo, pois, uma forma de resgatar o protagonismo do povo 
surdo diante do silenciamento causado pelo historicismo tradicional sobre o 
povo surdo.

Apresento também a trajetória desse percurso em direção a um enten-
dimento necessário sobre a questão escrita, revestida essa de importância 
fundamental para a participação de sujeitos históricos surdos na construção de 
sua própria história na atualidade, enfatizando a valorização e intensificação 
da cultura e identidade surdas, e seu papel para o sentimento de pertença, 
especialmente na educação de surdos, no sentido de configurar um campo de 
estudos acadêmico como referência descritiva, expressiva e visual, acelerando 
a apreensão do conhecimento pelas novas gerações.

Nesta perspectiva, apresento minhas experiências como uma surda que 
foi criada em uma família de ouvintes. De forma realista e crítica, busco 
refletir sobre os percursos que revelam a percepção de mim mesma como 
sujeito étnico da cultura e identidade surda. Neste rumo, intento revelar como 
reconheço a cultura e Identidade surdas, apresentando como é ser e estar sendo 
surda, realizando uma pesquisa etnográfica de mim mesmo.

A reflexão sobre si mesmo produz a construção de um movimento de 
alteridade que permite o próprio sujeito revelar sua cultura e identidade por 
meio de construções que representam suas próprias experiências simbólicas. 
Dessa forma, busco construir um encontro comigo mesma enquanto sujeito 
que reflete seus próprios dilemas sociais e culturais. Como mulher e pes-
quisadora surda, me torno sujeito de minha própria pesquisa revelando as 
minhas percepções sobre a cultura e identidade do povo surdo nos diálogos 
interculturais com a cultura ouvinte.

Nessa perspectiva, acredito que as relações culturais se dão através dos 
artefatos29 da linguagem, que tornam o presente tempo, um fervilhar de memó-
rias afetivas que nos permitem buscar acordos com as vivências intelectuais, 
culturais e históricas, dessas experiências vivenciadas. Esse tempo me permitiu 
reconhecer as minhas próprias formas de registros para preencher os vazios 
da minha cultura e identidade. Foi possível também reconhecer os mitos 
dos heróis surdos que não tiveram seus nomes registrados na história, mas 
deixaram marcas históricas na herança cultural e linguística do povo surdo.

A minha opção metodológica para alcançar os objetivos de construção 
da etnografia de mim mesmo foi construído nos pressupostos das pesquisas 

29 Para Strobel (2008) artefatos culturais do povo surdo é são caracterizados elementos da cultura surda são 
entendidos como as ilustrações da cultura, como aquilo que vai além do material, constituindo o sujeito e 
as formas de ver, entender e transformar o mundo para o sujeito surdo.
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pós-críticas, que, segundo Paraíso (2014), permite construirmos os próprios 
caminhos sustentados em pressupostos teóricos. Neste sentido, busquei sus-
tentação nos pressupostos teóricos dos estudos surdos, partindo da ideia de 
que podemos construir os próprios pressupostos de pesquisa. Com essa abor-
dagem tornou-se possível criarmos os procedimentos metodológicos quanto às 
escolhas das premissas que permitiram produzirmos os dados e analisarmos 
os resultados com base na etnografia pós-moderna de minha própria cultura 
e identidade.

Para tanto, foi necessário criar na pesquisa um espaço que permitisse que 
eu fosse sujeito de minha própria pesquisa sem a necessidade de me colocar 
na condição de objeto como exigem as pesquisas tradicionais. Dessa forma, 
foi possível que me tornasse fonte de conhecimento da minha própria cultura 
e identidade. Paraíso (2014) corrobora neste sentido, ao assegurar que uma 
pesquisa na modalidade pós-crítica pode orientar o nosso modo de navegar e 
pesquisar, cuja tarefa principal consiste em inventar e ressignificar as questões 
até então propostas. Nesse rumo, em momento algum desprezamos o que já 
foi produzido com outras teorias, mas adaptamos criativamente essas teorias 
para estabelecer uns lócus político e interdisciplinar em nossas pesquisas.

Nos pressupostos teóricos da metodologia pós-crítica, foi possível cons-
truímos diálogos interculturais com os pressupostos de Strobel (2008) sobre 
“as imagens do outro sobre a cultura surda”, mostrando que as pesquisas no 
campo dos Estudos Surdos e Estudos Culturais podem proporcionar um olhar 
renovado sobre a cultura e identidade surda. Os surdos são pensados nesse 
estudo como um grupo identitário, não um grupo de pessoas marcado pela 
deficiência, mas, caracterizado por artefatos culturais próprios que marcam 
suas diferenças enquanto grupo étnico.

A produção e a descrição dos dados da pesquisa, tiveram como base os 
pressupostos dos conceitos de desterritorialização para o que é conhecido e 
instituído na cultura e identidade surda, visando criar ambientes de reflexões 
que confrontem os significados condicionados e impostos pela tradição cul-
tural. Desterritorialização é uma forma que encontramos para perceber que 
existem outras formas de ver e viver no mundo. Neste prisma, precisamos 
reconhecer outras formas de viver e perceber o mundo por outras culturas, 
não para deixar de ser o que somos, mas, para valorizar aquilo que não somos.

Neste cenário, os pressupostos teóricos da desterritorialização nos aju-
daram a valorizar os espaços que nos abrigam como um artefato cultural que 
permite compreendermos a diversidade cultural dos sujeitos surdos como 
grupo étnico. Para Ianni (1996) o conceito de desterritorialização permite que 
o sujeito do conhecimento não permaneça no mesmo lugar, sendo possível 
que este deixe seu olhar navegar por muitos lugares e espaços do presente e 
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passado. Portanto, território seria um espaço de organização e estabilidade, e, 
a desterritorialização seria uma ação fragmentária, cuja aparente desordem, 
intenta em verdade buscar novos saberes, adotando uma percepção diferen-
ciada, quiçá, pronta para descobrir ideias novas, além das previstas.

No contexto dos processos de desterritorialização, nosso olhar pesqui-
sador reconhece que os surdos nascem na sua maioria, em famílias ouvin-
tes, e, com isso, acabam crescendo com diferentes e, como diferentes, num 
ambiente em que, raramente são abordados com atitudes de valorização da 
sua própria cultura identidade, cuja territorialidade comumente seria marcada 
pela insegurança, a incomunicabilidade e a curiosidade. Quando um surdo 
encontra outro surdo, ou alguém que se comunique gestualmente com ele, os 
pressupostos da desterritorialização ganham novos sentidos e significados na 
relação deste sujeito com o mundo.

Nesse sentido, tanto a produção de dados, quanto a ideia contida nas 
descrições desses dados, pretendem desterritorializar os sentidos, produzindo 
novos sentidos, levando à construção de outras curiosidades e questionamen-
tos reflexivos para uma nova territorialização. Paraíso (2014) corrobora com 
essa reflexão ao afirmar que, quando produzimos uma reterritorialização, 
saborearmos novas vivências que nos levam a considerar nosso aprendizado 
com o desconhecido. Trata-se de uma outra possibilidade que criamos para 
revigorar nossas imagens de pensamento sobre a cultura e identidade do outro.

Para produção dos dados da pesquisa, é fundamental reconhecemos o 
papel dos tradutores da língua sinais na construção dos resultados. Isso, porque 
foi necessária uma transposição didática não apenas da escrita do surdo para 
o português, mas principalmente a tradução cultural dos conceitos teóricos 
que tive que apreender para a análise dos resultados. A práxis tradutora dos 
intérpretes foi de fundamental importância, porque tivemos momentos car-
regados de reflexões culturais para compreensão dos conceitos dos estudos 
culturais relativos.

A presença dos intérpretes, portanto, foi fundamental para compreen-
der a semântica da língua portuguesa, a qual acaba tornando-se uma língua 
estrangeira para o sujeito surdo. Dessa maneira, tive que me esforçar muito 
para escrever em língua portuguesa, fato esse, que, para mim, além de ser 
uma língua de outra cultura, tem uma modalidade diferente da minha língua 
gesto-espaço-visual, posto que o português seja oral e auditivo. Assim, tenho 
consciência da relevância política dessa pesquisa para mim e para o povo surdo 
do Estado de Rondônia, por isso, fiz a opção de contar com a colaboração das 
tradutoras Ednéia Bento e Ariana Boaventura para que as minhas reflexões 
teóricas produzidas em língua de sinais fossem melhor compreendidas pelos 
ouvintes por meio da escrita em português.
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Nesse cenário, os resultados da pesquisa apresentados fazem parte dos 
diálogos interculturais que tive como meu orientador, Professor Dr. João Car-
los Gomes, o qual contribuiu sobremaneira para que esse estudo fosse cons-
truído com base nos pressupostos teóricos dos estudos culturais surdos, que 
nos levaram ao reconhecimento de povo surdo como grupo étnico que possui 
cultura e identidade própria. Tal compreensão facilitou as minhas reflexões ao 
trilhar por caminhos que me levaram a refletir sobre minhas próprias práticas, 
vivências e pensamentos relacionados a cultura e identidade surda, essa, que 
sobreviveu silenciada em minha vida até o momento em que encontrei outros 
surdos na mesma condição.

Reconheço que minha identidade na contemporaneidade é reflexo de 
minha militância no movimento surdo nacional e estadual, em defesa das 
culturas e identidades surdas no Estado de Rondônia. Assim, minhas reflexões 
são construídas para desnaturalizar as visões dominantes sobre a escrita, a 
história e a cultura do povo surdo. Enquanto sujeitos surdos, em meio à uma 
sociedade ouvinte, reconheço que o silenciamento de vários fatos históricos 
não nos permite refletir e elaborar nossa própria versão sobre as fases da His-
tória de modo suficiente. Com isso há fatos históricos relacionados à nossa 
cultura e identidade que são negados pelo historicismo tradicional, ao não 
reconhecer os surdos como sujeitos históricos.

Para realização dessa pesquisa considerei o sentimento de sofrer pre-
juízos no aprendizado desde a educação básica. Por ocasião desse Mestrado, 
acabei por descobrir elementos importantes que me ajudaram a despertar o 
interesse pelos artefatos da minha identidade cultural. Assim, reflito que, se 
tais formas de conhecimento chegassem aos surdos da maneira como esses 
compreendem o mundo culturalmente ainda na infância, os ouvintes não 
ficariam pensando que nós surdos sequer teríamos qualquer dificuldade na 
aprendizagem, pois, comumente não temos dificuldade na compreensão e 
absorção do conhecimento, desde que esse nos seja apresentado com base 
em nossa cultura e identidade.

Ao estudar certa literatura, essa me levou a reconhecer a presença dos 
surdos na produção da escrita desde a pré-história. Tal hipótese, torna-se 
possível quando analisamos as imagens do período pré-histórico que revelam 
a presença da cultura visual com a participação de prováveis sujeitos sur-
dos como protagonistas no processo. Para construção desse reconhecimento, 
utilizamos dos conceitos de desterritorialização e hibridismo cultural como 
forma de levar os ouvintes a uma reflexão mais sensível, partindo da zona de 
conforto dos sujeitos surdos, potencialmente presentes desde esse período na 
construção da história da humanidade.
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Meu mundo surdo30

Gostaria inicialmente de realizar uma breve etnografia de mim mesmo, 
revelando meu pensamento e conhecimento enquanto sujeito étnico que per-
tence à cultura e identidade surda. A descrever minha própria história de vida, 
busco uma valorização da subjetividade e o reconhecimento do direito que 
tenho de falar de mim mesmo. Além disso, essa é uma forma de ser concebida 
como sujeito de minha própria pesquisa e não apenas como objeto. Com isso, 
deixo de ser mero recipiente do conhecimento gerado pelos pesquisadores 
profissionais e me reconheço como pesquisadora. Assim, ao priorizar o papel 
de sujeito refletindo a própria formação, conforme se apropria do percurso 
de sua vida escolar, ou de seu percurso de vida, pode-se admitir no tocante 
à essa formação, a existência de uma nova epistemologia (NÓVOA, 1992).

Inicialmente gostaria de reconhecer que há momentos em que me apre-
sento ora na sintaxe de outra língua (escrita oral-auditiva) cuja modalidade 
não corresponde à minha língua natural (gesto-espaço-visual), ou seja, o meu 
português escrito à princípio, apresenta-se na sintaxe da Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS), na tentativa de externar o modo de expressar em outra 
língua esse mundo continuamente dividido entre duas culturas (ouvinte e 
surda). É preciso reconhecer que esse texto precisou de revisão de tradutores 
para aportuguesar minha narrativa textual, porque, para descolonizar o conhe-
cimento sobre os surdos, primeiro precisamos mostrar a perspectiva relativa 
do pensar do sujeito surdo sobre si mesmo.

Nessa caminhada, torna-se necessário apresentar, do ponto de vista surdo, 
o espaço que a sociedade majoritária reserva para nós: um espaço sempre 
movediço, inseguro, que pode nos engolir com suas convenções, sem perce-
ber que não somos seres inferiores. Somos sujeitos com convenções culturais 
e linguísticas diferentes tentando sobreviver diante do silenciamento que 
sofremos na História, nos espaços familiares, sociais, e, principalmente em 
situações como essa, na qual, a minha intelectualidade precisa se apresentar 
com clareza para garantia do entendimento dessa proposta intercultural e 
acadêmica, no sentido da valorização da cultura e identidade dos surdos.

Neste sentido, é importante revelar algumas vivências como surda, para 
propor experiências dialógicas entre os elementos da cultura surda e as demais 
culturas, na intenção de retirar o leitor de sua zona de conforto, numa aven-
tura de possível desterritorialização para o encontro do outro que somos, que 
podemos ser, e do outro que nos tornamos quando nos reterritorializamos. 

30 Nesta primeira seção a minha narrativa dissertativa foi escrita na primeira pessoa na perspectiva do português 
surdo que sofreu algumas alterações no processo de revisão realizado pelo orientador João Carlos Gomes 
e com apoio das tradutoras Ariana Boa Ventura e Edneia Bento.  



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 187

Segundo Paraíso (2014, p. 39) a reterritorialização é uma experimentação em 
um universo desconhecido, para que possamos formar uma nova imagem de 
pensamento. Ela enfatiza que as pesquisas pós-críticas se utilizam fundamen-
talmente dessa premissa, como instrumento para encontrar outra linguagem, 
para dizer algo além daquilo que se encontra instituído.

Dessa forma, compartilho tal visão de minha vida, dividida e desterrito-
rializada, porque é nesse espaço que me foi exigido viver, aprender, construir 
e me reconstruir. Paraíso (2014) corrobora neste sentido quando comenta 
que, territorializamos durante a aquisição da linguagem, a qual representa o 
mundo em que vivemos, e, sair desse mundo com significados estabelecidos 
e naturalizados é um processo inventivo de desterritorialização.

Com base nessa reflexão, reconheço que, ao nascer em uma família de 
ouvintes, durante muitos anos meus pensamentos (sempre em forma de ima-
gens) cresceram desterritorializados, vendo as bocas das pessoas se mexerem 
sem entender o que estava falando. Ao crescer, e, posteriormente utilizar um 
aparelho auditivo, tive contato com diversos barulhos: os de automóveis, de 
aviões, de objetos batendo e caindo, mas não conseguia identificá-los. Se não 
pudesse ver a forma ou a origem de onde esses vinham, não sabia identificar 
o que era aquele som.

Minha família acompanhou e viveu esse processo de descobertas para 
uma criança surda que, de repente, entrou em contato com o mundo ouvinte, 
inculcando-me desde então, seus valores, hábitos e costumes. Ao fazer isso, 
eles moldaram a minha própria comunicação com a construção de gestos, 
treinamento de palavras, desenhos, mímicas, brinquedos visuais e muito amor, 
que minha mãe nunca me negou por ser surda.

A escrita em língua portuguesa na cultura e identidade surda

Para produção deste capítulo de livro o foi necessário refletir sobre uma 
nova forma de escrever em língua portuguesa. A experiência de escrever 
numa outra língua é uma experiência tão interessante, que resolvi descrevê-la 
etnograficamente aos leitores deste estudo. Experimentar uma outra forma 
de escrever minha história de vida na família, na escola, na universidade e 
nos movimentos surdos foi uma oportunidade emocionante. Escrever em 
língua portuguesa me fez reconhecer que essa também é uma forma da cul-
tura ouvinte brasileira de registrar a história humana. Neste sentido, tenho 
observado que escrever numa segunda língua, de modalidade oral, não é um 
processo natural para os surdos como o é para os sujeitos ouvintes. Por isso 
é importante revelar o que representa a escrita em língua portuguesa para a 
cultura e identidade surda.
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Na língua portuguesa, há ocorrência de artigo, sujeito, verbo e objeto. 
Para nós surdos, que utilizamos uma sintaxe diferente na comunicação, é difí-
cil entender e gravar tais regras para escrever. Por isso, na maioria das vezes, a 
exigência do português escrito como forma de expressão para os surdos, passa 
a ser uma forma de colonização da cultura ouvinte, demostrando a falta de 
respeito à cultura e identidade surda que utiliza as regras da língua de sinais. 
Em língua de sinais, verbos são estruturados de forma visual, por exemplo, 
na frase: a árvore caiu, usamos apenas uma configuração de mão em forma 
de árvore e o movimento cair, sintetizando diretamente a informação (sinal 
imagem: árvore cair).

Na sequência apresento um exemplo da língua de sinais no pensamento 
dos surdos, ao formular uma frase em sua cultura e identidade.

Figura 1 – Exemplo 1.

‘o sinal de árvore e o movimento da árvore caindo’ 

Nessa demonstração, apresento o sinal de árvore e o movimento dessa 
árvore até que ela caia completamente, resultando na frase em português: A 
ÁRVORE CAIU. Como se pode perceber em uma língua gesto-espaço-visual, 
não sinalizamos artigos ou verbo e sujeito separados. O verbo cair está incor-
porado ao movimento da árvore, que é o sujeito da oração. O tempo verbal 
(passado perfeito) também está incorporado (A ÁRVORE CAIU).

O primeiro sinal apresenta a árvore de pé, e o segundo, apresenta a 
árvore no chão, que se traduz: A ÁRVORE CAIU, outros exemplos poderiam 
ocorrer, se o sinal da árvore não concluir a queda, o qual, em português seria 
traduzido para: A ÁRVORE ESTÁ CAINDO, alterando o tempo verbal para o 
gerúndio. Percebam que, para um surdo, é muito difícil escrever em português 
respeitando tais estruturas, pois na língua de sinais não ocorrem artigos e os 
verbos se flexionam visualmente, bem como, os períodos são mais curtos.

Com isso, reconhecemos que não é politicamente correto dizer que os 
surdos não sabem escrever português, ou que os verbos em Libras não são 
conjugados. A verdade é que, ao escrever em português, não temos nenhuma 
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intuição fonética para percepção das diferentes conjugações de verbos ou 
compreensão da necessidade de artigos, conjunções ou preposições.

Nós simplesmente pensamos em imagens e escrevemos como pensamos, 
sendo essa a nossa forma de comunicação e expressão na língua de sinais. 
Nossas mãos, nossa expressão corporal e facial constroem o movimento dos 
signos de nossa linguagem.

A nossa língua materna ou nossa língua da herança é a alma e o espírito 
do povo surdo. Como podemos deixar de pensar por meio de imagens da 
nossa língua ao escrever em um idioma que nunca ouvimos? Uma língua oral 
é apreendida por nós surdos artificialmente, apenas vendo os movimentos da 
boca e expressões faciais na articulação das palavras.

Numa segunda figura, apresento a dificuldade que os verbos em português 
representam para os surdos, posto que esse seja uma língua diferente da nossa. 
Vamos analisar o verbo cair: quando o surdo lê uma frase, ele tem dificuldade 
de entender o verbo, quem ou o quê caiu, pois em português se escreve “a 
pessoa caiu”, ou, “a árvore caiu”, assim, o verbo não combina com a forma 
visual com que o surdo compreende o sentido da frase em língua de sinais.

A ÁRVORE CAIU. Figura 2 – Exemplo 2.

O primeiro sinal apresenta a árvore de pé e o segundo apresenta a árvore no chão que se traduz:

Na figura dois, no primeiro quadro, temos o sinal de árvore, ou, a árvore 
está de pé. No segundo quadro temos o sinal de pessoa de pé ou a pessoa está 
de pé, e no terceiro quadro, temos PESSOA CAIU. Assim, é importante obser-
var que, para nós os verbos em português são complicados porque conjugamos 
os verbos visualmente incorporados ao sujeito. Dessa forma, cada quadro 
pode representar uma oração completa. Por isso, quando paramos de sinalizar, 
nosso tradutor de voz continua falando até concluir o sentido na interpretação. 
Algumas pessoas pensam que o tradutor inventa coisas, mas, como são línguas 
diferentes, em três sinais posso dizer três frases ou, com pouco mais de dez 
sinais elaborar um pequeno texto. Em português isso é impossível, pois as 
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frases são construídas de forma diferente, portanto os textos dos surdos findam 
sendo menores por falta de recursos para a tradução cultural.

O resultado dessa peculiaridade, é que muitos de nós, surdos, criamos 
rejeição pelos estudos e pela leitura na infância, pois os textos não representam 
a estrutura da língua sinalizada ao expressar o modo como pensamos e com-
preendemos o mundo. Assim, fazendo uma retrospectiva de meus primeiros 
anos de educação, recordo que, só depois de muito sofrimento decorando 
palavras e classes de palavras artificialmente, é que consegui alguma profi-
ciência no português escrito.

Desde a infância minha mãe estimulou meu olhar com histórias em 
quadrinhos, as quais apresentam uma forma de narrativa visual. Acredito que 
as narrativas visuais me ajudaram sobremaneira na associação de imagens 
e palavras para entender os significados das demais narrativas. No entanto, 
muitos outros surdos não possuem o apoio da família, e, a grande maioria, 
somente na idade adulta irão começar a entender e quebrar algumas dessas 
barreiras. Tal problemática somada à falta de professores bilíngues e de intér-
pretes, gera comumente atrasos significativos na vida dos surdos, tornando 
a busca pela melhor qualidade de vida e trabalho numa concorrência injusta 
com a maioria ouvinte, e mesmo com outros surdos que tiveram melhores 
oportunidades de formação.

Com essas reflexões apresentadas, e, vivendo numa sociedade de maio-
ria ouvinte, reconheço a necessidade constante de intérpretes/tradutores para 
revisar nossos textos, traduzindo para nossa linguagem as teorias e conceitos 
que encontramos nos livros. Somente com a ajuda dos intérpretes/tradutores 
na contextualização das falas, é que se torna possível compreender razoavel-
mente os processos de comunicação da cultura ouvinte. Quando escrevo em 
língua portuguesa, acabo por reproduzir no português a estrutura da LIBRAS, 
mas, muitas vezes, não tenho certeza sobre a conjugação dos verbos ou o uso 
dos artigos. Enfim, para escrever em português a colaboração dos intérpretes/
tradutores contribui bastante, posto que esses possam entender melhor a forma 
como nós surdos apresentamos nosso pensamento, orientando assim, como 
adequar a nossa escrita tão criticada por professores da língua portuguesa culta.

A tradução cultural da língua de sinais 
para escrita em português

Cabe aqui comentar, a importância de compreender como ocorreram os 
processos de tradução e interpretação deste estudo e pesquisa. Tais reflexões 
são necessárias em função de ter optado em alguns momentos da escrita 
desta dissertação, pela manutenção de aspectos da estrutura de minha forma 
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de pensar na língua de sinais, evidenciando certos conflitos encontrados em 
me fazer entender na escrita do português, para que, o leitor sinta ainda que, 
de leve, como é movediço meu desterritório gráfico, fundado na incerteza 
contínua sobre frases ou textos emitidos, cuja dúvida constantemente me 
assalta, ao perguntar a mim mesma: – Será que escrevi o que queria dizer?

Quando penso por imagens e sinalizo por imagens sem utilizar a orali-
dade, é importante realizar tal reflexão para que o leitor possa reconhecer os 
limites e possibilidades da minha cultura para produção de uma dissertação 
escrita em língua portuguesa. Sacks (2013) contribui com essa reflexão etno-
gráfica ao comentar que a natureza e o caráter de uma língua ser criativa e 
cultural. A língua alemã, por exemplo, possui um caráter cultural diferente 
da língua inglesa, fazendo com que, escritores e poetas como Shakespeare 
e Goethe sejam diferentes em suas obras. Nesse sentido, como tal situação 
poderia ser diferente com a LIBRAS?

Nesse contexto, reconhecemos que a diferença entre as línguas de sinais 
é bem menor que a línguas orais. Ao analisar a comunicação em língua de 
sinais, pode-se perceber sua qualidade divertida, como nas narrativas improvi-
sadas que fazemos, chegando a brincar com os sinais ao traduzir sua essência 
com humor, imaginação e as marcas da personalidade dos comunicadores 
sinalizantes. Sacks (2013) corrobora nesse sentido ao afirmar que o corpo 
corresponde à alma dos surdos, o corpo representa a nossa identidade humana 
autêntica quando comunicamos.

Como a LIBRAS é a principal forma comunicativa de expressar minha 
alma e identidade pessoal, as marcas dessa identidade cultural na escrita, 
expressam a necessidade da apropriação de diálogos interculturais na cons-
trução dessa pesquisa. Tais diálogos interculturais, portanto, deram-se com a 
mediação das intérpretes e amigas Ariana Boaventura Pereira, Ednéia Bento 
de Souza Fernandes e, com meu orientador, o professor João Carlos Gomes, 
os quais, construíram junto comigo, importantes reflexões para a produção 
dessa dissertação. Essas mediações também permearam os momentos de 
incompreensão do contexto durante algumas leituras, mas principalmente na 
tradução de minha escrita para a estrutura da língua portuguesa.

Confesso que houve vários momentos na escrita que tive contato com 
palavras de difícil compreensão semântica, isso porque os sinais e imagens 
possuem melhores representações para minha língua que é gesto-visual. Meu 
orientador, o professor João Carlos Gomes, ao perceber que escrever algo tão 
pessoal em outra língua também me oprimia, ao não me sentir segura com as 
escolhas das palavras, sugeriu que, em alguns contextos mais complexos, eu 
fizesse narrativas filmadas em vídeo para que as intérpretes os traduzissem ao 
português, numa proposta de narrativa que fosse resultado do pensamento da 
cultura e identidade surda, sem a interferência da cultura ouvinte.
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As duas intérpretes são hábeis pesquisadoras que contribuíram de forma 
significativa com a tradução para a produção dos dados e análise dos resultados 
da pesquisa. Para a produção dos dados, essas apontaram ainda, a necessidade 
que tínhamos de realizar tais gravações e transcrições para a língua portuguesa 
com base na tradução cultural. Para tanto, utilizamos os recursos de tradução 
cultural refletindo e revelando alguns procedimentos sobre a transposição 
do código oral para o escrito na construção dos textos, numa proposta de 
História Oral.

No entanto, não gostei da expressão “história oral”, tendo discutido bas-
tante sobre isso, mas, aos poucos fui compreendendo que é um tipo de pesquisa 
que valoriza a narrativa oral das pessoas havendo a necessidade de registrar 
por escrito suas experiências e que, tal instrumentalização combinava com 
minha tradição visual. Assim, procurei realizar as narrativas de cada seção 
em vídeo, com minhas intérpretes/tradutoras traduzindo minhas narrativas 
gesto-visuais em textos.

Após realizada a tradução, enquanto uma lia oralizando em português, 
a outra sinalizava em libras para mim. O resultado foi que nos emocionamos 
constantemente ao perceber que minha vida estava sendo traduzida para a 
língua portuguesa escrita. Eu nunca imaginei que poderia um dia, ser autora 
de minha própria história escrita em língua portuguesa, ou que isso tocaria de 
forma sensível o coração de outras pessoas ouvintes. Foi um trabalho demo-
rado e cansativo, mas profundamente gratificante para as pessoas realmente 
envolvidas no processo.

Por outro lado, confesso que, tal abordagem etnográfica me deixou mais 
livre para reescrever vários momentos da minha trajetória de vida. Assim, uti-
lizamos dos conceitos de desterritorialização e reterritorialização para povoar 
a pesquisa com o sentimento experimentado de ser uma surda em um mundo 
ouvinte, sendo essa, a forma que encontramos para trazer aos ouvintes uma 
visão mais complexa da cultura e identidade surda nos estudos da diversidade 
cultural na Amazônia.

Do princípio, uma escritura surda
Eu vir ao mundo no ano 1982 depois minha mãe, Irene Simionatto Sté-

dile, contrair rubéola31 no terceiro mês de gravidez, complicações decorrentes 
dessa patologia, eu nascer surda. Minha mãe revelar que na época, ficar muito 
preocupada durante gravidez, temer perder seu bebê. Ela perder outro bebê 

31 Campanha do Ministério da Saúde do Brasil alerta que mães infectadas por rubéola podem ter filhos surdos 
ou com perda auditiva. Trata-se de uma doença aguda semelhante ao sarampo, de origem viral, caracterizada 
por febre, acometimento da mucosa do trato respiratório e erupção popular avermelhada, um pouco mais 
clara que a do sarampo e sem descamação.



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 193

na primeira gravidez. Assim ela procurar ter cuidados especiais para manter 
gravidez e realizar minha gestação. O médico dela, por causa da rubéola, 
comunicar que eu poder nascer com alguma deficiência e sugerir aborto. Mas 
ela não aceitar aborto, insistir na minha gestação, saber ser gravidez risco.

Quando nascer, médico realizar vários exames verificar algum problema 
em mim, acabar declarar que eu nascer perfeita. Passar tempo, minha mãe 
começar a observar que eu ser criança saudável e dormir muito tranquila. 
Com passar dias, ela começar estranhar: ter comício político perto de casa 
e caminhão de som fazer muito barulho, eu não me incomodar com volume 
som, não acordar, mesmo barulho muito alto.

A partir disso, ela desconfiar problema, minha mãe me levar no especia-
lista, realizar exames e identificar eu ser surda. Com resultado, minha mãe ficar 
tranquila, não sentir tristeza por isso, procurar pesquisar mais sobre surdez 
para tentar identificar estratégias ajudar na minha educação.

Hoje, reconhecer que meus pais foram guerreiros, buscar alternativas para 
me educar sem preconceitos comuns relacionados surdez. Meu pai foi outra 
pessoa importante que aceitar com tranquilidade minha surdez. Na realidade 
ele comentar que achar lindo comunicar comigo por meio de gestos e sinais. 
Até hoje ele gesticular muito para mim, os dois fazer expressão de rosto e 
corpo falar comigo. Em nossas conversas dialogar muito bem, sem nenhuma 
dificuldade de comunicação.

Eu recordar quando sair com minha mãe na rua, ela carregar cesto de 
palha e nós juntar pedaços pequenos de madeira até encher cesto. Quando 
chegar em casa, ela pintar aqueles pedaços de madeiras construir pequenos 
brinquedos. Com pedaços madeira, minha mãe ensinar brincar fazendo casas, 
barcos e outros brinquedos de criança. Ser interessante eu e minha mãe com-
binar gestos, dar significado cores e brinquedos que construir. Assim, meus 
brinquedos surdos ser construídos cores e formas muitas alegres.

A necessidade escola para surdos ser uma das primeiras lutas minha mãe 
defesa educação escolar minha. Como não haver escola para surdos no muni-
cípio de Pimenta Bueno onde morar, minha mãe junto com outros pais, criar 
movimento para pressionar prefeitura e políticos da cidade e criar o Centro 
Atendimento Pessoas Especiais (CENAP), onde receber primeira formação 
educação escolar. Depois ir para Centro Reabilitação Neurológico Infantil 
Cacoal (CERNIC), onde receber cuidados especializados. Assim, educação 
escolar minha infância iniciar em escolas especiais, mas grande parte acontecer 
na escola regular, perspectiva educação inclusiva.

Passar escola especial fazer ter contato outros surdos, compreender 
melhor nossas semelhanças e diferenças relação família, professores e fun-
cionários escola. Acreditar ter muita sorte, porque primeira professora foi 
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minha tia, Iraci Simionatto Stedile Campos, ela sempre me colocar em lugares 
sala de aula onde eu poder visualizar gestos relacionados conteúdo aula sinais 
para mim. Ela sempre usar imagens processos ensino aprendizagem atividades 
pedagógicas que passar para mim.

Minha mãe sempre ser minha grande professora. Ela estimular muito 
minha aprendizagem em casa com atividades pedagógicas, usar imagens 
e língua portuguesa escrita. As atividades essas, minha mãe ajudar muito 
desenvolvimento minha aprendizagem. Ela me fazer ver, entender o que ser 
ensinado na forma gesto-visual, sempre cobrar realizar atividade escolar em 
casa e estimular usar cadernos, recortar revistas, realizar pinturas, identificar 
gravuras, usar gibis da turma da Mônica unir imagens e palavras. Eu apai-
xonei gibis da Mônica. Com isso, começar colecionar gibis da Mônica como 
primeiros livros.

Com livros didáticos escola, minha mãe também estimular meus estudos. 
Ela usar todo tipo estratégias pedagógicas contribuir minha aprendizagem, 
utilizar caderno reforço para orientar, reconhecer letras e palavras língua por-
tuguesa. Lembro ela me fazer recortar imagens relacionar palavras, depois me 
treinar reconhecer movimento lábios conforme letras. Com isso, eu aprender 
identificar assunto professora pedir fazer ditado palavras na sala de aula. Ser 
difícil para mim, mas esse ser o possível ela poder dar instrução naquela época.

Desde início dos estudos, sempre gostar mais de matemática porque ver 
imagens dos números e imagens da representação das quantidades e opera-
ções explicadas. Isso ajudar muito a criança surda, principalmente início da 
vida escolar, quando ela ainda não entender bem qual é sua diferença, pois, 
segundo Vilhalva (2004), uma criança não ter consciência sobre surdez, ela 
convive com outras crianças acreditando ser igual a elas.

Depois de algum tempo, essa percepção se dar principalmente na escola, 
porque vai perceber distante do universo da leitura das palavras faladas ou 
orofaciais, não entender bem a importância dos movimentos dos lábios como 
expressões comunicativas, e, depois de muito observar limitação para esse tipo 
de comunicação e entrosamento da professora com os outros alunos, é que nós, 
surdos, entender que não faz uso dos mesmos movimentos para comunicar.

Infelizmente os professores não entender usos da comunicação espaço-
-gesto-visual. Muitos professores não perceber ser uma comunicação diferente, 
outros movimentos, não da língua e dos lábios, mas do corpo todo. Esse não 
aceitar, conforme Vilhalva (2004), pode tornar processo de conscientização 
da diferença uma experiência dolorosa, causar na criança surda dificuldade 
de socializar.

Essa mesma pesquisadora alerta que, dar à criança surda uma aten-
ção diferenciada, se os pais e professores aprender a língua de sinais e a 
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comunicação se fazer preferência gestual com ela, aos poucos essa perceber 
a face dos professores e pais como iluminação da comunicação deles. A partir 
daí ela registrar movimentos dos lábios e expressões como palavras-chave de 
contextos e conceitos fornecidos a ela.

Portanto, algumas crianças surdas desenvolver percepção tão aguçada 
dos hábitos familiares faz com que essa, “leia” as intenções e as conversas 
do grupo em volta. O fato de ler lábios e expressões, induz ouvintes do grupo 
acreditar que criança não precisar aprender língua de sinais. Isso ser prejuízo 
que a criança surda estar sujeita, pois nós desenvolver uma cultura visual, 
ser processo mental diferente, e, consequência aprender leitura e gramática 
dever seguir caminhos estruturados no processo mental.

Dessa forma, os conceitos de princípio, meio e fim apreendidos pela 
criança surda ser de modo diferente do aprendizado criança ouvinte, segundo 
Vilhalva (2004), pois, para surdo, a necessidade ir direto ao fim: primeiro, 
surdos perceber fim ou meio, depois de algum tempo, chegar ao princípio do 
que explicar, daí sua dificuldade, mesmo alfabetizado, para elaborar texto ou 
interpretar história, porque, processo percepção visual através da leitura de 
palavras faladas, seguir lógica específica.

Precisar que surdos aprender língua de sinais e construir parâmetros de 
comparação nas duas línguas, principal na forma escrita. A escrita da lín-
gua de sinais dar para surdos percepção visual fonética da língua de sinais, 
fazer compreender que, língua portuguesa ser segunda língua para surdos, ser 
normal não conseguir compreender alguns textos ou não construir algumas 
sentenças corretamente, pois tratar de língua estrangeira.

O que desanimar surdos na leitura, é a língua portuguesa ser ensinada 
como primeira língua na forma escrita, e também ser cobrada muitas vezes 
como primeira língua, tornar resultado frustrante para os surdos. Durante 
alguns anos fazer atendimento com fonoaudióloga para aprender relacionar 
sons e letras, mas, graças a Deus, minha mãe entender que eu precisar sinalizar!

Minha mãe ser visionária, ela acreditar em mim antes que eu compreen-
der as barreiras que ter que enfrentar pela minha diferença. Do jeito dela, ela 
me apoiou, criar estratégias para me ensinar, me corrigir e disciplinar. Ela 
sempre ser muito firme.

Desde que nascer, ela fazer diário, registrar meu desenvolvimento, exa-
mes, descoberta da minha surdez, primeiro rabisco, primeiro desenho, primeira 
letra. Lembrar do que viver com ela, ver e ler esses registros, me emocionar 
com amor que me dedicar. Essas recordações que ela juntou no trabalho dela, 
nos afazeres de casa nos cuidados comigo. Por amor ela lutar. Com amor me 
ensinar a lutar.
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Tempo de criança com mãe, ela me fazer entender que ter muita coisa 
para eu aprender. Ela me querer falar história de contos de fadas (literatura), 
ensinar estudar português. Ela me estimular ler e recontar histórias. Tam-
bém antes de dormir, me ensinar ser educado dizer boa noite sempre. Nessa 
época, eu ir sozinha para escola, minha mãe sempre muito firme, eu precisar 
fazer coisas sozinha, manter rotina até o ingressar e terminar faculdade, pois 
aprender ser muito responsável com os estudos.

Meus pais se separarem quando eu muito pequena. Meu pai tentar me 
levar em segredo com ele, mas não conseguir, minha avó desconfiou e não 
deixar. Eu sei que eles não separar por minha causa. Problema que aconteceu 
entre eles. Quando eu já adolescente, visitar meu pai no Paraná. Ele ficar 
muito emocionado quando me encontrar. Me abraçar chorar, me levar para seu 
apartamento e pedir pizza para jantar. Quando estar comendo, Mirian, esposa 
do meu pai, discretamente apontar para eu olhar para ele: ele chorar, eu não 
entender por quê. Ele gesticular que estava feliz por estar comigo novamente.

Meu pai Sérgio Augusto de Assis, gesticular muito bem e usar gestos 
para nossa comunicação. Ele me mostrar para todos os amigos, dizer que ser 
lindos meus gestos, minhas expressões, ele me entender. Outro dia ele fazer 
almoço para me apresentar todos parentes e amigos. Ele dizer: “essa é minha 
filha, é sua prima; é sua sobrinha; é sua neta”.

No dia de retornar para Natal, ele chorar muito, dizer que me dar o que 
eu quiser se eu aceitar ficar e morar com ele. Eu dizer que ele ter outros filhos 
e minha mãe só ter a mim. Ele responder que eu ser primeira filha, que eu ser 
filha surda dele. Ele tocar meu coração, mas eu não poder deixar minha mãe, 
ela ser minha referência de coragem e força. Voltei para Natal.

No meu casamento eu queria entrar sozinha na igreja. Eu não saber se 
meu pai vem para entrar comigo, minha mãe me aconselhar chamar ele para 
entrar comigo. Eu não querer. No fundo, ter medo ele não vir. Então ele me 
surpreender no dia meu casamento, ele aparecer na porta todo arrumado para 
me buscar, me levar no altar. Entrar os três: eu de braços dados com minha 
mãe e meu pai.
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O pai e mãe no dia do casamento

Foto Álbum da Família Indira

Ele chorar muito, eu também me emocionar bastante. Ele ficar até final 
da festa me observar, no fim de tudo me abraçar e despedir.

Ele pedir para levar banner com minhas fotos e ser última vez que ver 
meu pai. Ele morrer dois anos depois do meu casamento. Ele ter orgulho de 
mim. Ele me aceitar. Com seus gestos, com sua emoção e com suas mãos ele 
dizer isso. Sem saber LIBRAS ele conversava comigo, nós nos entender até 
quando olhar!

Meus pais ser muito importantes para que eu me sentir independente, 
mesmo nos momentos de insegurança, seguir em frente. Já sofrer preconceitos 
muitas vezes por ser surda, mas sempre seguir meu caminho, porque eles me 
valorizar sempre se orgulhar de mim, eles nunca me esconder de ninguém, 
eles gostar de dizer “essa minha filha”, cada dificuldade pensar eles sempre 
acreditar na minha capacidade. Por isso, não dar a ninguém direito de dizer 
que não sou capaz!

1.4. O que um surdo quer, outro surdo também quer!

Meu primeiro amigo surdo ser Eliton, em Pimenta Bueno. Primeiro amigo 
surdo, é infância. Nós sempre juntos em contato para brincar, nos tornarmos 
amigos bons. Também íamos juntos numa Kombi escolar para CERNIC em 
Cacoal. Eu sempre visitava e dormia na casa dele ou ele na minha casa como 
melhores amigos. Eu perceber ele gostar de mim e confiar mim mais do que 
nos outros. Eu também sentir igual.
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Indira e amigo Eliton na infância

Foto: album de familia de Indira

Nas minhas experiências de infância e maioria dos surdos sempre existir 
necessidade de reconhecer a si mesmo pelo outro que é surdo. Emmanuelle 
Laborit (2002) relatar que seu colega surdo brincar com ela no mesmo quarto, 
se comunicar com desenvoltura e ter gestos e mímicas exclusivas só para eles.

Eu ter meu amigo Eliton, ele ser igual a mim, seu corpo comunicar igual 
meu corpo, contar histórias, ter entre nós muito entendimento sobre nossa 
semelhança e nossa diferença em relação aos nossos familiares. Compreender 
muitas coisas com meu amigo Eliton.

Quando li o livro “Em busca da Surdidade” de Paddy Ladd (2013), um 
surdo britânico ativista do movimento surdo mundial, conseguir compreen-
der minha experiência com Eliton, também experiência de muitos outros 
surdos com relação amigos surdos. O autor critica o modelo de educação 
não compreender íntima ligação existir entre surdos. Ele afi rma negligenciar 
identidade é separar surdos e limitar espaço de comunicação gestual – maneira 
de destruir manifestação cultural minando expressão artística e literária que 
surdos construir entre seuspares.

Emmanuelle Laborit (2002) afi rmar reconhecimento ser espontâneo e 
imediato de surdo para outro surdo: um jeito de apontar e gesticular na dire-
ção de uma pessoa já diz “-És surdo? Eu sou surdo”, pronto, sujeitos surdos 
desenvolver mesma solidariedade igual muitos turistas quando encontrar paí-
ses estrangeiros. Eles falar sobre falta comunicação família, escola, trabalho: 
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relato de surdo ser experiência outro surdo. Esse desabafo acontecer língua de 
sinais, expressão mais autêntica das narrativas surdos, transformar encontro 
entre eles num momento sagrado e sempre desejado.

Quando mudar para Porto Velho, passar menos contato com Eliton, sofrer 
saudades. Estudar na escola luterana atendia crianças e adultos surdos. Essa 
experiência fortalecer minha identidade surda e clarear busca da minha família 
por melhores métodos ensino para mim. Depois muito tempo, minha mãe 
buscar atendimentos mais especializados para me levar morar em Natal, Rio 
Grande do Norte (RN). Sentir mais distante Eliton. Muito difícil para mim.

Eu não esquecer amigo Eliton. Guardar boas lembranças nossos momen-
tos divertidos, conversas e fantasias. Quando minha vovó ligar informar minha 
mãe sobre notícias tristes para mim, dizer “-Seu amigo Eliton morreu aci-
dente”. Eu não conseguir acreditar, ele novo, minha idade, impossível acre-
ditar! Ficar chocada! Eu perder meu grande amigo Eliton, sentir ele parte de 
mim. Parte de mim se perder.

Eu não conseguir explicar como me sentir. É difícil explicar como sentir 
surdo com morte outro surdo. Nunca acontecer na minha vida, perder meu 
primeiro amigo surdo. Eu engolir e esconder meu choro. Ainda ter boas lem-
branças até hoje. Fui passear, visitar minha família lá e amigos surdos falar 
Eliton sinalizar muito sobre mim. Eu ficava emocionada. Eu querer agradecer 
ele por conhecer e saber de amizade por mim. Não sentir com outros amigos 
igual, sentir com meu amigo surdo. A morte do amigo surdo, me fazer sentir 
muita tristeza, choque nunca sentir com morte de ouvintes.

Lá em Natal (RN) conhecer outros surdos e adultos surdos Associação 
de Surdos Natal (ASNAT), mas, eu muito nova, não poder ir sozinha reuniões 
porque morar muito longe. Importante conhecer adultos surdos ainda cedo, 
porque ter certeza crescer igual eles, comunicar com fluência em língua de 
sinais. Para criança surda nascer família ouvinte, quando conhecer adultos 
surdos ainda infância, perceber diferenças, fazer muitas perguntas, tentar 
entender, saber até quando desenvolvimento ser diferente dos ouvintes.

Emmanuelle Laborit (2002) e Paddy Ladd (2013) na busca pela Surdi-
dade entrevistar surdos que relatar experiências e angústias comuns: crianças 
surdas em famílias ouvintes, escolas de ouvintes não visualizar existência de 
surdos adultos, começar explicar essa ausência, imaginar que surdos morrer 
antes de ficar adultos. Isso tornar construção negativa para surdos isolados 
de outros surdos ficar sujeitos.

Paddy Ladd (2013) afirmar também crianças surdas nascidas em famílias 
ouvintes vivenciar outra construção negativa: abismo entre ser surdo e cultura 
ouvinte. Eu esperar até 13 anos idade para ter liberdade frequentar associação 
compreender conversas entre surdos adultos, entender vida diária surdo adulto 
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sociedade ser mais abrangente. A falta de compreensão ser surdo pela criança 
é construção negativa, provoca atraso vida surdos, tanto no processo aquisição 
língua de sinais, quanto ampliação leitura do mundo. Com isso, surdo acaba 
sendo penalizado como atrasados escolas e universidades. Como maioria 
ouvinte não entender modo de construção pensamento surdo, acredito que 
eles não comunicam bem. Então, para entender comunicar melhor português, 
encerro aqui minha escritura surda. Passar seguinte escritura mediar tradução.

O silêncio como experiência de ser e estar sendo surda32

Muitos surdos pensam sobre o silêncio como um questionamento exis-
tencial sobre seu modo de viver e se relacionar com o mundo. Emamanuelle 
Laborit (2000) surda francesa, registrou suas percepções sobre o significado 
do silêncio. Para ela, todas as pessoas significavam um silêncio apavorante. 
Com exceção de seus pais, todas as outras pessoas representavam o silêncio 
através da ausência de comunicação.

O silêncio para os surdos não é somente ausência de som. Como surda, 
posso construir significados sobre o silêncio. Em alguns lugares, há placas 
pedindo silêncio, essa palavra sempre está presente na nossa vida. Quando 
era criança, ganhei aparelho auditivo, ouvia muito barulho, carros, panelas, 
televisão e coisas caindo, mas não ouvia vozes. Podia saber que alguém 
gritava, mas era um ruído sem significado algum. Não conseguia saber o 
que estavam falando. No começo, eu gostava daqueles barulhos, aumentava 
o volume da televisão, batia na mesa e fazia muito barulho. Minha família 
ficava incomodada com aquele barulho que eu estava descobrindo. Tudo era 
novo para mim.

Quando compreendi que os aparelhos de fato, não me ajudavam a com-
preender o mundo, pelo contrário, me causava incômodo por causa do volume 
do alto-falante, pois o aparelho ampliava todo som ao meu redor causando-me 
nervosismo e fortes dores de cabeça, sem contribuir na compreensão das 
palavras que me eram ditas. Desisti de tentar ouvir, então, o silêncio voltou 
à minha casa, e minha família compreendeu que não adiantava forçar o uso 
do aparelho, eu fiquei mais calma e toda a família ficou mais confortável.

Passei a não querer nada de som na televisão. Quando chegava em casa, 
ligava televisão e deixava sem som, só com imagens e lia legenda, às vezes 
minha mãe me falava: “eu escuto, eu quero assistir com som”. Eu não percebia 

32 A minha escrita a partir deste item será mediada para tradução do português escrito e suas normas. Essa 
fase de tradução foi realizada pelas tradutoras Ariana Boaventura e Edneia Bento, com revisão realizada 
pelo orientador João Carlos Gomes.
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que isso era importante. Até hoje, não gosto da vibração que sons muitos 
fortes fazem. Tenho vontade de vomitar. Sempre persegui o silêncio, para 
compreender o que é o silêncio para um surdo.

Lembro de quando ia à igreja com minha avó, ela ficava de joelhos 
rezando, eu olhava ao redor e tudo estava quieto. Então eu sentava quietinha 
balançando as pernas no banco e esperava ela terminar para irmos embora. 
Aquilo era silêncio, nada de movimento de bocas, de mãos, de nada. Comecei 
a entender que o silêncio é entediante. Depois de um tempo, ela percebeu 
que eu não gostava de ir à igreja, então um dia ela foi sozinha e me deixou 
em casa dormindo. Depois eu acordei, senti sozinha sem vibração de som 
de portas, panelas e sem movimento de pessoas em casa. Aquilo também 
significou silêncio, o vazio de pessoas e dos movimentos. Sai do quarto e vi 
tudo escuro dentro de casa, e senti: silêncio também é escuridão. Então eu 
comecei a abrir as janelas e liguei a televisão, quando minha avó chegou ficou 
surpresa porque eu estava tranquila sozinha.

Assim, fui entendendo com minha diferença o que é silêncio, então posso 
dizer que vejo o silêncio. Os surdos são pessoas que entendem o mundo atra-
vés da visão, e expressam seu mundo pelo corpo. As cores e o movimento da 
natureza também podem nos trazer sensação de silêncio.

Emmanuelle Laborit (2002) comenta que a luz é fundamental, a maioria 
dos surdos gosta do dia e da luz. A noite é um tipo de silêncio forçado para 
nós que somos pessoas visuais. Precisamos ver onde estamos para entender 
o que está acontecendo. É pelos olhos que captamos as expressões físicas e 
faciais das pessoas para interpretar o lugar de perigo ou de segurança. Também 
é pelos olhos e corpo que trocamos essas informações com outros surdos.

Busquei na biografia de Shirley Vilhalva (2004), inspiração para falar das 
minhas experiências. Todos nós surdos compartilhamos experiências que nos 
identificam como povo surdo. Mas ser mulher surda descendente de povos 
indígenas, com engajamento no movimento surdo na Amazônia, aumenta meu 
afeto e respeito pelo que temos em comum.

Nossa experiência passa por aqueles que sofreram a dominação histórica 
colonizadora. O livro “O despertar do Silencio” é autobiográfico que a pesqui-
sadora fez depois de conseguir concluir seu mestrado, fazendo o mapeamento 
das Línguas de Sinais emergentes em comunidades indígenas do Mato Grosso 
do Sul. Além de sermos mulheres surdas do movimento surdo, descendentes 
de povos indígenas, somos professoras surdas, que atuam no ensino superior 
na Amazônia e que guiam nos estudos propostas de empoderamento do povo 
surdo através da valorização da língua de sinais, do registro dessas manifes-
tações linguísticas e da cultura surda.
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Nasci no interior de Rondônia, na cidade de Pimenta Bueno. Descendente 
de italianos por parte de minha bisavó materna e indígena da parte de meu 
bisavô paterno que era espanhol e casou com uma indígena Guarani.

Quando li o livro de Neide Gondin, A Invenção da Amazônia, li e não 
pensei só em minha identidade indígena, porque havia perdido, imaginei que 
minha avó sofreu em uma família de maioria não indígena. Porque os não 
índios e não surdos sempre querem nos ajudar a deixar de ser quem somos. 
Eles acreditam que vão nos ajudar a desenvolver melhor, que o desenvol-
vimento está ligado à semelhança com o modo de vida deles. São boas as 
intenções, mas fazendo isso estão apagando nossa identidade, nos deixando 
sem referências culturais autênticas e não nos transformando em pessoas 
melhores. Coitada minha avó sofreu como eu, que estudei a maior parte da 
vida em escolas de maioria ouvinte.

Hoje reconheço que não tive nenhum tipo de rejeição na minha família, 
nunca me esconderam dos amigos e vizinhos como muitos familiares de 
surdos fazem. Minha mãe foi uma lutadora. Depois da separação dos meus 
pais ela me educou sozinha e teve muito apoio dos meus avós. Ela viajou 
para o sudeste do Brasil para descobrir métodos de ensino e aprendizagem 
que pudesse me ajudar.

Recordo que quando era mais crescida ela procurou um especialista em 
implante coclear pensando em melhorar minha vida. Graças a Deus o médico 
teve muita consciência e aconselhou ela a me fortalecer na educação de surdo, 
ele disse que eu precisava de escola e que ela precisava lutar por isso porque o 
implante não ia melhorar minha vida. Depois daquilo ela teve certeza de que 
intuitivamente nossa relação estava no caminho certo o tempo todo: educação 
de surdo pela língua de sinais.

Ela sempre me estimulou na pronúncia de algumas palavras, me incen-
tivando e treinando leitura labial, mas nunca rejeitou minha comunicação 
gestual pela língua de sinais. Falar não era uma imposição, ela queria que eu 
tivesse menos barreira de comunicação em outros lugares que frequentava. 
Ela queria que eu pudesse me comunicar com outras pessoas sem depender de 
ninguém. Ela me criou sozinha, e, como ela precisava trabalhar, ela buscava 
me ensinar a ser independente. O pertencimento a uma língua e cultura 
de herança

Em Natal sempre vivi com o coração dividido entre os privilégios de 
um movimento surdo estabilizado e o início de uma luta surda em Rondônia. 
Existia uma ligação forte eu não conseguia romper com minhas origens.
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Indira na infância com crianças em Rondônia

Foto: Indira Simionatto Stedile Assis Moura

Com os surdos de Rondônia comecei a desenvolver minha língua e cul-
tura. Era algo que vinha de dentro para fora, nós inventávamos histórias e 
brincadeiras espontaneamente, entre nós a comunicação fl uía, era um tempo 
mágico de entendimento. Mas também era insufi ciente para aprofundarmos 
nossas histórias e vivências.

Essas experiências reforçam as afi rmações de Quadros (2017 p. 76) que 
comenta que muitos surdos entre sua família ouvinte sentem-se fora do lugar. 
Porque embora estejam entre os familiares que os amam e zelam pelo seu 
bem, não constroem um espaço de compartilhamento de vivencias felizes 
ou tristes, não há um espaço de trocas de sentimentos, elogios, palavras de 
incentivo, de provocações de humor. Nada disso é partilhado.

Quadros (2017, p. 76) sintetiza essa experiência dos surdos fazendo 
analogia com uma peça que não se encaixa no quebra-cabeça de origem e que 
de repente ao encontrar outros surdos, é como se aquela peça encontrasse seu 
verdadeiro quebra-cabeça, porque tudo combina e se encaixa entre os surdos, 
nossa comunicação, nosso sentimento na família, nossas necessidades, e nossa 
forma de ensinar um ao outro aquilo que já aprendemos com muito sofrimento 
por falta de clareza na comunicação com ouvintes. Um surdo explicando sobre 
a vida para outro fi ca muito mais fácil de ser compreendido.

Quando saí do Estado de Rondônia, pude perceber como era importante 
que eu retornasse, porque em quase toda a minha vida, minhas raízes estavam 
no município de Pimenta Bueno onde moram meus tios, primos, avós e ami-
gos surdos de infância, e capital, Porto Velho, os amigos surdos que conheci 
nas escolas e que construí laços de amizades solidas. No estado de Rondônia 
tenho amigos que tenho uma forte identifi cação que nos uni de forma solidaria.
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Segundo Quadros (2017), língua de herança é a língua da família, em 
um contexto interno e restrito, sendo que no contexto externo outra língua é 
falada nos outros espaços da sociedade, como meios de comunicação, escola 
e religião, portanto, em relação aos surdos, sua língua de herança é a língua 
de sinais, pois apenas filhos surdos e filhos ouvintes de pais surdos podem 
receber como herança durante a infância.

Esses falantes de herança crescem e se desenvolvem cultivando essa 
língua de herança tornando-se bilíngues. No caso dos surdos, filhos de pais 
ouvintes essa língua de herança só vai ser desenvolvida nos espaços escolares 
quando os pais recebem a orientação adequada para oportunizar aos filhos 
surdos uma educação bilíngue. Dessa forma, quando os surdos filhos de pais 
ouvintes, encontram seus amigos surdos filhos de pais surdos, lamentam não 
terem tido a mesma sorte. Assim, Quadros (2007, p. 2-12) alerta sobre uma 
realidade concreta: surdos que são filhos de pais ouvintes adquirem tardia-
mente a língua de sinais pois estão imersos numa perspectiva histórica de um 
país que supõem possuir uma cultura monolíngue.

Entre nós surdos essa cultura e língua de herança é muito mais do que 
aquela comunicação intima entre nós. É a possibilidade de contribuir para 
diminuir a causa dos sofrimentos que persistem pela falta de preenchimento 
nesse sentimento de estar fora do lugar. Quando descobrimos outros surdos e 
nos comunicamos com eles é como se fôssemos da mesma família, é um laço 
muito forte que é criado mesmo em pouco tempo de convívio.

Eu sentia que no meu coração tinha sido depositado um tesouro de conhe-
cimentos que adquiri com os surdos vindo o de Natal – Rio Grande do Norte. 
Quando eu vinha de férias para Rondônia e tinha vontade de ajudar criando 
oportunidade para surdos daqui aprender o que havia aprendido com os surdos 
de Natal. Lá, sempre estudei em escola inclusiva, minha mãe foi muitas vezes 
à escola pedir uma atenção especial para mim, que às vezes surpreendia os 
professores de matemática com meus conhecimentos, pois eu adorava mate-
mática, é uma linguagem que se trabalhada de forma visual tem resultados. 
Nós surdos compreendemos bem, mas detestava a língua portuguesa. Não 
gostava porque não entendia quase de nada desta língua oral.

Quando estava em Rondônia encontrava amigos surdos para conversar, 
passear e estudar. Me sentia mal em ver que meus amigos surdos de infância 
não eram acompanhados nos estudos. Achava que eles estavam passando 
por processo injustiça. Conseguia compreender que a vida escolar deles não 
estava sendo igual a minha. Percebia que muitos haviam desistido da educação 
escolar, enquanto outros, encontravam-se na escola inclusiva sem intérpretes 
e atrasados nos estudos. E, ao voltar a Natal, tinha mais vontade de estudar 
para melhorar meu conhecimento, mas também ficava pensando sempre em 
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voltar a Rondônia para ajudar meus amigos aprender os sinais e as coisas que 
eu havia aprendido em Natal.

Ao entrar para faculdade em Natal, Universidade Potiguar (UNP), tive 
de lutar no Ministério Público Estadual (MP) para assegurar meu direito a 
ter um intérprete em sala de aula. Fiz o Curso de Graduação em Sistemas de 
Informação. Essa foi uma lição que precisava mostrar aos surdos de Rondônia: 
assegurar o direito de ter intérpretes em sala de aula. Isso é necessário porque 
alguns surdos desistem por não receberem apoio nem orientação de como 
lutar pelos seus direitos, parece que a família acha isso perda de tempo, os 
intérpretes sempre ocupados em escolas também não têm tempo, e os surdos 
sempre saem perdendo nos processos de ensino e aprendizagem por falta de 
interpretes na educação escolar, principalmente no ensino superior.

Em Natal, iniciei o curso superior na modalidade à distância num Polo 
em Natal da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) de Letras/Libras, 
mas fiz metade do curso e acabei trancando. Nesse período, conheci outros 
surdos que participavam de uma associação, como havia ficado muito próxima 
deles, me ensinaram como funcionava uma associação de surdos para lutar 
pelos direitos surdos. Por isso parei de estudar de decidir aprender sobre asso-
ciações para juntos com os surdos fortalecermos as associações de surdos em 
busca de melhor qualidade para a educação de surdos. Na luta em associações 
compreendi que somos um povo e não estamos sozinhos, temos associações 
de surdos em quase todos os Estados e em todos os países do mundo.

Junto com os surdos que estavam militando em associações a comecei a 
conhecer a verdadeira história da educação dos surdos. A militância me levou 
a reconhecer que a histórica pela melhoria da educação de surdos é uma luta 
de séculos. Quando em 1760 o abade Charles-Michel de L’Épée provou à 
sociedade filosófica francesa a capacidade dos surdos de aprender matemática, 
filosofia, latim, francês e muitos outros conhecimentos, a educação de surdos 
foi construída com muita garra. Com essa atitude de L’Epée os políticos se 
convenceram e aceitaram a criação do “Instituto de Surdos-Mudos” como um 
dos marcos iniciais da educação de surdos.

No contexto histórico da educação de surdos Strobel (2009) comenta 
que na antiguidade os padres eram responsáveis pela educação dos surdos 
da realeza e da nobreza, porém os surdos pobres eram abandonados à própria 
sorte. Neste período o método de ensino era secreto porque a igreja que-
ria preservar os favores financeiros das famílias dos surdos. Neste rumo foi 
L’Epée quem quebrou a dominação da igreja sobre os surdos que existia, e 
foi graças à valorização da identidade dos alunos surdos que ele aprimorou o 
método de ensino para os surdos e investiu na formação de professores surdos 
como Laurent Clerc que foi para os Estados Unidos e Ernest Huet que veio 
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ao Brasil. Ambos saíram da França sozinhos, e muitos outros também saíram 
para ajudar a criar escolas para surdos em vários países do mundo.

Nos livros sobre os Estudos Surdos (2006, 2007, 2008, 2009) que foi uma 
coleção de quatro volumes distribuídos para as primeiras turmas do Letras 
Libras, os pesquisadores surdos doutores divulgam muitas pesquisas. Tem 
uma pesquisa de Strobel (2007) que ela apresenta vários surdos inventores, 
como Thomas Edison, (o inventor da luz elétrica), Lou Ferrigno (o famoso 
ator da série de televisão “O incrível Hulk”), entre outros. Neste contexto 
histórico Strobel (2007) assegura que não há o reconhecimento das pessoas 
famosas da cultura e identidade surda na construção da história, isso acaba 
contribuindo para negação de registros históricos que demostram a presença 
dos surdos em momentos históricos importantes da história da humanidade.

Em Natal Aprendi também como funcionava a diretoria de associações, 
sobre regimento, documentação e tudo que poderíamos conseguir com asso-
ciativismo. Paddy Ladd (2013) corrobora com essa compreensão ao afirmar 
que os surdos criaram associações, no período em que o Congresso de Milão 
proibiu o ensino através das línguas de sinais e mandou embora das escolas 
professores surdos e intérpretes. Neste contexto histórico, os grupos se jun-
tavam para organizarem movimentos de resistência, enquanto os alunos dos 
internatos, que eram mais crescidos, também frequentavam as associações nas 
férias e contribuíam com a luta dos povos surdos. Pois quando voltavam de 
férias, ensinavam secretamente tudo aos mais novos, para alimentar neles a 
identidade e a cultura própria dos surdos. Muitos eram punidos severamente, 
tendo as mãos amarradas ou sendo espancados. Mas, segundo Paddy Ladd 
(2013), os castigos os transformavam em heróis perante os outros surdos, 
estimulando cada vez mais a luta pelo uso da língua de sinais.

Dentro deste contexto histórico de militância na organização de associa-
ções de surdos eu aprendi que o reconhecimento da cultura e identidade surda 
e de fundamental importância para a consolidação da educação de surdos. 
Com a militância no movimento surdo não consegui terminar o curso de 
Letras Libras que tive de trancar, mas ganhei outra formação que o curso não 
iria me proporcionar. Com isso aos poucos fui melhorando a minha formação 
e aumentando os meus desejos de voltar à Rondônia, sempre sentindo que 
deveria retornar ao estado de Rondônia para ajudar melhorar a educação de 
surdos. A minha consciência política me levou aos poucos a reconhecer que 
não podia guardar todo aquele conhecimento só para mim.

Com formação política que fui adquirindo na militância em associa-
ções fui sensibilizando que os surdos de Rondônia precisavam de ajuda para 
alcançar novos conhecimentos. Aos poucos os nossos laços de amizade sus-
tentado na cultura e identidade surda foram se fortalecendo cada vez mais. 
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Com o passar do tempo, ainda estudante de Sistemas de Informação, voltei 
a ter contato via internet com um amigo de infância em Rondônia, o surdo 
Franco Adam Moura, que morava na capital, Porto Velho, e, logo depois 
desse reencontro, nós dois fi camos solteiros e decidimos iniciar um namoro 
a distância. No primeiro encontro presencial nos apaixonamos e já decidimos 
fi car noivos. Isso reforçou e justifi cou para minha mãe a minha vontade de 
voltar para Rondônia e colocar em práticas meus desejos e sonhos.

Indira e Franco Adam Moura e na infância e depois de casados

Foto: Indira Simionatto Stedile Assis Moura

Após minha formatura, nos casamos na cidade de Pimenta Bueno, e 
depois viemos morar em Porto Velho. Eu sentia algo em mim, sentimento que 
“minha missão” é ajudar os surdos e os intérpretes do meu Estado do coração. 
Minha identidade falava dentro de mim, meus amigos surdos em Rondônia, 
o lugar onde começou minha vida quero fazer minha história e do meu povo 
Surdo. Amo essa terra Rondônia e sempre me sentir estranha em Natal, aqui 
sinto que é meu lugar é meu povo e tenho muito orgulho de ser rondoniense 
e fazer minha História neste estado.

O Movimento Surdo em Porto Velho

Na cidade de Porto Velho, passei a entrar em contato com os demais sur-
dos e intérpretes, observando os problemas e as necessidades da comunidade 
surda local, regional e estadual. Depois de certo tempo, procurei convidar 
um grupo de surdos, e outro, de intérpretes, e, juntos, decidimos fundar uma 
associação que nos representasse como pessoa jurídica, identifi car e explicar 
os tipos de problemas, contextualizar com as políticas sobre o surdo no Brasil.
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Confesso que não foi fácil, pois tivemos de lidar com a falta de conhe-
cimento de muitos surdos sobre o associativismo e representatividade, e não 
foi sem oposição, pois existia dentro da própria comunidade surda, intérpre-
tes que não aceitavam essa visão para os surdos. Depois que realizamos um 
amplo trabalho de sensibilização e conscientização da comunidade surda 
conseguimos consolidar os registros da Associação dos Surdos de Porto Velho 
(ASPVH), e, aos poucos, os surdos que tinham resistência e ficaram na opo-
sição foram entendendo necessidade que tínhamos de organização para as 
lutas dos movimentos surdos. Com cuidado utilizando das mídias sociais 
fomos sensibilizados os surdos e eles entenderam que não era uma ideia para 
dominá-los, mas era uma forma de organização que vinha acontecendo em 
todo Brasil para a valorização da cultura e identidade surda.

Registo de Consolidação da Associação de Surdos de Porto Velho

Foto: Joesér Álvarez

A nossa organização em associação tornou possível o fortalecimento das 
lutas dos surdos de Rondônia dentro do cenário social e político nacional. A 
nossa organização no estado assegurou respeito e dignidade a comunidade 
surda. Também nos tirou da invisibilidade social, histórica e política que 
antes estávamos. A inauguração e lançamento da ASPVH, foi um evento que 
contou com a presença de dirigentes da Associação de Surdos de Goiânia e 
outros estados e a participação do grupo de Teatro Art Performance Surda, 
reunindo a quase total comunidade de familiares e intérpretes, que lotaram o 
Teatro Municipal local, numa noite inédita em julho de 2010.
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Evento de lançamento da ASPVH no teatro municipal de Porto Velho

Foto: Joesér Álvarez

Como a primeira presidente da Associação dos Surdos de Porto Velho 
(ASPVH), comecei a organizar e realizar palestras educativas dentro das 
atividades associativas, bem como de eventos que tivessem a participação de 
grande parte dos surdos, parentes, amigos e intérpretes da cidade, como as 
comemorações do Dia do Surdo e o primeiro Baile Surdo da cidade que se 
tornou um marco histórico da nossa organização em Rondônia.

Na perspectiva de uma organização associativista há de se compreender 
que “uma comunidade surda é um grupo de pessoas que mora em uma locali-
zação particular, compartilha as metas comuns de seus membros e, de vários 
modos trabalha para alcançar essas metas”. Nesse sentido, a Comunidade 
Surda é formada por pessoas surdas e ouvintes que lutam pela valorização 
da cultura e da identidade do povo surdo, tanto na educação quanto nos 
vários seguimentos da sociedade. Com isso, podemos assegurar, que as nossas 
organizações é um encontro fraterno entre surdos ouvintes que reconhecem 
a cultura e identidade surda.

Articulação com o Movimento Surdo Nacional

Para melhoria da nossa articulação no Estado tornou-se necessário melho-
rar o contato com o movimento nacional de outras associações. Logo percebe-
mos que os sentimentos e anseios que vivíamos em Rondônia estava presente 
também outros estados. Com essa percepção a nossa luta foi motivada com 
os surdos de Porto Velho e passamos a lutar juntos em busca de melhoria de 
qualidade vida para o nosso povo surdo. Conheci surdos de todo Brasil com 
experiências iguais às nossas em Rondônia. A partir daí, percebemos que não 
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importava o lugar, a identidade surda era visível em tudo que fazíamos. Com 
vamos aos poucos sensibilizando e compreendendo nós sentimos iguais: os 
medos, as alegrias e as inseguranças. Mas logo fomos reconhecendo que a 
nossa identidade surda era maior do que Porto Velho e do Estado de Rondônia, 
e que ela percorria todo o mundo com os escritos produzidos pelos intelectuais 
surdos como e tanto outros autores e artistas surdos que estão pesquisando e 
escrevendo sobre a cultural e identidade surda.

ASPVH e APPIS em manifestação em Brasília -DF

Foto: Diogo Madeira

Neste contexto histórico tornei-me uma das lideranças do Movimento 
Surdo em Rondônia e fui representar o Estado nos dias 19 e 20 de maio 
de 2011, quando a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
(FENEIS), o Instituto Nacional de Educação dos Surdos (INES), organizaram 
uma manifestação nacional em Brasília, contra as intenções do Ministério 
da Educação (MEC), em fechar o INES e, como consequência, as demais 
escolas especiais do país. Esse foi um dos momentos históricos e importante 
da nossa luta.

Em importante registramos que em parceria com a Presidenta da Associa-
ção dos Professores, Parentes, Amigos e Intérpretes dos Surdos de Rondônia 
(APPIS), na companhia da professora e intérprete Ariana Boaventura, partici-
pamos de várias mobilizações em Rondônia e na Capital Federal, Brasília-DF, 
quando tivemos a oportunidade de relatar aos representantes do Ministério da 
Educação (MEC), as condições da educação escolar para os surdos no Estado 
de Rondônia. Foi a oportunidade que tivemos de reivindicar uma educação 
de qualidade e a permanência do sistema de escolas especiais para surdos, 
educação bilíngue para surdos e do respeito à Cultura Surda e à Língua Bra-
sileira de Sinais (LIBRAS).
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APPIS e ASPVH com Ariana e Indira apresentado o sinal das associações

Fonte: Ariana Boaventura

Depois realizamos essas lutas em nível nacional começamos a reivindicar 
junto ao Governo de Rondônia, ao prefeito de Porto Velho, Câmeras Legis-
lativas Estadual e Municipal, uma educação bilíngue e de qualidade para a 
comunidade surda, escolas públicas gratuitas e de qualidade, que utilizem a 
Libras como primeira língua (L1) e língua de instrução na educação escolar.

Manifestação em Porto Velho em defesa da educação de surdo

Foto: Joesér Alvarez, 2011

Neste contexto histórico das lutas em defesa da educação de surdos, em 
setembro de 2011, enquanto Associação, realizamos juntamente com a APPIS, 
o mês de lutas nacional também denominado “Setembro Azul”, nome dado 
pelo movimento surdo nacional ao mês de lutas, reivindicações e comemora-
ções dos surdos brasileiros, na busca de mobilizar as autoridades e a sociedade 
para garantia dos direitos humanos, linguísticos e culturais da Comunidade 
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Surda, com manifestações previstas e articuladas tanto na Capital, Porto Velho, 
como no interior do Estado de Rondônia.

O setembro azul passou a ser marcado como dia de luta dos surdos de 
Rondônia, que guardam na lembrança diversas conquistas simbolizadas pela 
cor azul da comunidade surda em todo o mundo, presente no símbolo o laço 
que representa o conceito de Ser Surdo. O evento é realizado com seminários, 
palestras, apresentações teatrais, passeatas, audiências públicas, exposições, 
festas, entre outros eventos nos diversos estados brasileiros.

Na capital, Porto Velho, a concentração reuni surdos, mães, intérpre-
tes, professores e amigos de Surdos, que inicialmente foram organizados em 
frente ao Clube Ferroviário, na sede da Associação dos Surdos de Porto Velho 
(APSVH) no antigo prédio do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetácu-
los de Rondônia (SATED). A passeatas pacíficas percorreram a avenida Sete 
de setembro deslocando-se até o prédio da Secretaria Estadual de Educação de 
Rondônia (SEDUC) para a entrega de documentos que reafirmavam a parceria 
entre as associações e o governo do Estado, bem como a reivindicação de 
atendimento nas escolas estaduais com a presença de interpretes nas mesmas 
de uma escola bilíngue para tender a comunidade surda.

Durante esse período também, foi realizado o primeiro Seminário Nacio-
nal em Defesa das Escolas Bilíngues para Surdos no Plano Nacional de Edu-
cação (PNE). Esse evento ocorreu no Auditório da Assembleia Legislativa 
de Rondônia, em Porto Velho, e depois, também realizamos no Município 
de Ariquemes, no intuito de promover atividades de valorização e respeito à 
Cultura Surda, posicionando-se na defesa da educação bilíngue para os sur-
dos e repudiando a discriminação sofrida pelos delegados surdos e ouvintes 
que defenderam as propostas, na última Conferência Nacional de Educação.

Manifestação da comunidade surda em defesa das Escolas Bilíngues para Surdos

Foto: Joesér Alvarez, 2011
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Neste contexto histórico reconhecemos que no campo de estudos cultu-
rais surdos, que a uma tendência em direção a uma maior interdependência 
mundial está levando ao colapso de todas as identidades culturais fortes e 
produzindo aquela fragmentação de códigos culturais. Sentimos que isso é 
visível quando percebemos que dentro ou fora dos movimentos surdos muitos 
ouvintes são simpatizantes, e, em contato com a LIBRAS e os surdos, até 
tornam-se ativistas da causa surda contribuindo a defesa da cultura e identi-
dade surda.

As Conquistas do Movimento Surdo Local

As conquistas do movimento surdo sempre foram marcadas pela luta 
em defesa da educação de surdos. Desde dos primórdios realizarmos Fóruns, 
Palestras e Seminários públicos para debater a questão da educação bilíngue 
para surdos, e a lutar junto a parlamentares pelo Projeto de Lei que instituía 
a Lei de LIBRAS Municipal, luta essa, que levou a prefeitura da cidade à 
criação da primeira Escola Bilíngue Porto Velho, inaugurada no dia 12 de 
abril de 2013, através da Lei Complementar n. 482/13, de 11 de abril de 2013. 
Essa foi uma da conquista histórica mais significativa das lutas da comunidade 
de surda de Porto Velho. A escola bilingue hoje é uma realidade na cidade 
e tornou-se um marco histórico da organização dos surdos em associação.

Manifestação em defesa da primeira Escola Bilíngue Porto Velho

Fonte Álbum ASPVH 2013

A escola bilingue na atualidade atende crianças surdas do Pré-escolar 
ao 5º ano. A proposta pedagógica da escola é baseada na Língua brasileira 
de Sinais (LIBRAS) como primeira língua, e na Língua Portuguesa, como 
segunda língua. A instituição tem meta principal fortalecer a Cultura e iden-
tidade Surda, sendo que as identidades surdas e o protagonismo surdo são os 
elementos pedagógicos das práticas educativas na escola. A escola simboliza 
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uma das maiores conquistadas do Movimento Surdo Nacional, sendo uma 
das primeiras criadas em 2011, depois das escolas de São Paulo, Imperatriz 
no Maranhão (MA) e Sumé na Paraíba (PB).

Outra vitória importante somou-se às conquistas desse movimento: a 
aprovação da Lei de LIBRAS, junto à Câmara Legislativa Municipal, que aca-
bou por reconhecer a LIBRAS como língua oficial, determinando a presença 
de intérpretes nos setores públicos municipais, reconhecendo a importância do 
papel do intérprete e fortalecendo o direito adquirido pela comunidade surda.

Dentre tantas vitórias, é visível o amadurecimento a nível de cognição 
por parte dos surdos ao integrarem-se na luta, pois, quando os mesmos se 
apropriaram dos conceitos de comunidade, ela apresenta que a comunidade 
surda no mundo é formada por pessoas surdas e ouvintes que se comunicam 
pelas línguas de sinais, e que lutam por objetivos comuns apesar das dife-
renças culturais e regionais. Essas comunidades têm por objetivo principal 
valorizar a comunicação gesto-visual nos espaços frequentados por surdos e 
principalmente a formação de profissionais aptos na língua de sinais.

Nestes pressupostos dos estudos surdos Paddy Ladd (2013) assegura 
que as comunidades surdas são agrupamentos que se fortaleceram através de 
narrativas em línguas de sinais e experiências repassadas entre as diferentes 
gerações de surdos e intérpretes, dando legitimidade para suas angústias, 
mobilizações e lutas. Portanto, participar ativamente de um movimento social 
na luta pelos direitos dos Surdos, a figurasse uma batalha que mal começou, e 
que deve durar uma vida inteira, por isso, a necessidade de formar novas lide-
ranças e fomentar o ensino e a educação de qualidade para os alunos surdos.

Reconhecemos que as enormes dificuldades que têm sido durante anos 
quanto a aceitação dos governos às reivindicações dos surdos, é desgastante, 
mas não desanimadora. O Movimento Surdo nacional, articulado aos movi-
mentos locais, tem demonstrado sua força através da união e defesa de ideais 
comuns. Mas ainda se torna necessário ampliar o debate entre todos os surdos, 
lembrando o da Identidade cultural, conforme nos assegura Hall (2014, p.89) 
ao comentar que as identidades culturais “não são e nunca serão unificadas 
porque são irrevogavelmente produto de várias histórias e culturas interco-
nectadas, pertencem a uma e ao mesmo tempo, a várias casas” (e não a uma 
casa particular).

Por outro lado, Perlin (2016, p.54) contribui com a educação de surdos 
e com o reconhecimento da cultura e identidade surda, mencionando o uso 
das diversas formas de comunicação visual como expressão central do ser 
surdo, e que as especificidades das identidades dos sujeitos surdos se anun-
ciam pelas suas experiências de vidas atravessadas nos mais vastos contextos 
sociais e familiares. Dessa forma, Perlin (2015) nos assegura que a maioria 
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dos surdos são filhos de pais ouvintes e mesmo sofrendo grande influência 
do mundo ouvinte, identificam a LIBRAS e a comunidade surda como lugar 
de pertencimento para defesa da sua cultura e identidade.

A conquista do mestrado

Para conquistar uma vaga no mestrado acadêmico em letras da Universi-
dade Federal de Rondônia (UNIR) estudei muito, li todos os livros recomen-
dados, e, na maioria das vezes não conseguia compreender certos conceitos, 
tais como: sociolinguística, modernidade e pós modernidade. Devido à falta 
de tradutores intérpretes educacionais habilitados na educação básica e até 
no ensino superior, nós surdos somos prejudicados com relação ao aprovei-
tamento desses conteúdo. Recebemos muitos conhecimentos resumidos e 
descontextualizados e isso prejudica muito a compreensão e o aprendizado. 
Para a melhor compreensão dos conteúdos eu lia durante a semana, fazia 
anotações de todas as dúvidas, e, aos sábados e domingos, ia para casa da 
Ariana Boaventura ou da Ednéia Bento, elas me explicavam e assistíamos 
vídeos e começava a clarear na minha mente.

É muito importante o acompanhamento de tradutores intérpretes para 
compreensão de textos teóricos pelos surdos, porque existem muitas lacunas na 
formação educacional dos surdos. O problema que no ensino superior alguns 
culpam apenas os surdos pelo baixo desempenho na compreensão de textos 
acadêmicos. Na realidade nós somos vítimas de um sistema educacional pro-
jetado para uma sociedade ouvinte, que tenta fazer a inclusão dos surdos em 
um ambiente da cultura e língua ouvinte que, no Brasil, é a língua portuguesa. 
Essa é uma situação desumana e demostra falta de sensibilidade dos gestores 
do sistema educacional para as diferenças culturais dos sujeitos surdos.

No mestrado em letras identifiquei-me muito com as disciplinas de plu-
ralidade cultural e sociolinguística. Pluralidade cultural ministrada pela pro-
fessora Nair Gurgel foi a única disciplina com métodos e materiais adequados 
para minha cultura e identidade. Em todas as aulas ela procurava conferir se 
tinha acessibilidade linguística para mim. Além disso, ela encaminhava todo 
o conteúdo com antecedência para o intérprete e só começava a aula quando 
ele chegava. Me senti muito valorizada e acolhida nessa disciplina, também 
porque todos os textos nos slides eram seguidos de imagens contextualizando 
o sentido literal. As palavras em língua portuguesa nem sempre são claras 
para os surdos. Nós precisamos entender o contexto histórico e linguístico 
para compreensão dos textos em língua portuguesa.

A outra disciplina que gostei foi a de sociolinguística, ministrada pela 
Professora Odete Burgeille, as aulas dela chamavam minha atenção porque 
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trazia conteúdos que contextualizava sobre situações que o povo surdo vive 
cotidianamente como: preconceito linguístico, variações linguísticas e os 
conflitos existentes quando duas línguas diferentes se relacionam. Sobre isso 
tinha conhecimento partindo da minha própria história de vida, depois que 
compreendi as minhas diferenças de cultura e identidade com relação aos 
meus familiares, professores e amigos ouvintes. Hoje eu sei que isso é um 
conhecimento “empírico” então eu me reconheci nos textos discutidos. A 
palavra empírica eu já tinha visto antes, mas não entendia o significado. Os 
estudos acadêmicos levaram a compreender que o conhecimento empírico se 
dá através da observação e análise de situações e objetos. É um conhecimento 
adquirido no decorrer da vida, e o que mais aprendi com a vida, foram questões 
relacionadas à conflitos entre línguas diferentes em contato, e sobre a força 
de uma língua sobre outra num determinado espaço social.

O mestrado acadêmico em letras me ofereceu conhecimento de conceitos 
importantes que havia vivido na vida real, mas ainda não tinha pensado sobre 
isso numa perspectiva acadêmica. O conceito de hibridismo, por exemplo, 
despertou a minha compreensão sobre o sentimento que construí com minha 
família e amigos ouvintes, de gostar de adaptar artefatos do mundo ouvinte 
para pensar e viver na cultura e identidade surda. Conhecer esses concei-
tos foram importantes para o reconhecimento da cultural e diversidade da 
minha formação.

Às vezes, penso se, será que um dia nós surdos poderemos ir e vir, sem 
esse constrangimento por falta de intérpretes. Muitas vezes não conseguimos 
intérpretes para ir ao médico, e o que é pior: nem conseguimos telefonar para 
o consultório e cancelar consultas por falta da acessibilidade linguística. Além 
disso, também perdemos conteúdos de aulas ou simplesmente não consegui-
mos entrar num auditório, sentar e desfrutar das palestras, sem antes reivin-
dicar que tenho direito a intérpretes e como todos tenho direito a informação, 
formação e de emitir opinião. Nós surdos que utilizamos da língua de sinais 
só conseguimos participar com mediação de intérpretes.

Às vezes sinto que o mundo ouvinte é hostil e insensível conosco. Penso 
que a vida deles, seria mais fácil sem surdos. Muitos ouvintes nos vêm como 
problema: “tem surdo inscrito”? Aí eles fazem uma cara de desgosto, ou, se 
estamos perto, sorriem para disfarçar. Nós somos visuais, os surdos conhe-
cem as formas do riso, riso debochado, riso sombrio, riso de pena, descaso, 
riso de negação, de amor, amizade, compreensão. Conseguimos fazer uma 
leitura do mundo por meio de gestos e expressões. A nossa percepção visual 
nos permite fazer leituras do contexto sem a necessidade de som. No silencio 
da vida gestos e expressões ganham sentidos em nossas interpretações. Nós 
passamos muito tempo de nossas vidas vendo e interpretando e armazenando 
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formas de expressões das faces. Esses risos que sempre são acompanhados do 
olhar, da tensão ou descontração dos ombros, braços e mãos. Nós conhece-
mos os ouvintes na perspectiva das linguagens corporal. Às vezes as pessoas 
nos dizem coisas, então nós observamos o intérprete e fazemos essa leitura 
geral da expressão do corpo de quem fala: nós lemos as expressões corporais 
presentes no corpo. Esse um tipo de conhecimento empírico da minha cultura 
e identidade.

Um outro conteúdo que gostei de aprender no mestrado foi sobre a foné-
tica de uma língua oral, mesmo sem ouvir os pressupostos teóricos dos estudos 
de fonética despertou em mim o desejo pelo conhecimento. Consegui fazer a 
maioria dos exercícios porque usava como estratégia didática pedagógica de 
aprendizagem a decoração que permitia eu criar as possibilidades dos sons de r, 
g, p, b, s, entre outras letras. Mesmo sem ouvir, decorava os símbolos sonoros 
e os não sonoros, vibrante não vibrante, era minha estratégia pedagógica de 
aprendizagem, e o professor também demonstrava interesse em compreender 
o meu esforço de aprendizagem entender as minhas diferenças culturais.

Não sei como esses conhecimentos acadêmicos podem melhorar minha 
vida, mas às vezes, mas reconheço que aprendemos essas coisas para provar 
ao mundo nossa capacidade intelectual nas diferenças. Isso é massacrante, ter 
de provar sempre algo para que nos vejam como pessoas que possui apenas 
uma cultura e identidade diferente. Não somos deficientes, apenas compreen-
demos e interpretamos o mundo por outros ângulos. A nossa cultura e visual. 
Nunca senti necessidade de ouvir, talvez curiosidade de conhecer a voz dos 
pássaros e dos meus cachorros. Mesmo assim nos comunicamos por meio da 
visão e da sensibilidade da alma que nos uni.

As experiências acadêmicas me levam a reivindicar que é preciso que me 
vejam como sou, que não desviem os olhos do meu olhar, do meu sorriso e dos 
meus silêncios. Há diferenças sim entre surdos e ouvintes, mas somos iguais 
na dimensão humana e a língua brasileira de sinais que permite acessibilidade 
ao meu mundo. O nosso silêncio precisa ser vivido, é um espaço vazio, pre-
cisamos preenchê-lo com os paradigmas das diferenças culturais que nos faz 
iguais. Nós surdos, estamos sempre esperando pela oportunidade de reterrito-
rializar o vazio junto com um ouvinte, mas parece que alguns fogem, pedem 
para chamar o intérprete, e não enfrentam esse silêncio como ‘uma deficiência’ 
que alguns tem de se comunicar com gestos e expressões da língua brasileira 
de sinais. É um silêncio que machuca e torna nosso mundo tão pequeno, 
movediço e oprimido por uma cultura dominante da língua portuguesa.

Confesso que na minha formação acadêmica, em alguns momentos, tam-
bém sofri por falta de intérpretes e fiquei na dependência da ajuda solidaria 
dos amigos e amigas. Sempre fazia trabalhos em grupo com Amauri Moret e 
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Ednéia Bento, eles sempre me apoiavam quando não tinha intérprete. Havia 
em nossa turma, muitos alunos que sabiam LIBRAS, mas poucos tinham 
solidariedade na hora que eu precisava de apoio para compreender os textos 
acadêmicos. A minha turma era muito amigável, mas infelizmente eles não 
conheciam minha cultura e identidade, e quando faltava intérprete eles não se 
importavam comigo ou não se davam conta que eu precisava do apoio deles 
para compreender os textos indicados pelos professores. Acredito que eles 
poderiam alertar os professores sobre minhas necessidades, mas a maioria 
não sensibilizava com as minhas limitações de leitura e escrita de textos em 
língua portuguesa. Percebendo essa insensibilidade, eu me constrangia em 
atrapalhar a aula deles e saía da sala para viver busca de ajuda para as minhas 
diferenças culturais. As vezes ia à coordenação do Mestrado e ao Núcleo de 
Ciências Humanas solicitar um intérprete para me ajudar.

Acessibilidade linguística foi um dos maiores desafios que enfrentei 
no mestrado. Era situação muito difícil para mim porque alguns professores 
começavam a aula mesmo sem intérprete, e eu acaba sendo prejudicado por 
falta de acessibilidade linguística. Os colegas que sabiam Libras deixavam 
sua condição de alunos para interpretar para mim, o que acabava prejudicando 
também aprendizagem deles. Às vezes tentava fazer leitura labial, mas não 
tinha um slide com palavras-chave e imagens que ajudasse contextualizar 
a comunicação do professor. Com isso acabava ficando desmotivada e até 
pensava em desistir. Aos poucos fui compreendendo que estava diante de um 
grande desafio e que poderia contar com poucas pessoas que me compreen-
diam sem menosprezar minhas habilidades, e assim, fomos construindo uma 
história de amizade e trocas de saberes nas diferenças culturais.

Reconhece que o mestrado acadêmico em letras foi um grande desafio, 
mas foi uma das melhores fases da minha formação acadêmica. Sei que ainda 
tenho uma longa caminhada ainda para ajudar ao povo surdo ao acesso ao 
ensino superior. Mas a minha formação acadêmica servirá de exemplo para 
o povo surdo mostrar aos ouvintes que os surdos aprendem, que os surdos 
ensinam e podem caminhar com ouvintes que ensinam respeitando asa dife-
renças culturais.

Na minha caminhada no mestrado acadêmico em letras reconheço tam-
bém ajuda e solidariedade que sempre recebi de Ariana Boaventura. Ela sem-
pre foi uma companheira que dedicou às lutas pelas causas dos surdos e por 
me apresentar minha amiga Ednéia Bento, que sempre acompanhou minhas 
leituras e dedicou tempo para discutir comigo os conteúdos das aulas que 
ajudaram no meu crescimento intelectual. Hoje posso me definir como uma 
surda que alimenta convicções hibridas sobre os conhecimentos dos estudos 
culturais que aprendi com os livros e os professores. Em geral, os surdos não 
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gostam de ler, porque conhecem pouco as palavras da língua portuguesa. Os 
contextos, os sentidos literários apresentados pelos autores, nos deixa perdidos 
obrigando-nos a recorremos aos dicionários que nem sempre contribuir para 
tradução de qualidade das palavras presentes nos textos.

Para compreender os textos escritos em língua portuguesa a minha 
colega de mestrado e tradutora e intérprete da língua brasileira de sinais, 
Ednéia Bento, era que me ajudava na tradução cultural dos textos e permitia 
uma melhor compreensão das leituras. Ela também sempre me incentivava a 
enfrentar os desafios dos estudos acadêmicos. Os desafios que enfrentava me 
levaram a pensar nas dificuldades que meu povo tem com a leitura e escrita 
em língua portuguesa. No segundo semestre de 2016, comecei aprofundar 
meus conhecimentos acadêmicos em escrita de sinais ministrando aulas no 
curso de Letras-Libras, mas sempre pensando no povo surdo na educação 
básica. Aos poucos fui compreendendo que a nossa língua também poder ser 
escrita com base nos pressupostos linguísticos da língua brasileira de sinais.

Minha turma de mestrado de 2015 – Fonte: Álbum Nair Gurgel

Com base nas minhas reflexões acadêmicas comecei a imaginar se tivesse 
aprendido primeiro a ler e escrever em minha própria língua teria sofrido 
menos com a leitura e a escrita em língua portuguesa. No último semestre 
do mestrado, tomei uma decisão radical de escrever do ponto de vista da cul-
tura e identidade surda sobre a escrita de sinais, como a escrita da L1, uma 
escrita que corresponde à cultura e identidade surda. Dessa forma pretendo 
levantar futuras reflexões sobre o ensino do português como L2, respeitando 
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a L1 da cultura e identidade surda. Diminuindo assim, o comportamento e 
o pensamento dos ouvintes sobre os surdos, que, segundo Perlin (2007), é 
moldado pelas representações dos ouvintes, que cultivam a ideia de que os 
surdos se olhem e narrem-se da perspectiva da cultura ouvinte, ou seja como 
deficientes, incapazes, analfabetos, iletrados que necessitam se submeter a 
práticas terapêuticas para falar e forçar o uso de aparelhos e implantes para 
se tornar quase ouvinte.

Nesta perspectiva, reconheço que nós surdos, por séculos tivemos nossa 
língua e cultura cerceada pelos olhares ouvintes, nos disciplinando, treinando 
em nós uma fala que jamais tiveram a intenção de entender o sentido, mas 
nos impondo um mundo que nos tirava a essência de sentir que somos huma-
nos. Esse tipo comportamento da cultura ouvinte no máximo nos permitindo 
sentir que somos literalmente quase humanos, quase perfeitos, mas acabava 
nos oprimindo com uma deficiência que é na verdade uma experiência dos 
ouvintes, porque nós surdos quando estamos imersos em nossa cultura entre o 
povo surdo nos sentimos plenos e realizados com a nossa cultura e identidade.

Posso assegurar sem medo de ser feliz que tudo é perfeito no mundo 
surdo, os docentes que respeitam a nossa cultura e identidade em suas aulas 
proporcionam aprendizagem significativas. Em nossos encontros das asso-
ciações de surdos discutimos sobre cultura e identidade surda por horas a fio. 
Esses encontros permitem sonhamos com um mundo em que todos podem ser 
iguais mesmo com as diferenças culturais. Se os jornalistas da televisão, os 
políticos, professores, donos de editoras, médicos e atendentes de lojas fossem 
surdos, com certeza existiriam outros olhares e outras histórias registradas 
sobre os surdos.

Oliver Sacks (2013) conta que visitou a Ilha de Martha’s Vineyars, nos 
Estados Unidos, trata-se de um lugar que por duzentos e cinquenta anos ado-
tou como L1 a língua de sinais, devido ao grande número de surdos nascidos 
por causa de casamentos consanguíneos desde o período da sua colonização 
no século XVII. Segundo Sacks (2013), lá os surdos são lembrados não pela 
surdez, mas pelas aptidões decorrentes de sua personalidade, pelo seu caráter 
e elevada cultura, já que foram esses surdos que fortaleceram a maturação da 
língua de sinais americana (ASL) na escola de surdos (American School for 
the Deaf) fundada por Thomas Gallaudet e o professor surdo Laurent Clerc 
em 1830.Depois disso, muitas escolas foram fundadas em outros estados: 
como Nova York, Pensilvânia, Kentucky e Ohio. A língua de sinais francesa 
influenciou grandemente o princípio de tais escolas, mas, a língua de sinais 
americana logo marcou sua presença com a contratação dos professores surdos 
da ilha de Martha’s, absorvendo os códigos linguísticos e culturais alimentados 
pelas gerações de surdos americanos da ilha de Martha’s.
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Nos relatos de Sacks (2013), os surdos da ilha de Martha’s, introduziram 
nessa escola, narrativas, contos, piadas e lendas próprias da tradição surda. 
Esses surdos alimentaram a alma das crianças surdas depois que o professor 
surdo Laurent Clerc voltou para França. Esses professores formaram uma 
geração de estudantes surdos com uma língua de sinais, que depois foi deno-
minada American Sign Language (ASL), e foi constatado que após a intro-
dução da língua de sinais na educação dos surdos, os alunos começaram a 
ler e escrever em inglês depois de poucos anos. Tais resultados fizeram com 
que se fortalecessem os investimentos na formação de professores surdos. 
Atualmente todos sabem que aquela escola, se tornou a única universidade no 
mundo voltada para educação de surdos, para pesquisas sobre língua e cultura 
surda sob a orientação de professores surdos e administrada por reitor surdo.

Considerações Finais

Quando me deparei com as possibilidades de realizar essa pesquisa na 
perspectiva dos estudos culturais pós-críticos por meio dos pressupostos teóri-
cos de uma etnografia de mim mesmo fiquei um pouco preocupada. Confesso 
que fiquei preocupada e tive uma certa resistência pessoal de fala de mim 
mesma. Isto porque sou um pouco reservada quanto à minha vida pessoal. 
Descrever as dificuldades pelas quais passei como criança e adolescente surda 
causou-me uma inquietação. Fiquei temorosa com a possibilidade de expor às 
outras pessoas fora do círculo mais íntimo de amigos. Mas ao mesmo tempo 
vi que era uma possibilidade que tinha de revelar o que ser surdo no mundo 
ouvinte para ‘desterritorialização’ dos preconceitos culturais e principalmente 
linguístico do povo surdo.

Pode até parecer pouca coisa realizar essas afirmações, mas quando se 
carrega a condição de ser surdo numa sociedade de maioria ouvinte, não é 
nada fácil enfrentar os estereótipos de raça de uma sociedade plural como 
a brasileira. É difícil porque somos obrigados enfrentar os padrões de nor-
matização que gera olhares e estigmas carregados de indiferenças culturais. 
Confesso que para mim desde o nascimento a conquista de uma vaga num 
mestrado acadêmico em letras causou em mim muitos momentos de insegu-
rança, haja vista que, desnudar-se através da escrita em outra língua que não 
era a minha língua da herança, exigiu de mim coragem e determinação para 
enfrentar as diferenças e os preconceitos linguísticos da língua portuguesa 
culta que sempre representou na minha vida um processo de colonização.

Na perspectiva dos estudos surdos, após refletir bastante, protelar, ler e 
discutir alguns pressupostos teóricos como orientador e demais colaboradores, 
compreendi que, como uma das líderes de minha comunidade surda, e ter sido 
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uma pessoa surda privilegiada pelo afeto da família e cuidados educacionais 
diferenciada da maioria das pessoas surdas, resolvi enfrentar o desafio desta 
pesquisa acadêmica voltado para Escrita de Sinais e a cultura e identidade 
surda no Estado de Rondônia. Mergulhei nos estudos com a consciência de 
que a maioria dos surdos não teve as mesmas oportunidades que tive na vida, 
propondo-me assim, abrir caminhos que só alguém em minha posição poderia 
fazer em defesa do meu povo.

Neste cenário ao realizar estudos voltados para os conceitos e leituras 
relacionados a cultura e identidade surda, passei a compreender melhor minha 
posição de pertencimento ao povo surdo do estado de Rondônia. Ao ter essa 
compreensão de forma mais consolidada no processo de minha formação aca-
dêmica, tomei consciência da minha cultura e identidade através das reflexões 
das minhas próprias lutas pessoais e coletiva em defesa do povo surdos. Neste 
sentido, passei a ter mais consciência da importância dessas narrativas de vida 
não só para a comunidade surda de Rondônia, mas também para servir de 
testemunho os demais surdos da Região Norte, considerando que estou sendo 
a primeira surda da região a fazer um mestrado acadêmico, sendo ao mesmo 
tempo uma professora de uma universidade federal no contexto do primeiro 
curso de letras Libras do meu estado e região. Aos poucos fui reconhecendo 
que os resultados dos meus estudos iriam tornar-se um espelho para as novas 
gerações de surdos. Não resta dúvida que os resultados deste estudo terão 
um efeito pedagógico para mostrar que é possível ser surdo num mundo 
colonizado pelos ouvintes. Isso não nos rouba o direito de alcançamos os nos 
sonhos mesmo sendo diferentes.

Mesmo diante das minhas resistências às leituras e aos conceitos, à prin-
cípio, a disciplinas cursadas sem intérpretes, e, às vezes, mesmo sem intérprete 
algum, ter trocado de orientador no meio do percurso, entre outras dificuldades 
que tive que enfrenta, e, paralelo a isso, exercer a docência na área da escrita 
dos surdos no curso de letras da Universidade Federal de Rondônia, reconheço 
que havia a necessidade de revelar um pouco os dramas do meu povo para 
alcançar os sonhos acalentados. Torna-se uma etnográfica da minha própria 
história e do meu povo é uma premissa dos estudos culturais pós-crítico para 
reconhecermos melhor as istória

Histórias das aventuras humanas neste planeta azul. Como sujeita etno-
gráfica da minha própria história os estudos surdos nesta perspectiva teórica 
me permitiram resgatar e promover outras narrativas que com certeza ajudará 
descolonizar os preceitos e estereótipos dos processos de colonização do 
povo surdo.

Para grande parte da sociedade ouvinte, soa corriqueiro falar ou referir-se 
à História, como um conhecimento razoavelmente básico para grande parte 
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dessa sociedade. No entanto, a maioria do povo surdo não tem esse mesmo 
nível de compreensão, pois essa História não está Disponível em: língua bra-
sileira de sinais, desconhecendo-se inclusive os personagens surdos históricos 
ou mesmo, que fazem parte da literatura brasileira. Quando comecei a ensinar 
a disciplina de Escrita de Sinais para os alunos do Curso de Letras Libras 
na UNIR em 2017, passei a refletir sobre as questões referentes à leitura e 
à escrita, percebendo em minha pesquisa, a importância dessa escrita como 
referência de origem para as próprias questões históricas e identitárias sur-
das, descobrindo-me também como pesquisadora, considerando a relevância 
desses estudos como instrumentos de construção de minha própria História 
enquanto sujeita étnica do povo surdo.

De modo geral, para o povo surdo, o papel da escrita comumente está 
associado aos ouvintes e à sua memória, ou seja, os surdos sinalizam de 
forma visual gestual, não tendo o costume de escrever como forma emi-
nentemente comunicativa. No entanto, ao pesquisar a origem da escrita de 
sinais primeiramente em função das aulas, e, posteriormente em função do 
Mestrado Acadêmico em letras, acabei por perceber que essa, de modo geral, 
está associada aos primeiros rabiscos feitos nas paredes das cavernas, onde 
mãos e outros símbolos familiares, evidenciam quiçá a hipótese da existência 
também de surdos nos primórdios da História, a qual dá-se justamente, com 
a descoberta da Escrita.

A partir desta reflexões, passei a compreender que o povo surdo também 
têm uma escrita que constituiu-se através do tempo histórico, essa escrita 
tem a função fundamental de registrar a história desses sinais, tendo ainda a 
possibilidade de ir além do simples registro, servindo também como memória 
gráfica no ensino-aprendizagem dos surdos como a questão cognitiva, pois, 
se esses tivessem aceso à escrita de sinais na infância juntamente com a 
LIBRAS e o português, esses não teriam as atuais dificuldades para aquisição 
de conhecimento, especialmente com a leitura e escrita em língua portuguesa.

Assim, nesse período que compreendeu minha pesquisa, entrei em con-
tato com diversos surdos de vários municípios do interior, procurando cata-
logar alguns sinais utilizados há muito tempo em Rondônia e, de importância 
histórica para a comunidade surda regional, questionando os surdos que cola-
boraram com a pesquisa quanto à origem histórica desses sinais, passando a 
registrar esses dados em vídeo, na tentativa de compor um acervo imagético 
de referência histórica, servindo esse também como elemento imprescindível 
para futuras pesquisas, quiçá por pesquisadores também surdos!

Para finalizar e importante asseguramos que não se pretende com essa 
pesquisa esgotar essa questão, muito pelo contrário, trata-se de um campo 
fértil de estudos que ainda há muito a se fazer! Mas há que reconhecer-se o 
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caráter inovador e a qualidade histórica desse material na trajetória histórica do 
povo surdo, especialmente para o Estado de Rondônia, e isso para mim, como 
sujeita histórico, é de fundamental importância, pois mostra que a História 
não está morta nos livros escritos em português, mas viva, em movimento, e 
continuamente em construção na alma daqueles buscam e lutam por sonhos 
utópicos. Dessa forma, reconhecemos a importância da escrita de sinais para 
a valorização e intensificação da cultura e identidade surdas, bem como, seu 
papel fundamental para o sentimento de pertença, especialmente na educação 
de surdos no sentido de configurar um campo de estudos acadêmico como 
referência descritiva, expressiva e visual, acelerando a apreensão do conhe-
cimento pelas novas gerações.
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CAPÍTULO IX

O INTÉRPRETE DE LÍNGUA 
DE SINAIS NA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR: limites e possibilidades

Jacó Da Silva Cruz33

Introdução

No Brasil o número de estudantes surdos que ingressam na Educação 
Superior na última década demostra que vem crescendo significativamente. 
Dados do Ministério da Educação (MEC) demostram que em 2003 havia 665 
surdos frequentando a Educação Superior em universidades brasileiras. 
Em 2005, esses números saltaram para 2.428 sujeitos surdos, havendo um 
crescimento de 265 % de matrículas no período de 2003 a 2005 na Educação 
Superior. Com relação à pessoa surda em 2013 havia um total de 29.034 
estudantes matriculados com alguma deficiência na Educação Superior no 
Brasil. Destes 1.488 estudantes surdos (5,13%), 7.037 deficientes auditivos 
(24,24%) e 151 estudantes surdo‐cegos (0,52%).

A presença de estudantes surdos em contextos universitários é recente. 
O acesso à Educação Superior conforme dados do censo escolar do MEC 
demostram que começaram partir de meados da década de 1990, quando o 
status de língua para a língua de sinais iniciaram e com o desenvolvimento 
da oferta de propostas de educação bilíngue de qualidade para surdos. Nesse 
sentido, as políticas de Educação que buscam assegurar a inclusão de estu-
dantes nas instituições educacionais ainda é um grande desafio. A questão 
que se coloca é se esses estudantes estão efetivamente incluídos na Educação 
Superior, considerando que ainda há barreiras que dificultam sua permanência 
na Educação Superior, como a falta de intérpretes que tem formação e perfil 
de educador.

Com base no Decreto n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005, “as institui-
ções federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas o 
acesso à comunicação, à informação e à educação nos processos seletivos” 

33 É intérprete da língua brasileira de sinais (TILS) na Universidade Federal de Rondônia e membro do Grupo 
Pesquisador em Educação Intercultura (GPEI/UNIR) na linha de Pesquisa Educação de surdos: um olhar 
à identidade, cultura e a língua.
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(BRASIL, 2005). Em sua pesquisa, Kumada (2016) analisou 80 editais e 217 
documentos como provas, vídeos em Libras e listas de aprovação, referentes 
aos cursos superiores de formação de professores da língua oferecidos por 25 
instituições federais, entre 2006 e 2015. Na pesquisa ela buscou verificar 
como se deu a oferta destas graduações e se o acesso de surdos na Educação 
Superior e constatou que em 61% dos editais não apresentaram versão tradu-
zida à língua de sinais, enquanto 6% realizaram uma tradução não integral. 
Ela identifica ainda que apenas 24 editais permitiram ao candidato solicitar 
uma correção diferenciada nas provas de redação, enquanto somente 23 pre-
viam a interposição de recurso no caso desta ter sido incorreta, postura que 
contraria o decreto, já que os surdos aprendem o português como segunda 
língua (MARTINS, 2017).

Neste cenário em tela, o intérprete de língua de sinais que atuam em sala 
de aula na Educação Superior ainda é pouco reconhecido no contexto acadê-
mico. Para problematizar este campo de atuação dos intérpretes da língua de 
sinais brasileiro há vários limites e possibilidades que ainda necessitam de 
estudos e pesquisas acadêmicas. A realidade do TILS no contexto da Educação 
Superior enfrenta sérios problemas de falta de formação específica na área 
do curso que atua.

No Brasil ainda são poucas as universidades que têm experiência com 
a prática de intérpretes educacional na Educação Superior. Considerando o 
aumento da presença de surdos na Educação Superior na Universidade Federal 
de Rondônia (UNIR) e oficialização da Libras como língua materna da pessoa 
surda, torna-se de fundamental importância o papel e as possibilidades de 
atuação deste profissional em Educação Superior.

O Intérprete Educacional (IE) de Libras é um profissional que interpreta 
e traduz para Língua Brasileira de Sinais (Libras) os processos de ensino e 
aprendizagem realizado por professores que ministram aula em Língua Por-
tuguesa. Este profissional é inserido na sala de aula da educação no contexto 
da Educação Superior com o propósito de assegurar a pessoa surda acessi-
bilidade da língua de sinais. Entretanto, reconhecemos que o objetivo não é 
apenas assegurar acessibilidade a língua de sinais, mas torna-se necessário 
assegurar também aprendizagem dos conteúdos das disciplinas que fazem 
parte da grade curricular dos cursos que estão matriculados.

As Instituições de Educação Superior (IES) possui espaços educativos 
que têm como função a preservação e a transmissão do conhecimento e, para 
isso, é essencial que seja um espaço acessível para todas as pessoas, indepen-
dentemente de suas potencialidades ou dificuldades. Em relação a Educação 
Superior da pessoa surda é essencial que se conheça como vem se organi-
zando o cenário atual dos Tradutores/Intérpretes da Língua de Sinais (TILS). 
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No contexto educacional é necessário verificar quais as são as ferramentas e 
adaptações que estão sendo utilizadas para interpretar e traduzir conteúdos 
que ainda não possui sinais termos.

Neste cenário em tela, torna-se cada vez mais importante compreender o 
papel e a atuação do intérprete de LIBRAS no contexto da Educação Superior, 
pois seu trabalho está relacionado com a interação comunicativa social e cul-
tural para a inserção das pessoas surdas que utilizam das línguas de sinais na 
sociedade. Sabe-se que o reconhecimento da Libras como sistema linguístico 
é muito recente e o papel do TILS educacional ainda precisa ser alavancado 
e compreendido nesses contextos para que se alcance melhores rendimentos 
de ensino e aprendizagem dos estudantes surdos.

Para o intérprete da Língua Brasileira de Sinais realizar a mediação dos 
processos de ensino e aprendizagem de sujeitos surdos em contexto educacio-
nais torna-se necessário muita habilidade profissional. Isto porque é preciso 
que o TILS não apenas assegure a acessibilidade de comunicação em língua 
de sinais, mas que faça uma tradução cultural dos conteúdos ensinados de 
forma simultânea. Não é fácil, porque essa modalidade de interpretação não 
tem tempo para pensar em suas escolhas lexicais. A falta de conhecimento, 
experiência e formação específica acabam prejudicando os processos de ensino 
e aprendizagem do estudante surdo que acabam ficando com déficit de apren-
dizagem dos conteúdos.

Dentro deste cenário, apresentado o objetivo deste estudo e pesquisa, 
foi realizar reflexões etnográficas com base nas pesquisas pós-críticas, para 
demostrar as minhas experiências vivenciadas nos cursos de graduação e 
Pós-Graduação da Universidade Federal de Rondônia como Tradutor Intér-
prete da LIBRAS no contexto da Educação Superior. As minhas reflexões 
etnográficas foram construídas com base nas teorias da interpretação da Libras 
com o propósito de demonstrar a necessidade do “intérprete educador” para 
atuar no contexto da Educação Superior.

Os resultados refletidos neste estudo e pesquisa revelam uma etnografia 
pós-crítica da minha prática como intérprete educador preocupado em contri-
buir com os processos de ensino e aprendizagem do surdo em diversas disci-
plinas de cursos da Educação Superior. Como intérprete educador, não fiquei 
com o trabalho focado apenas nos processos de acessibilidade de comunicação 
em Libras, tiver que utilizar dos pressupostos da tradução focada na cultura 
e identidade surda e sobre como estes sujeitos aprendem para assegurar o 
desenvolvimento cognitivo dos estudantes surdos em relação os diversos con-
teúdos ensinados. Em caso de termos, palavras e conceitos técnicos de algumas 
disciplinas a falta de sinais específicos exige uma transposição didática na 
tradução para Libras de sinais, que exige habilidades pedagógicas. Com este 
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estudo esperamos contribuir para novas pesquisas sobre as estratégias, teorias 
e métodos de interpretação na Libras para formação de intérpretes educadores 
para os diversos contextos da educação de surdos no Brasil.

Para alcançar os objetivos deste estudo e pesquisa optamos pelas teorias 
do estudos pós-críticos com base em Paraíso (2014) que nos proporciona a 
constituição de um método que permite construirmos procedimentos a partir 
de pressupostos e premissas teóricas relacionados ao tema. Neste rumo nosso 
“olhar pesquisador” buscou nos pressupostos e premissas teóricas que benefi-
ciam a compreensão do papel do intérprete educacional no contexto da Educa-
ção Superior. Para isso, recorremos a pressupostos teóricos relacionados aos 
estudos surdos apresentados por Tuner (2001), Napier (2002), Pagura (2003), 
Sander (2003), Sobral (2005), Albres (2006), Lacerda (2007), Lodi (2007), 
Gurgel (2009) e Santos (2017). Esses autores possuem pressupostos teóricos 
que permitem construímos diálogos interculturais para diversidade cultural 
na educação de surdo. As teorias destes autores permitiam construirmos uma 
visão pós-crítica para a necessidade de formação de intérpretes educacionais 
para línguas de sinais no contexto da Educação Superior.

Os resultados com base nos objetivos. Por meio de narrativa etnográfica 
de si mesmo34, refletindo sobre as experiências vivenciadas como intérprete 
educador na Universidade Federal de Rondônia. O pesquisador reflete com 
base nas epistemologias dos estudos de diversidade pós-crítico suas expe-
riencias vivenciadas nos cursos de graduação e Pós-Graduação. As reflexões 
decorrentes das suas experiências na Educação Superior proporcionam a cons-
trução de outros olhares e saberes relacionados aos processos de tradução e 
interpretação da língua de sinais. Nesse sentido, buscou-se demostra resultados 
que levam a reconhecer que os processos de comunicação e expressão da 
língua de sinais pelo intérprete educacional possibilitam identificar espaços 
interativos que contribuem para a formação acadêmica dos surdos.

Por fim, o presente estudo e pesquisa procura demonstrar a importância 
das teorias e práticas pedagógicas voltadas de formação de intérpretes educa-
dor para a Educação Superior. O presente estudo traz reflexões que proporcio-
nam a construção de outros olhares para a formação e atuação do intérprete 
educacional de língua de sinais na Educação Superior. Acreditamos que as 
resultantes apresentadas nos levam a reconhecer que precisamos avançar na 
busca por melhoria da qualidade dos processos de ensino e aprendizagem 
da pessoa surda na Educação Superior. Os resultados apresentados apenas 
revelam o olhar deste pesquisador. Esperamos que a partir deste estudo e 

34 O método etnográfico, caracteriza-se pela Antropologia como “o estudo das experiências humanas a partir 
de uma experiência pessoal” É uma forma de nos aproximarmos da realidade que nos propomos estudar 
refletir e entender.
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pesquisa outros pesquisadores possam realizar estudos surdos que contribua 
com a melhoria da qualidade da educação de surdos no Brasil.

Fundamentação teórica da necessidade do intérprete educador

Refletir sobre a atuação e o papel do intérprete educacional nos dife-
rentes contextos do ensino supérior. Abordamos sobre a complexa, difícil e 
cansativa tarefa deste profissional. Isto porque na atuação do intérprete estão 
envolvidos sua formação, restrição de tempo para interpretação e tradução e 
as escolhas adequadas nos mais diversos aspectos dos processos de ensino 
e aprendizagem de sala de aula, além das questões relativas aos contextos 
específicos de cada conteúdo ou disciplina.

O intérprete educador, dentre várias habilidades, poderá conhecer a língua 
de sinais e os diversos saberes práticos que envolvem não só saber sinalizar 
as palavras nas duas línguas, mas possuir competências e habilidades rela-
cionadas ao conhecimento gramatical, linguístico e cultural. Neste sentido, é 
de fundamental importância que seja mantido os sentidos pretendidos, para 
além da literalidade e das suas responsabilidades frente às dificuldades que 
aparecem ao longo de sua atuação como intérprete.

Em meio aos profissionais que atuam na efetivação de práticas de edu-
cação de surdo encontra-se o intérprete educacional de LIBRAS e português. 
Profissional previsto com o que se estabelece no Decreto n. 5.626, de 22 de 
dezembro de 2005 (BRASIL, 2005). Conforme estabelece o decreto, o intér-
prete é responsável pela acessibilidade linguística dos estudantes surdos que 
frequentam a Educação Superior, interpretando do Português para a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e vice-versa. A demanda por este profissional 
é crescente e também tem sido crescente o número de surdos matriculados 
em busca de conhecimento mediado pela LIBRAS. Contudo, este profissional 
tem sido historicamente constituído na informalidade das relações sociais, 
sem formação específica para esta atuação. Em 2005, se iniciam os primeiros 
cursos em nível superior para formação de TILS.

Com a publicação do Decreto n. 5.626/2005, ficou determinado oficial-
mente níveis de formação e atribuições do papel do intérprete de LIBRAS. 
Em 2008 foi criado o primeiro bacharelado para formação de TILS. Neste 
sentido, os principais aspectos que consideramos fundamentais para a forma-
ção de TILS para atuarem na área educacional, levando em conta a demanda 
crescente por este profissional em todos os níveis de ensino, é seu papel na 
efetivação de práticas de educação de surdos na perspectiva bilíngue. É de 
fundamental importância reconhecermos o campo de atuação do intérprete 
educacional de LIBRAS, na modalidade simultânea dentro de sala de aula na 
graduação e nas pós-graduações no contexto da Educação Superior.
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Neste contexto, os espaços educativos têm como função a preservação 
e a transmissão cultural e, para isso, é essencial que seja um espaço acessível 
para todas as pessoas, independentemente de suas potencialidades ou dife-
renças. Ao se abordar a educação da pessoa surda, é essencial que se conheça 
como ela vem acontecendo atualmente, quais as ferramentas e adaptações 
utilizadas e, especialmente, os personagens que integram nesse cenário, no 
caso o intérprete educacional seria o protagonista porque é ele que detém as 
competências e habilidades de transmitir o conhecimento da língua portuguesa 
para a língua de sinais.

Lacerda (2007) e Gurgel (2009) nos alertam que as discussões referentes 
ao papel e a formação de intérpretes no espaço educacional ainda bastante 
recente. Pouco se conhece sobre as práticas educacionais daquilo que é rea-
lizado em sala de aula pelos intérpretes na perspectiva da educação bilíngue 
para surdos. Além disso, por ser uma profissão em processo de formação, 
ainda não há profissionais formados que foram habilitados para essa função. 
O que temos são intérpretes de LIBRAS que se limitam a acessibilidade da 
língua de sinais. Basta qualquer pessoa que saiba língua de sinais quererem 
trabalhar que acaba sendo considerado, potencialmente, um intérprete da 
língua, não sendo exigida formação ou qualificação específica, para além do 
domínio de LIBRAS, nem sempre bem avaliado.

A presença do TILS em sala de aula por si só não assegura que as ques-
tões metodológicas sejam alteradas para contemplar todas as necessidades 
educacionais especiais do estudante surdo visando a uma atenção emancipa-
dora. Muitas vezes, a presença do intérprete acaba por mascarar uma inclusão 
que na realidade acaba excluindo. Além disso, a falta de formação profissional 
específica para a atuação educacional constrói uma visão equivocada de que 
o intérprete deve ter uma formação generalista, e que ele, por vezes, pode se 
responsabilizar pelos processos de aprendizagem dos estudantes surdos. Com 
isso, a aquisição dos conteúdos curriculares pode continuar sendo insatisfatória 
e ineficiente, criando obstáculos novos para o desenvolvimento educacional 
do estudante surdo.

Neste contexto reconhecemos que a formação dos TILS precisa ser pen-
sada com cuidado para que os vários aspectos envolvidos em sua atuação 
profissional sejam trabalhados. Sobral (2005) afirma que o domínio da língua 
não é suficiente para a atuação profissional, considerando que se trata de com-
preender bem as ideias, pois serão elas são o foco do trabalho, para além das 
palavras que as compõem. Neste sentido, defende ser fundamental desenvolver 
conhecimentos para além do conteúdo mais direto da mensagem, compreen-
der as sutilezas dos significados e sentidos, os valores culturais, emocionais 
e outros envolvidos no texto de origem, e os modos mais adequados de fazer 
estes mesmos sentidos serem passados para a língua de sinais.
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Neste sentido, compreendemos que é exatamente neste terreno denso e 
plural que atua o intérprete educacional, elegendo os sentidos que lhe parecem 
os mais promissores para serem transpostos para uma outra língua em cada 
processo tradutório e interpretativo. Ao contrário do que se afirma frequente-
mente, a posição de um intérprete, longe de ser neutra, é a de um interlocutor e 
mediador do conhecimento, que, na situação discursiva, precisa fazer escolhas, 
eleger sentidos, para deles se apropriar e fazê-los chegar ao seu destinatário. 
Fazem escolhas, não para colocar suas impressões, mas suas impressões são 
fundamentais nas escolhas de sentido que faz para verter de uma língua a 
outra com a maior fidedignidade possível.

Para Lodi (2007) interpretar implica conhecimento de mundo, que, mobi-
lizado pelos enunciados, contribui para a compreensão do que foi dito e em 
como dizer na língua de sinais, consciente dos sentidos múltiplos expressos 
nos discursos. Com a percepção dos sentidos, as formas verbais de origem 
são ofuscadas, cabendo ao intérprete escolhas, procurando expressar o sen-
tido sem prender-se às formas da língua de partida. Ele deve produzir um 
novo enunciado que atenda à completude da mensagem original, refletindo as 
características da língua de chegada, sem deixar traços da língua de partida.

Sobral (2008) assegura que a tarefa do intérprete educador se torna mais 
complexa quando encara o cerne de seu trabalho com fidelidade a tradução 
sem negligenciar a língua para a qual se traduz. Para ele, precisamos conhecer 
profundamente a língua da qual pretende traduzir, acompanhando as mudan-
ças pelas quais a língua passa, considerando que o conhecimento restrito 
desta língua pode levar a traduções e interpretações equivocadas. Por isso, 
ele recomenda ser necessário que o intérprete educador tenha conhecimento 
da língua alvo, buscando nela os modos mais adequados de significar aquilo 
que está sendo apresentado em outra língua

Por outro lado, Lacerda (2007) comenta que o interesse em formar TILS 
para atuar em experiências de educação bilíngue, torna-se relevante que se 
enfatize ainda aspectos da formação que focalizem questões relativas aos 
espaços educacionais. Por conta disso, é de grande relevância que haja pes-
quisas na área que priorize o conhecimento sobre a LIBRAS e o intérprete 
educacional. Isto porque os conhecimentos da língua de sinais associados aos 
aspectos pedagógicos tornam-se uma ferramenta poderosa na educação do 
estudante surdo no contexto da Educação Superior.

Estudos internacionais e nacionais 
sobre o intérprete educacional

No cenário internacional, a Declaração de Salamanca na (ORGANI-
ZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 1994), foi um marco para impulsionar a 
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inclusão educacional. Um documento internacional assinado por vários países, 
inclusive o Brasil, e teve como meta não deixar nenhum estudante fora do 
ensino regular, com o desejo de colocar todos os estudantes no ensino regular, 
independentemente de sua origem social, étnica ou linguística. Com isso, o 
poder público inseriu o intérprete de língua de sinais na sala de aula onde 
haja surdos matriculados, pretendendo, assim, criar estratégia para manter a 
ideia de que a educação do surdo deva ser disponibilizada no ensino regular 
com a garantia ao surdo da aquisição dos conteúdos escolares na sua própria 
língua (QUADROS, 2006).

Na década de 90 houve vários pesquisadores na área da educação e 
linguística que direcionaram suas pesquisas para a educação de surdos, em 
particular para a aquisição da língua de sinais e para o processo de ensino e 
aprendizagem do português como segunda língua. Todavia, com as políticas 
públicas de inclusão, alguns destes pesquisadores voltaram suas pesquisas 
para a atuação de intérpretes educacionais e a aprendizagem de estudantes 
surdos em salas mistas com ouvintes e surdos.

No cenário internacional o Intérprete de Língua de Sinais (ILS) desen-
volve suas atividades da mesma forma que em qualquer país, realizando a 
comunicação entre falantes de duas línguas diferentes, uma auditivo-oral no 
caso os ouvintes e outra viso-gestual no caso os surdos, possibilitando apenas 
acessibilidade de comunicação entre eles. Segundo Quadros (2004, p. 9) essas 
línguas são denominadas Língua Fonte (LF), língua que o intérprete ouve 
ou vê e que, a partir dela, faz a tradução e interpretação para a outra língua, 
denominada Língua Alvo (LA). Ainda segundo Quadros (2004) traduzir e 
interpretar são atividades de naturezas distintas. Desta forma ela destaca que 
o termo tradutor é usado de forma mais generalizada e inclui o termo inter-
pretação também.

O intérprete recebe a informação na LF e deve escolher como enunciar 
essa informação na LA. Essa escolha não é simples, pois não são somente 
palavras pronunciadas, mas ideias e opiniões. Não se encontram referentes 
diretos de uma língua na outra, e por isso é necessário interpretar o significado 
do que foi dito em uma língua e buscar manter o sentido o mais próximo 
possível na outra língua. Isto porque cada país possui tradutores e intérpretes 
de língua de sinais específicos para a língua de origem daquele país e estes 
também atuam em contextos educativos diversos como salas de aula, confe-
rências, seminários, entre outros.

A história da constituição deste profissional se deu a partir de ativida-
des voluntárias que foram sendo valorizadas enquanto atividade laboral na 
medida em que os surdos foram conquistando o seu exercício de cidadania. 
A participação de surdos nas discussões sociais representou e representa a 
chave para a profissionalização dos tradutores e intérpretes de língua de sinais.
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Outro elemento fundamental neste processo é o reconhecimento da língua 
de sinais em cada país. À medida que a língua de sinais do país passou a ser 
reconhecida enquanto língua de fato, os surdos passaram a ter garantias de 
acesso a ela enquanto direito linguístico. Assim, consequentemente, as ins-
tituições se viram obrigadas a garantir acessibilidade através do profissional 
intérprete de língua de sinais. Veremos aqui os fatos históricos relevantes 
sobre os estudos da constituição do profissional intérprete de língua de sinais 
na Suécia, nos Estados Unidos e no Brasil.

De acordo com QUADROS (2004), na Suécia a presença de intérpretes 
de língua de sinais sueca em trabalhos religiosos por volta do final do século 
XIX (SUÉCIA, 1875). Em 1938, o parlamento sueco criou cinco cargos de 
conselheiros para surdos que imediatamente não conseguia atender a demanda 
da comunidade surda. Em 1947, mais 20 pessoas assumiram a função de 
intérprete. Em 1968, por uma decisão do Parlamento, todos os surdos teriam 
acesso ao profissional intérprete livre de encargos diante de reivindicações 
da Associação Nacional de Surdos. Neste ano, também foi criado o primeiro 
curso de treinamento de intérprete na Suécia organizado pela Associação 
Nacional de Surdos, junto à Comissão Nacional de Educação e à Comissão 
Nacional para Mercado de Trabalho.

Em 1981 foi instituído que cada conselho municipal deveria ter uma 
unidade com intérpretes. Nos Estados Unidos em 1815, Thomas Gallaudet 
era intérprete de Laurent Clerc (surdo francês que estava nos EUA para pro-
mover a educação de surdos). Ao longo dos anos, pessoas intermediavam a 
comunicação para surdos (normalmente vizinhos, amigos, filhos, religiosos) 
como voluntários utilizando uma comunicação muito restrita. Em 1964, foi 
fundada uma organização nacional de intérpretes para surdos (atual RID), 
estabelecendo alguns requisitos para a atuação do intérprete. Em 1972, o RID 
começou a selecionar intérpretes oferecendo um registro após avaliação. O 
RID apresenta, até os dias de hoje, as seguintes funções: selecionar os intér-
pretes, certificar os intérpretes qualificados; manter um registro; promover o 
código de ética; e oferecer informações sobre formação e aperfeiçoamento 
de intérpretes.

Estudos internacionais sobre intérprete educacional também têm se preo-
cupado com a formação, habilidades profissionais e papéis dos intérpretes 
educacionais. Compilamos a seguir alguns dados de pesquisas desenvolvidas 
nos Estados Unidos e Austrália. Schick, Willians e Bolster (1999) revelam 
que em uma pesquisa nos Estados Unidos 59 intérpretes educacionais foram 
avaliados usando a Avaliação de Desempenho Educacional do Intérprete – 
EIPA, constataram que os profissionais tinham diferentes origens e formação 
e em sua grande maioria não tiveram nenhum treinamento formal. Utilizavam 
diferentes tipos de língua de sinais. Os resultados mostraram que nem todos os 
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intérpretes educacionais estavam qualificados para fornecer uma interpretação 
adequada do discurso de sala de aula.

Nos Estados Unidos da América, a política educacional também indica 
que estudantes surdos sejam inseridos em salas de aula regulares, mas serviços 
de interpretação educacional devem ser garantidos, caso não o tenham o obje-
tivo da inclusão torna-se inatingível. Os intérpretes precisam ser certificados. 
Schick, Willians e Bolster (1999) indicam que o uso um instrumento válido e 
eficaz para avaliação é fundamental, mas ainda é necessário determinar qual 
o nível de desempenho deve ser considerado como minimamente aceitável.

Nos estados que adotaram a Avaliação de Desempenho Educacional 
do Intérprete (EIPA), esta questão sempre foi cercada por muita discussão. 
Naturalmente, algumas pessoas acreditam que um nível minimamente acei-
tável deve ser o mais alto nível de competência, no caso do EIPA, um nível 
avançado (5). No entanto, muitas preocupações pragmáticas também são 
relevantes para o estabelecimento de um nível mínimo. Uma das principais 
preocupações é a disponibilidade de intérpretes que têm habilidades avan-
çadas. Muitos profissionais envolvidos neste tipo de discussão acham que 
muitas exigências resultam em poucos intérpretes educacionais qualificados 
e consequentemente inúmeras tentativas de contornar esta situação (SCHICK; 
WILLIANS; BOLSTER, 1999).

Conforme o EIPA, o nível avançado de intérprete, consiste no domínio 
e uso das seguintes habilidades:

Nível 5: Avançado – Demonstrou-nos que uma ampla e fluente utilização 
do vocabulário de sinais, leva a uma ampla gama de estratégias para 
comunicação de palavras e novos conceitos. Erros de produção de sinal 
são mínimos e nunca interferem na compreensão do discurso. O discurso 
é correto do ponto de vista gramatical, dos marcadores não manuais e 
finalidades deficientes. Complexas construções gramaticais normalmente 
não são um problema. A compreensão de mensagens com sinais é sempre 
muito boa, comunicando todos os detalhes da mensagem original. Um 
indivíduo, com este nível de proficiência, é capaz de forma clara comunicar 
a maioria das interações dentro da sala de aula (SCHICK; WILLIANS; 
BOLSTER, 1999, p. 154).

Com base nesse pressupostos Tuner (2001) indica quais são os papéis 
de intérpretes educacionais que trabalham com crianças surdas incluídas em 
escolas comuns, como interpretar o que está sendo dito, informando a mensa-
gem fielmente; colocar-se de maneira em que o estudante possa visualizá-lo 
simultaneamente com o professor; esclarecer as dúvidas que surgirem na hora 
da interpretação com o professor ou palestrante para evitar uma interpretação 
errônea; interagir com o professor; estudar o conteúdo e os planos da aula; 
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manter toda a informação relacionada à interpretação estritamente confidencial 
dentro dos membros da equipe educacional; participar de oficinas e reuniões 
profissionais, a fim de aumentar o conhecimento e habilidades; inteirar-se 
sobre as políticas e procedimentos da escola; relatar todos os interesses do 
estudante ao supervisor; servir como ligação e fornecer informações ao estu-
dante, ao professor e à equipe de funcionários com o propósito que o estudante 
se beneficie mais da interpretação.

No espaço universitário Napier (2002), comenta que as ações dos intér-
pretes de Língua de Sinais Australiana ao interpretar uma palestra para univer-
sitários, constatou que alguns intérpretes mudaram o estilo de tradução, entre 
os métodos livre e literal de interpretação, como uma estratégia linguística para 
lidar com as influências do ambiente sociolinguístico do discurso. Particular 
atenção, neste estudo, foi dada à formação dos intérpretes educacionais (e, 
portanto, sua familiaridade com o discurso acadêmico), as características lin-
guísticas e densidade léxica do texto, e suas influências sobre a interpretação.

No Brasil a presença de intérpretes de língua de sinais em trabalhos 
religiosos iniciados por volta dos anos 80. Em 1988, realizou-se o I Encontro 
Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais organizado pela FENEIS que 
propiciou, pela primeira vez, o intercâmbio entre alguns intérpretes do Brasil 
e a avaliação sobre a ética do profissional intérprete. Em 1992, realizou-se o 
II Encontro Nacional de Intérpretes de Língua de Sinais, também organizado 
pela FENEIS que promoveu o intercâmbio entre as diferentes experiências 
dos intérpretes no país, discussões e votação do regimento interno do Depar-
tamento Nacional de Intérpretes fundado mediante a aprovação do mesmo. 
De 1993 a 1994, realizaram-se alguns encontros estaduais.

A partir dos anos 90 foram estabelecidas unidades de intérpretes ligadas 
aos escritórios regionais da FENEIS. Em 2002, a FENEIS sedia escritórios 
em São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte, Teófilo Otoni, Brasília e Recife, 
além da matriz no Rio de Janeiro. Em 2000 foi disponibilizada uma página 
na internet dos intérpretes de língua de sinais. Também foi aberto um espaço 
para participação dos intérpretes através de uma lista de discussão via e-mail. 
Esta lista é aberta para todos os intérpretes interessados e pode ser acessada 
através da página dos intérpretes.

Do ponto de vista dos marcos legais, no dia 24 de abril de 2002, foi 
homologada a lei federal que reconhece a língua brasileira de sinais como 
língua oficial das comunidades surdas brasileiras. Tal lei representa um passo 
fundamental no processo de reconhecimento e formação do profissional intér-
prete da língua de sinais no Brasil, bem como, a abertura de várias oportu-
nidades no mercado de trabalho que são respaldadas com base nas seguintes 
leis: n. 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRASIL 2002), n. 12.319 e o Decreto 
n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), entre outras leis que 
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representam conquistas importantes dos movimentos sociais surdos e teve 
consequências extremamente favoráveis para o reconhecimento do profissional 
intérprete de língua de sinais no Brasil por meio da Lei n. 10.098/2000 (Lei da 
acessibilidade) (BRASIL, 2000); Lei n. 10.172/2001 (Lei do Plano Nacional 
de Educação) (BRASIL, 2001a); Resolução MEC/CNE: n. 02/2001 (Diretrizes 
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica) (BRASIL, 2001b) 
e Portaria n. 3284/2003 que substituiu a Portaria n. 1679/99 (acessibilidade 
à Educação Superior).

O papel do intérprete educacional para além da interpretação

O intérprete educacional é uma profissão que exige esforço físico e 
mental, assim como aprimoramento e atualização constantes, visto que se 
trata de língua em constante modificações, uma língua viva exigindo que o 
profissional domine sua estrutura. Isto porque a LIBRAS é muito complexa 
por acontecer essencialmente em um canal visual espacial e, é recomendável 
que o Tradutor Intérprete de LIBRAS obtenha conhecimentos gramaticais e 
linguísticos da Língua Portuguesa.

É fundamental que o profissional tenha conhecimento aprofundado da lin-
guística das línguas envolvidas, dos aspectos culturais, técnicas e estraté-
gicas tradutórias a fim de realizar traduções e interpretações as mais fáceis 
possíveis aos contextos discursivos, que compreenda as ideias presentes 
nos discursos, as contextualizando com o momento, com a cultura, com 
as questões sociais, políticas, emocionais, portanto envolve conhecimento 
amplo. (IFRS, 2014, p. 19).

Com base nesses pressupostos o intérprete educacional deve atuar com 
as técnicas e ter conhecimento específico e pedagógica com o objetivo de 
auxiliar os surdos nos processos de ensino-aprendizagem, exercendo também 
um papel de educador, mas sem tirar ou interferir na autonomia do professor 
regente. Portanto, o mesmo deve ser um elo entre os sujeitos envolvidos no 
processo comunicacional interferindo de maneira consciente e coesiva na 
busca pelo conhecimento interdisciplinar e multidisciplinar, pois o intérprete 
sempre deve estar preparado para atuar em contextos linguísticos diversifica-
dos. Pessoalmente ele deve buscar o crescimento profissional entre seus pares 
e ao longo de suas experiências acumularem conhecimento, se o intérprete não 
busca conhecimento através da interação entre a comunidade surda e os outros 
intérpretes, a constituição de sua identidade neste processo se torna irrelevante.

Para Freire (1996) ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, 
os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo, sendo assim 
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compreendemos que as relações interativas dos intérpretes e da comunidade 
surda é de estrema importância para alavancar o potencial deste profissional, 
isso lhe dará segurança para atuar em qualquer nível de conhecimento, não 
como uma formula pronta, mas como uma forma de construir conhecimentos. 
Não podemos esquecer que nessa buscar, este profissional deve ter conheci-
mento profundado das línguas e das culturas envolvidas neste processo. Reco-
nhecemos que há muitas pessoas que dominam a língua de sinais e acabam 
assumindo a função de intérprete sem a devida qualificação, comprometendo 
a qualidade da interpretação. A participação do Tradutor Intérprete da Língua 
de Sinais (TILS), na vida social e educacional da pessoa surda é fundamental 
para o pleno exercício do ensino e aprendizagem.

De acordo com Sacks (2002) os surdos podem comunicar-se mais facil-
mente e com maior precisão pela Língua de Sinais, porque o cérebro deles se 
adapta para esse meio e, se forçados a falar, nunca conseguirão uma linguagem 
eficiente e serão duplamente deficientes. Neste sentido, é preciso compreender 
que só é possível alcançar o conhecimento por meio de formação e práticas que 
valorizem todos os sentidos, que deem espaço a manifestação das múltiplas 
inteligências, aos diferentes olhares e expressões que as traduzem.

Ser Intérprete de Língua de Sinais é muito mais do que ser identificado 
pela língua que fala, muito mais do que estar presente nas comunidades 
surdas ou ainda estabelecer um elo entre mundos linguísticos diferentes. 
Ser Intérprete é conflitar sua subjetividade de não surdo e surdo, é moldar 
seu corpo a partir da sua intencionalidade, reaprender o universo do sentir 
e do perceber, é uma mudança radical onde a cultura não é mais o único 
destaque do ser (MARQUES; OLIVEIRA, 2009, p. 396-397).

Nestes pressupostos podemos então compreender que ser intérprete edu-
cacional é ir muito além do que conhecer línguas de sinais ou qualquer 
outra lingua oral, pois, as escolhas feitas durante a atuação devem levar em 
consideração mais do que a palavra em si, em seu sentido literal. Durante sua 
atuação, o profissional passará por momentos de decisões que ocasionarão 
o uso de estratégias para conseguir alcançar as línguas fonte e alvo, “e um 
pormenor gramatical pode, às vezes, modificar todo o teor do que se diz” 
(VYGOTSKY, 2008, p. 160).

Sabendo-se que os ambientes educacionais apresentam um contexto 
mais formal, com dinâmica própria, em que não cabem interferências durante 
a simultaneidade da interpretação, ou seja, não há tempo para se pensar nas 
escolhas lexicais, mas sim uma grande habilidade para o improviso, o que 
torna a atuação do intérprete mais tensa e cansativa para o TILS. Nesse cená-
rio, dependendo da quantidade de horas a serem trabalhados, os intérpretes 
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de línguas de sinais, como os de línguas orais, organizam-se em revezamento 
entre dois ou mais profissionais a cada vinte ou trinta minutos, buscando 
oferecer ao estudante a melhor interpretação possível.

Mesmo com essa configuração, a atuação do profissional é solitária, já 
que na maioria das instituições de ensino não dispõe de profissionais sufi-
cientes para que haja revezamento entre intérpretes e muitas vezes não há 
necessariamente um feedback dos surdos que assistem às aulas. Não há tempo 
para discutir sobre a atuação do intérprete, algo comum em contextos infor-
mais. Nesse sentido, investigar aspectos dessa prática pode ser proveitoso 
para aqueles que atuam nesse campo.

Pagura (2003, p. 211) nos mostra que a Interpretação Simultânea (IS), 
usada inicialmente nos tribunais após a segunda grande guerra é a modali-
dade de interpretação mais utilizada nas grandes reuniões internacionais. A 
IS permite dinamismo às reuniões as aulas as conferências, os seminários, 
os congressos e possibilita a participação ilimitada de línguas. No caso das 
línguas orais, a simultaneidade demanda equipamentos, como cabine com 
intérpretes que se ajudam, microfones e fones de ouvido, de modo que apenas 
suas vozes cheguem à audiência.

A modalidade simultânea é a mais amplamente utilizada hoje em dia. [...] 
Nessa modalidade, os intérpretes – sempre em duplas – trabalham isolados 
numa cabine com vidro, de forma a permitir a visão do orador e recebem 
o discurso por meio de fones de ouvido. Ao processar a mensagem, re-ex-
pressam-na na língua de chegada por meio de um microfone ligado a um 
sistema de som que leva sua fala até os ouvintes, por meio de fones de 
ouvido ou receptores semelhantes a rádios portáteis. [...] (PAGURA, 2003, 
p. 211-212, grifos do autor).

Desta forma podemos reconhecer que a IS é complexa, difícil e cansativa 
para o TILS, considerando que momento de interpretação estão envolvidos 
nessa atuação restrição de tempo, escolhas adequadas, preparo amplo sobre 
os mais diversos aspectos, além de questões relativas ao contexto específico 
de cada situação. O intérprete, dentre várias habilidades, deverá conhecer 
as línguas em questão no ato interpretativo, o que envolve não só saber as 
palavras nas duas línguas, mas possuir vasto conhecimento gramatical, lin-
guístico, cultural, mantendo os sentidos pretendidos, para além da literalidade. 
Sua responsabilidade é grande frente às dificuldades que aparecem ao longo 
de sua atuação. Sobral (2008), fundamentado na perspectiva bakhtiniana, 
afirma que o profissional da área precisa conhecer os sentidos e significados 
das línguas envolvidas na tradução.
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[...] exprime em outra língua aquilo que é expresso de uma dada maneira 
numa língua, levando em conta a correspondência entre os modos de 
expressão das duas línguas envolvidas. Isso implica que entender o que 
é expresso é entender, mais do que o texto ou o sentido das “pala-
vras” e “frases” que compõem esse texto, tomados isoladamente, aquilo 
que o sujeito que produziu esse texto quer indicar sobre como se deve 
entender o que exprime: como afirmação, recusa, agressão, aceitação, 
ordem, obediência, brincadeira, etc. para ficar numa descrição geral 
(SOBRAL, 2008, p. 82-83).

Neste contexto, o intérprete educacional de qualquer língua trabalha 
em dupla, em função da especificidade do trabalho, o que demanda dos pro-
fissionais um revezamento a cada 20 ou 30 minutos, devido ao alto grau de 
concentração necessário. Neste prisma Hoza (2010) e Nogueira (2016) escla-
recem que as duplas ou equipes são organizadas quando envolvem situações 
de longa duração, ou diante de configurações complexas e com necessidades 
singulares, ou inclusive que envolvam um ambiente complexo do ponto de 
vista emocional e físico.

Nos contextos educacionais o intérprete tem a difícil função de traduzir 
uma língua para outra, sem se deixar influenciar apenas por suas próprias 
bagagens culturais e históricas, mas levar com consideração as experiências 
cumulativas de seu tempo de atuação. Com isso podemos reconhecer que na 
tradução não há neutralidade possível, pois todos são sujeitos constituídos por 
suas vivências e interações, que não podem ser subtraídas. Por isso é preciso 
que o intérprete esteja atento àquilo que o enunciador pretende dizer e ao 
sentido que é possível conferir ao discurso, levando em conta suas experiên-
cias culturais e como elas se interpenetram em seu ato interpretativo, pois “o 
discurso vem a existir fundamentalmente por meio de um processo de produ-
ção de sentidos realizado por, para e entre sujeitos” (SOBRAL, 2008, p. 59).

Os indivíduos e suas relações com a língua são determinantes nesse pro-
cesso, pois a língua não pode ser pensada separada das interações humanas 
que a constituem enquanto língua. A língua se faz por e para falantes dentro 
de um contexto social, que compartilham das mesmas convenções associativas 
entre significado e significante, para expressarem pensamentos e ideias. Ela 
não está pronta a espera de quem a use, mas sim, se atualiza à medida que 
é usada. “Em sua essência, a palavra é um ato bilateral. Ela é determinada 
tanto por aquele de quem ela procede quanto por aquele para quem se dirige. 
Enquanto palavra, ela é justamente o produto das inter-relações do falante 
com o ouvinte” (VOLÓCHINOV, 2017, p. 205, grifos do autor).

Nestes pressupostos o intérprete deve pensar questões que envolvem 
a língua, suas relações e interlocutores, buscando em outro mundo cultural, 



242

linguístico e histórico, sentidos expressos em um determinado contexto. Por-
tanto, o ato interpretativo envolve muito mais do que verter palavras de uma 
determinada língua para que seja compreendido em outra, porque estão em 
jogo vários fatores que não envolvem somente a língua, mas as relações que se 
estabelecem a partir dela e para além dela, ou seja, a busca pelo conhecimento, 
a formação especifica para tal atuação também não podem ser descartadas, 
pois imagine um intérprete que só atuou na educação básica e de repente se 
depara com uma aula de mestrado por exemplo, é possível que ele não con-
seguira exercer seu papel de maneira efetiva e confortável, pois são novos 
conhecimentos que os serão exigidos para tal tarefa. Para Faïta (2004, p. 75) 
na auto confrontação, a tríade observação, atividade e subjetividade permite 
novos olhares e mudanças internas que serão levadas ao social, aos novos 
contextos, e graças à auto confrontação, formas de fazer muito características 
aparecem e provocam um discurso específico.

Uma Proposta feita por Clot (2010, p. 138), tem como método dialógico 
da análise do trabalho, a auto confrontação simples que consiste em uma 
metodologia que utiliza vídeos para confrontar o sujeito com sua prática de 
trabalho, criando a possibilidade de reflexão sobre suas ações, pois não faz 
uso de experimentos, com situações simuladas, mas sim de ações reais de 
trabalho, em que os trabalhadores possam pensar sobre o seu agir real. Seria 
um pressuposto a ser utilizado como forma de nivelamento entre os intér-
pretes mais experientes e os menos experientes numa tentativa de equilibrar 
conhecimentos específicos ou de uma ação extensiva para obter uma atuação 
mais segura e mais efetiva entre estes profissionais.

A situação de auto confrontação é aquela em que os operadores, expostos 
à imagem do próprio trabalho, começam por colocar em palavras, para 
serem utilizadas pelo próprio parceiro-espectador, o que eles julgam ser 
suas constantes. Assim, eles dialogam com o outro e com eles mesmos, ao 
se descobrirem na tela e ao verbalizarem as condutas que eles observam 
(CLOT, 2010, p. 138).

Para Clot (2010) ao se deparar com suas ações, o trabalhador “intérprete” 
tenta verbalizar de forma linear, sendo que o mais importante reside no que o 
sujeito percebe a respeito de sua atividade, ainda mais quando ele não conse-
gue expressá-la. Ao se desprender das palavras na tentativa de explicar suas 
ações, tem início o momento da descoberta de si. Pois ele tem a possibilidade 
de ver o que fez, o que poderia ou gostaria de ter feito. Estas reflexões são 
de indispensáveis ao intérprete, por ser um sujeito bilíngue ele sempre deve 
estar refletindo sobre qualquer exemplo do seu cotidiano, sobre como ele faria 
aquele exemplo em Língua de Sinais.



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 243

Ao se pensar no Intérprete de Língua de Sinais (ILS), verifica-se que 
apesar do revezamento e do intérprete de apoio, ele atua bastante sozinho, 
por estar à frente do público que participa de um evento, ou em sala de aula, 
conferências etc., sem ter naquele momento a oportunidade de se ver e analisar 
sua atuação. Então, a oportunidade de se olhar, em uma experiência de auto 
confrontação, favorece pensar o coletivo, o que é seu ofício, tudo o que cerca, 
desde as possibilidades que não aparecem na atividade real, até sentimentos 
retomados no momento do auto confrontação. A avaliação de sua própria 
prática em situação real de trabalho lhe possibilitará conhecer melhor como se 
dá a atuação do intérprete educacional no contexto de ambientes acadêmicos.

Podemos destacar também que para o intérprete a interpretação é uma 
somatória do conhecer bem o tema, suas experiências cumulativas, e do saber 
enunciar mesmo quando se conhece superficialmente o tema, vertendo o con-
teúdo sem poder se envolver muito com a informação para que não haja 
ruídos. Esse conhecimento geral acerca do que está sendo trabalhado traz 
certo conforto ao intérprete no momento de sua atuação, pois se o tema já é 
conhecido e o intérprete tem afinidade com ele e poderá trabalhar melhor, o 
trabalho flui melhor. O tema conhecido reassegura o fazer do intérprete, que 
fica menos tenso e atua com maior segurança. Há uma interferência importante 
em como ele se vê e como ele desenvolve sua atuação. Mesmo nesse contexto 
ocorrem equívocos, o que é inevitável às vezes, pontos que não entende e 
que então verte para a LA de forma inexata, é natural que isso aconteça nesse 
campo de atuação.

Vale destacar que, por se tratar de um processo de extrema complexi-
dade, a interpretação não deve ser considerada unicamente como a trans-
posição das palavras de uma língua para outra. Nessa perspectiva, nem 
sempre o que é produzido na LF é “encontrado” na LA de forma literal. 
Há elementos no texto que não fazem sentido para a cultura de chegada, 
que precisam passar por uma interpretação cultural feita pelo profissional 
(BARBOSA, 2014, p. 26).

Não podemos deixar de destacar também que conhecer todas as varie-
dades é uma tarefa inimaginável, mas estar sempre atualizado e buscando 
conhecimentos em cada variedade linguística faz parte do processo de cons-
trução de identidade deste profissional e é extremamente importante para o 
TILS, pois existem modos diferentes de dizer a mesma coisa dentro de um 
determinado contexto. Para Sobral (2008, p. 132), “o intérprete tem que 
ser um profissional capaz de entender quando deve dizer o que, a quem e 
de que maneira, a depender de onde ele esteja e quem esteja envolvido”. O 
intérprete não só encontra correspondentes de uma língua em outra, mas 
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sim, traduz discursos que “vêm a existir fundamentalmente por meio de 
um processo de produção de sentidos realizado por, para e entre sujeitos” 
(SOBRAL, 2008, p. 59).

Nestes moldes percebemos que o preparo prévio para atuar em um con-
texto tão complexo e dinâmico como os ambientes acadêmicos é fundamen-
tal, pois dá mais condições aos intérpretes de fazerem as melhores escolhas 
lexicais, haja vista que o tema a ser trabalhado será estudado previamente. 
Porém, muitas vezes, os intérpretes não têm acesso prévio aos conteúdos, 
restando ao profissional apenas contar com a experiência e com o improviso.

Por fim, a postura do intérprete educacional precisa ser diferenciada para 
atender às necessidades do estudante surdo. O intérprete educacional deve 
atuar em sala de aula com o intuito de contribuir para que os processos de 
ensino e aprendizagem aconteçam da maneira mais efetiva possível. Ainda 
que seja exaustivo, deve respeitar o ritmo do estudante e auxiliar o professor 
regente com informações e direcionamentos de como poderá realizar adap-
tações metodológicas. É uma atividade que exige concentração, empenho 
e dedicação. O intérprete deverá estabelecer esse vínculo entre o contexto 
em que o estudante está inserido e a LIBRAS, proporcionando sempre que 
possível a socialização do estudante.

O intérprete no processo de ampliação do léxico da libras

Nos estudos do campo da linguagem admite-se que por meio de combi-
nações finitas de sons, o ser humano é capaz de produzir palavras, sentenças 
e discursos, expressando seu próprio pensamento ou compreendendo o das 
outras pessoas. O notável é que tais sons podem ser substituídos por sinais 
entre os usuários das línguas de sinais, os surdos utilizam a modalidade viso-
-espacial sem que a capacidade da linguagem seja alterada, e através dela são 
capazes de expressar os conceitos mais abstratos.

Para Hauser et al. (2002) concebe-se a linguagem humana como um fenô-
meno cognitivo, inato a qualquer indivíduo, configurando-se em um sistema 
organizado segundo princípios e regras que geram expressões linguísticas 
de maneira ordenada e previsível. A forma de expressão linguística é tipica-
mente uma cadeia sonora, mas também pode ser visual, como acontece com 
as línguas sinalizadas, meio expressivo para a interação verbal dos Surdos. 
A capacidade linguística de uma falante independe dos diferentes meios de 
expressão ou de sua performance linguística, que diz respeito ao uso concreto 
de uma língua em tempo real (KENEDY, 2013).

Por outro lado, Santos (2017) salienta que o desenvolvimento linguís-
tico de um indivíduo Surdo transcorre naturalmente através da faculdade 
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da linguagem, contudo, em modalidade distinta da oral. Em vez de usar o 
canal oral-auditivo, a língua de sinais se expressa através do canal gestual-
-visual, “é preciso considerar que a comunicação não se desenvolve por 
mera pantomima ou gesticulação, mas por meio de uma língua sinalizada” 
(SANTOS, 2017, p. 16).

Compartilhada coletivamente, as línguas sinalizadas organizam-se gra-
maticalmente com elementos constitutivos de itens lexicais que se estruturam 
em todos os níveis linguísticos, e seguem princípios básicos gerais. Também 
apresentam componentes pragmáticos convencionais, permitindo a seus falan-
tes expressar sentidos metafóricos, ironias e outros significados não literais, 
integrando-os nas várias situações comunicativas cotidianas. De tal forma, as 
línguas sinalizadas são plenas e vivas, que se ampliam naturalmente a fim de 
atender a novas necessidades comunicativas e expressivas de seus usuários, 
a exemplo de qualquer outra língua (HULST, 1995).

Diante desta lógica, o intérprete educacional deve transmitir os discursos 
educacionais para os estudantes surdos, e sobre as condições de trabalho de 
interpretação entre línguas quando não há disponível no repertório de uma 
das línguas léxico específico para tais conceitos, ele buscar estratégias meto-
dologias para ampliar o léxico junto com os surdos, mas de forma cientifica 
para validar os novos sinais e para haver uma melhor aceitação da comuni-
dade surda. Nesse sentido, consideramos que devemos dar mais visibilidade 
às demandas comunicativas dos sujeitos sinalizantes, a fim de compreender 
por quais processos cognitivos e morfológicos estes sujeitos se apropriam 
ao expressar conceitos abstratos e na ampliação do léxico de sua língua, isso 
facilitara tanto para o intérprete quanto para os acadêmicos surdos durante 
as interpretações das aulas.

Um aspecto fundamental de qualquer língua é a possibilidade que tem, 
por diferentes recursos, de ampliar e renovar seu léxico. Neste sentido, Bagno 
(1999) afirma que a língua é viva, dinâmica, em constante movimento. Assim, 
uma língua de sinais, como qualquer outra língua, encontra-se em plena reno-
vação de seu acervo lexical. Na última década é significativo o aumento das 
representações Surdas e por consequência o uso da Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) no cenário político, educacional e social do país.

Com a implementação da Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002 (BRA-
SIL 2002), dispondo sobre o reconhecimento da LIBRAS como segunda língua 
oficial, e o Decreto n. 5.626 de 22 de dezembro de 2005 (BRASIL, 2005), 
regulamentando a lei citada, “o sujeito Surdo passou a ter acesso às diversas 
áreas sociais, sendo garantido por lei o direito à acessibilidade linguística” 
(TUXI, 2015, p. 558). A partir deste novo quadro social, os Surdos passaram 
a ocupar ambientes acadêmicos onde permeia o contato linguístico entre o 
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Português e a LIBRAS de forma mais aprofundada. Assim tanto os surdos 
como os intérpretes, estão expostos a vocábulos específicos e técnicos, restritos 
às diversas áreas de formação da Educação Superior.

Notam-se, nesse contexto, inúmeras produções neológicas expressando 
verbetes sem representação linguística na modalidade visual e, geralmente 
desconhecidos dos Surdos, por historicamente não integrarem os espaços edu-
cacionais ou pelo fato de já virem da educação básica com um conhecimento 
um tanto limitado, dessa forma isso se torna um desafio para os intérpretes, 
pois precisam estar em constantes atualizações da língua, mais especificamente 
para o intérprete de LIBRAS/Português, que atua no Brasil, é de extrema 
importância a busca para conhecer as transformações cronológicas que per-
passam pelas línguas envolvidas no processo de tradução e interpretação.

Prometi (2013) aponta que a falta de conhecimento dos surdos em relação 
ao vocabulário de LIBRAS dificulta para eles adquirirem conceitos científicos 
ou técnicos, assim como a compreensão do conteúdo abordado em sala de 
aula, dessa forma percebemos que os surdos já vêm com um conhecimento 
um pouco raso da educação básica e até mesmo de sua língua, e o intérprete 
educacional, precisa estar preparado para receber este estudante e instrui-lo 
através da língua de sinais a adentrar nesse mundo acadêmico, por muitas 
vezes até instrui-lo com os sinais que só interagem no contexto da Educação 
Superior, pois é tudo muito novo para estes estudantes.

Outra questão apresentada por Castro Júnior (2011) é a ocorrência da 
criação de diferentes tipos de sinais relacionados a um mesmo conceito e 
termo, nos espaços educacionais onde os Surdos estão inseridos. Os sinais são 
pensados em uma sala de aula específica em acordo com os intérpretes, mas 
não validados junto à comunidade acadêmica e a comunidade surda ou grupos 
sociais. Como consequência disso há várias criações de um mesmo conceito 
em um único local de uso. Castro Júnior (2011, p. 43) ratifica esta questão 
comentando que muitos sinais são criados e produzidos em sala de aula, por 
exemplo, quando para uma palavra da Língua Portuguesa, não existe um sinal 
correspondente em LIBRAS. Para isso um sinal é criado e não é disseminado, 
nem é reconhecido por uma instituição, com vistas a ser um sinal padrão.

Nesta perspectiva Santos (2017) afirma que as línguas de modalidade 
gesto-visual contêm princípios subjacentes de construção semelhantes aos das 
Línguas Orais (LOs) ao identificar processos e descrever processos morfo-
lógicos que corroborem para a identificação de alguns padrões na formação 
de itens lexicais da LIBRAS através da análise de novas ocorrências lexicais 
para referenciar verbetes de áreas especializadas.

Neste prisma, Albres (2006) comenta que os intérpretes que atuam em 
curso superior sofrem com a falta de sinais na LIBRAS para termos técnicos 
ou específicos de uma área do conhecimento. O intérprete faz escolhas no 
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processo de interpretação e indica que uma vez que existem conceitos sem 
sinais referentes na LIBRAS, o procedimento adotado pelos intérpretes é o 
uso do alfabeto datilológico ou a criação de novos sinais com motivação espa-
ço-visual, como um acordo entre intérprete e estudante surdo. Considerando 
ainda que a proficiência na língua de sinais e a formação na mesma área de 
interpretação talvez proporcionassem ao intérprete melhores condições para 
generalizar o texto que está sendo interpretado e fazer uma opção por um 
sinal em detrimento de outro, ou mesmo criar estratégias para interpretação. 
“Há necessidade de se conhecer bem a temática a ser interpretada, ter fluência 
na LIBRAS e criatividade para fazer uso dos recursos espaciais da língua no 
momento da construção de explicações da área” (ALBRES, 2006, p. 11). 
Nestes pressupostos reconhecemos a importância da ampliação do léxico para 
o intérprete educacional, devido ao fato do estudante surdo encontrar-se num 
processo interativo em contexto de ensino-aprendizagem, o sistema linguístico 
da LIBRAS se encontra em constante construção demandando a busca do 
léxico em diferentes áreas pelo intérprete educacional.

Reflexões das experiências como 
intérpretes na Educação Superior

Com base em experiências, vivenciadas nos cursos de gradução e Pós-
-Graduação da Universidade Federal de Rondônia, apresento algumas refle-
xões com base nas minhas experiências que proporcionam a construção de 
outros olhares e saberes pesquisadores, com foco na tradução e interpretação 
da língua de sinais, no ensino superior. Nesse sentido, os resultados apresen-
tados nos levam a reconhecer os processos de comunicação e expressão da 
língua de sinais na perspectiva do intérprete educador.

Acreditamos que é possível identificarmos os espaços interativos que 
contribuem para a formação acadêmica dos surdos no contexto da Educação 
Superior. Procuramos demonstrar a importância do intérprete educador com 
base em fundamentações teóricas que contribuem para revelar a cultura e 
identidade do intérprete educador na perspectiva dos estudos para diversidade 
cultural pós-crítica, e que permite refletirmos a nossa própria etnografia.

Hoje se sabe que muitos TILS são contratados em vagas de substituição 
nas IES e ao final de um determinado período não podem ter seus contratos 
renovados por questões legais, gerando descontinuidade de atuação e de apro-
veitamento das experiências adquiridas nas vivências junto a instituição. No 
que se refere à formação em nível superior dos TILS, poucos possuem uma 
formação especifica, sendo que a maioria não possui formação na área dos 
cursos que atuam.



248

Para Napier (2002) essa situação pode dificultar ainda mais o trabalho do 
intérprete que exige agilidade linguística e conhecimento específico sobre os 
conteúdos. Além disso, há alguns intérpretes que estão cursando uma gradua-
ção, colocando-se em situação de experiência educacional muito semelhante 
aos estudantes surdos que atendem. Percebe-se ainda que maioria não tem 
experiência na Educação Superior, ou seja, se deparam com a realidade acadê-
mica quando iniciam suas atividades de interpretação, sem os conhecimentos 
mínimos para tradução na Educação Superior.

Quando ingressei na UNIR em 2014 tive a oportunidade de passar por 
vários cursos de graduação e de Pós-Graduação. A minha primeira experiência 
foi no curso de Geografia, onde fiquei por um ano e oito meses acompanhando 
uma aluna surda. Confesso que foi muito solitário esse período e difícil, pois 
não havia outros intérpretes disponíveis para me apoiar. Os conteúdos eram 
específicos do curso, era algo novo para mim que tinha experiência apenas da 
educação básica. Com o desenvolvimento das aulas fui me esforçando para 
traduzir para língua de sinais os conteúdos para aluna. Às vezes não conseguia 
cumprir com o meu papel de intérprete e acabava ficando frustrado com a 
situação. Naquele período ainda não tinha consciência sobre qual era o meu 
papel em sala de aula. Como não sabia o meu papel e nem tinha orientação 
meu trabalho tornava-se um desafio na Educação Superior. Enfrentando os 
desafios dos meus próprios limites buscava sozinho encontrar soluções para 
assegurar os conteúdos à aluna surda. Mesmo buscando manter uma interação 
pedagógica com os professores das disciplinas para compreender os conteú-
dos, ainda enfrentava muita dificuldade para traduzir palavras e conceitos que 
ainda não tinham sinais.

Quando estava sinalizando, por várias vezes, perguntava a aluna se ela 
estava entendendo e ela dizia que sim, mas acredito que ela era generosa 
comigo, tenho certeza que havia momento em que ela não estava entendo 
nada. Hoje recordo aqueles momentos e reconheço que não basta o intérprete 
ficar interpretando e traduzindo para o estudante surdo. Há momentos que é 
necessário o intérprete fazer uma gestão pedagógica, e também fazer parte do 
“ser intérprete”, sem ficar somente atrelado ao código de ética onde o papel 
do intérprete seria apenas assegurar acessibilidade linguística para o surdo.

Nos contextos educacionais se o intérprete deixa a aprendizagem apenas 
com o professor regente de sala de aula, a aprendizagem do surdo torna-se 
deficitária, e vice versa também. A existência do código de ética justifica-se 
a partir do tipo de relação que o intérprete estabelece com os processos de 
interpretação e tradução. Neste sentido, é importante reconhecemos que o 
papel do intérprete educador é de mediar os processos de ensino aprendizagem, 
junto com o professor regente de sala de aula, favorecendo o desenvolvimento 
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cognitivo do aluno, considerando que a maioria dos professores regente das 
disciplinas na Educação Superior não dominam a língua de sinais.

Nestas interações, o intérprete educador tem a responsabilidade pela 
veracidade e fidelidade das informações. Assim, a ética deve estar na essên-
cia do trabalho deste profissional, de forma que o código de ética será uma 
ferramenta que busque a realização da visão, missão e valores da atuação do 
TILS, uma declaração formal que serve para orientar as ações de sua categoria 
e explica a sua postura diante dos diferentes públicos com os quais interage, 
entretanto sem enrijecer ou robotizar o seu lado humano frente aos desafios 
de ser intérprete educador em sala de aula.

Neste cenário, compreendemos que ficar atrelado somente ao código 
de ética na atuação em sala de aula, é delimitar uma linha divisória entre o 
intérprete, o aluno surdo, e o conhecimento. Quadros (2004) comenta que o 
interprete deve ser imparcial e não interferir com opiniões próprias durante 
sua atuação. Isto porque o código de ética dos tradutores e intérpretes de lín-
gua de sinais estabelece que o intérprete deve manter uma atitude imparcial 
durante a interpretação e evitar opiniões próprias, a menos que seja requerido 
pelo surdo a fazê-lo.

Com base em minhas experiências reconheço que o código de ética não 
é para criar uma linha divisória entre o intérprete e o aluno surdo. O código 
de ética é para evitar os excessos de maus profissionais que não tem nenhum 
compromisso e responsabilidade com a profissão e acaba prejudicando toda 
uma categoria. Quando entendemos o que é realmente o código de ética nos 
libertamos dos limites da linha divisória e assumimos um compromisso maior 
com os processos de ensino e aprendizagem do aluno. Deixar os estudantes 
surdos sem aprender é antiético e imoral além de ser uma prática excludente 
diante da educação e da aprendizagem.

Um fato interessante que aconteceu no curso de Educação Física na 
UNIR, em que acompanhei um estudante por quatro períodos, foi quando 
esse estudante foi realizar uma avaliação e me pediu para ler as perguntas em 
LIBRAS. A sala toda ficou olhando eu fazer a tradução das questões. Naquele 
momento me senti frustrado, pois sabia que diante daqueles olhares muitos 
poderiam pensar que estava repassando as respostas para o aluno. Esse é 
um exemplo que nos remete ao código de ética, naquele momento eu estava 
tranquilo quanto a minha postura profissional, tinha a plena consciência de 
que estava indo muito mais além de que sinalizar, estava apenas interpretando 
a questão para que o aluno pudesse realizar o que lhe era solicitado, até o 
professor se posicionou na hora, perguntando se poderia ajudar.

Hoje vejo de uma forma mais clara, mais humana que ali naquele 
momento eram dois educadores interagindo em benefício de uma aprendizagem 
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acessível do aluno. As vezes os estudantes surdos reprovam por falta de enten-
dimento de textos em língua portuguesa. É necessário que haja uma tradução 
do texto para a língua de sinais sempre pensando na cultura e identidade do 
surdo e na forma como ele aprende como vê o mundo. Neste momento a 
responsabilidade do entendimento do estudante surdo e do intérprete, apesar 
de as pessoas e a sociedade verem os surdos como ‘coitadinhos’ e acharem 
que sempre haverá alguém ali para dar as respostas, e não reconhecem que 
os surdos são capazes de ir além se tiverem entendimento daquilo que está 
sendo solicitado.

Durante as aulas práticas no curso de Educação Física sempre me envol-
via também nas atividades, participava de todas as aulas práticas de forma 
integral e fazia os exercícios físicos junto com o aluno, numa tentativa de 
inclui-lo de maneira plena. Neste sentido Araújo (2010) nos alerta que são 
muitas as responsabilidades que o intérprete educacional assume no processo 
educacional do estudante surdo, devido ao próprio ambiente bilíngue em que 
se encontra, pois, só o uso da língua de sinais não garante que as condições 
específicas da pessoa surda sejam contempladas e respeitadas nas ativida-
des pedagógicas.

Neste cenário, lembro-me que os professores me elogiavam, assim 
aprendia não somente com as teorias dentro de sala de aula, mas também nas 
atividades práticas na quadra. A minha participação nas atividades ajudava a 
melhorar meu conhecimento para mediar os processos de ensino e aprendiza-
gem do estudante de forma bastante lúdica e divertida. O mais interessante é 
que no segundo período, após adquirir mais conhecimentos na área de educa-
ção física, a minha interpretação e tradução melhorou de forma significativa.

Cada aula que participava, meu entendimento do conteúdo melhorava 
porque minha compreensão de intérprete educador estava avançando, tor-
nando mais leves meu trabalho em sala de aula. No curso de educação física, 
o professor Daniel Delani sempre foi muito atencioso comigo quando buscava 
compreender os conteúdos. Ele compartilhava os conteúdos das aulas com 
uma semana de antecedência. Além disso, sempre demostrava preocupação 
em saber se o estudante estava compreendendo ou não o conteúdo.

Os serviços de interpretação e tradução na Educação Superior foi uma 
grande aprendizagem para mim. Essa não foi uma caminhada fácil, a apren-
dizagem é um processo que ocorre ao longo da vida. São momentos muitas 
vezes de conflitos e divergências. Na visão de Delors (1998), vive-se hoje o 
chamado mundo globalizado que necessita cada vez mais de competências, 
habilidades, agilidade e sensibilidade. Esses pressupostos de caráter humano 
que solicitam novos valores e critérios compatíveis com as mudanças da 
sociedade atual.
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Neste contexto, reconhecemos que o Intérprete educador é o responsável 
por estimular o prazer de compreender, descobrir, construir o conhecimento, 
gerar curiosidade e promover autonomia do aluno. Ele não é somente uma 
ponte que intermedia a comunicação entre surdos e ouvintes, para isso é 
preciso que se tenha uma consciência também por parte destes profissionais, 
e que já vem com um conhecimento um pouco equivocado sobre sua real 
importância em sala de aula. O intérprete educador precisa estar aberto as 
novas aprendizagens, mas também é necessário aprender refletir sobre suas 
próprias práticas em sala de aula. Pensar a realidade e não apenas o “já dito” 
o “já feito” para tornar-se um simples intérprete que assegura apenas aces-
sibilidade da língua de sinais em sala de aula. O intérprete educador precisa 
promover reflexões pedagógicas crítica que contribui com os processos de 
ensino aprendizagem dos conteúdos em sala de aula.

Nas minhas atuações como intérprete na Educação Superior sempre pro-
curei marcar reuniões com os departamentos para explicar o que era a LIBRAS 
e como os sujeitos surdos aprendem, e que são sujeitos da cultural visual. 
Procurava demostrar que se os professores fossem utilizar filmes como recur-
sos pedagógicos em sala de aula, era necessário que o filme tivesse legenda. 
Outra recomendação era que os professores buscassem utilizar imagens nas 
explicações dos conteúdos. Essas recomendações são necessárias porque os 
surdos são sujeitos extremamente visuais e é assim que eles adquirem suas 
experiências de mundo e de conhecimento.

As recomendações eram necessárias porque ajudavam a traduzir os 
conteúdos aos alunos surdos. Essas recomendações ajudavam a criar um 
processo de interação para aproximarmos mais os professores da cultura e 
identidade dos acadêmicos surdos. Além disso, as aulas ficavam mais leves 
e mais dinâmicas atendendo tanto aos ouvintes como aos estudantes surdos 
do curso. O uso dos recursos visuais contribuía sobremaneira também para 
tornar mais acessível o meu trabalho. Com as aulas em mãos buscava realizar 
estudo antecipado dos léxicos-(sinais) que ia utilizar durante as aulas. Uma 
das minhas principais fontes de pesquisa na busca por sinais mais específicos 
era no site da TV INES.

A interpretação no mestrado acadêmico em Letras da Universidade Fede-
ral de Rondônia foi um grande desafio. Exigiu de mim muito conhecimento 
acadêmico e estava distante um pouco das minhas experiências vividas na 
graduação com outros surdos. Apesar de ser especialista em LIBRAS tinha 
pouca segurança para interpretar as aulas de mestrado. Mesmo assim reco-
nhecia que precisava obter um pouco mais de formação para traduzir aulas no 
contexto do mestrado. Nas primeiras semanas tive pouco de dificuldades com 
as linguagens e termos científicos que ainda desconhecia. Além dos termos 
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desconhecidos, o ritmo era diferente da graduação e muito mais distante do 
ritmo da educação básica que era meu porto seguro. Era tudo muito novo para 
mim, sem falar que tinha que interpretar sozinho durante quatro horas em sala 
de aula sem a ajuda de outro colega tradutor para me apoiar e revezar comigo. 
Essa foi a experiência em que me matriculei como aluno especial em duas 
disciplinas, onde atuei como intérprete da professora Indira, eu era aluno e 
intérprete ao mesmo tempo. De certa forma, isso foi bom porque despertou o 
meu interesse em aprofundar mais na interpretação dos conteúdos do mestrado 
e de certa forma isso ampliou meus conhecimentos.

A maioria das disciplinas que interpretei no mestrado não tinha sinais-
-termos específicos. Com isso tínhamos que criar com acadêmica surda ‘sinais 
provisórios’ para que houvesse aprendizagem. Como ela era acadêmica do 
mestrado e professora lotada no departamento de LIBRAS, criávamos os 
sinais específicos para utilizarmos durante as aulas. Às vezes, só o sinal não 
era suficiente, para que ela compreendesse as explicações dos professores 
relacionadas aos conteúdos, era necessário dar exemplos. Para que ela pudesse 
compreender determinados conceitos era necessário sinais específicos para 
pudesse compreender os conteúdos.

Diante das dificuldades com tínhamos com alguns conceitos, tive que ir 
ao encontro dos professores para sanar algumas dúvidas a respeito do con-
teúdo para poder repassa-los a ela, pois nós dois, tínhamos dificuldade em 
compreender termos da área de linguística. Durante esse período sempre 
pegava os conteúdos com os professores para estudar nas horas em que não 
estava em sala de aula, e pesquisar para traduzir o mais fiel possível para ela. 
Em alguns momentos tive até que entrar em contato com intérpretes de outras 
Universidades para melhorar a atuação das interpretações no mestrado.

Percebe-se que a formação do intérprete educador não só se dará através 
de cursos de formação específica, mas também na forma de ele se posiciona 
para adquirir conhecimento. Isto porque a maioria dos saberes transmitidos 
na Educação Superior passa pelas mãos do intérprete. E, nos momentos das 
interpretações em que ele adota uma postura de intérprete educador, sendo 
obrigado a realizar a transposição didática dos conteúdos para que haja a 
aprendizagem da pessoa surda. Se o intérprete ficar somente na sua zona de 
conforto assegurando apenas a acessibilidade à língua de sinais, não há apren-
dizagem, o fato de o intérprete somente entrar em sala de aula para sinalizar 
as palavras oralizadas do português para LIBRAS e não despertar nesse aluno 
um sujeito crítico e reflexivo sobre sua própria aprendizagem, leva o estudante 
surdo a fingir que está aprendendo e o intérprete fingir que esta interpretando 
sem que a aquisição do conhecimento corra de fato.



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 253

Nos pressupostos da pedagogia da esperança, Freire (1996) nos mostra 
que o sentido de ensinar é fazer com que o ser humano reconheça novos 
padrões de vida, que permita pensar e agir em busca de práticas que produzam 
conhecimentos que contribuem para a resolução de problemas. Freire (1996, 
p. 47) nos alerta que para que o indivíduo tenha experiências intelectuais 
estimulantes e socialmente relevantes é preciso à mediação do professor com 
boa conduta e domínio dos conhecimentos que deve ensinar e dos meios 
para fazê-lo com eficácia. Desta forma, o educador deve saber que ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria 
produção ou a sua construção.

Neste contexto, não resta dúvida de que há necessidade de formação de 
intérpretes educadores para a Educação Superior. Para Silveira (2009), ser 
educador hoje é viver intensamente o seu tempo buscando conviver, é ter 
consciência e sensibilidade com os processos educativos. Neste sentido, não 
se pode imaginar um futuro para a humanidade sem educadores, assim como 
não se pode pensar num futuro sem poetas e filósofos. Os educadores, numa 
visão emancipadora, não só transformam a informação em conhecimento e 
em consciência crítica, mas também formam pessoas cidadãs, educadores 
são imprescindíveis, sendo eles os verdadeiros construtores do processo de 
ensino-aprendizagem (GADOTTI, 2000).

Com base nesses pressupostos, reconhecemos que a tarefa do intérprete 
educador é delicada porque passa pelos princípios do amor, do desprendi-
mento, da doçura, da firmeza, da paciência, da decisão, além do domínio das 
línguas brasileira de sinais e Língua Portuguesa. Para que isso ocorra torna-se 
necessário que haja motivação que mobilize o intérprete a buscar alternativas 
pedagógicas que permitem repassar os conteúdos no contexto de uma peda-
gogia dialógica que produza resultado na aprendizagem da pessoa surda. Um 
bom exemplo neste sentido aconteceu comigo no curso de pedagogia, em que 
os professores nunca haviam tido contato com estudantes surdos, e eles sempre 
me perguntavam de que forma deveria se posicionar diante dos estudantes 
surdos, eu sempre orientava a eles que fossem o mais visual possível em suas 
aulas e que isso ajudaria muito na aquisição dos conteúdos para os alunos.

Neste cenário o pensamento pedagógico de Freire (1996) nos mostra 
que o educador deve ter liberdade e autoridade, e que a liberdade deve ser 
vivida em coerência com a autoridade na condução de suas atuações. Com 
isso, reconhecemos que o intérprete educador não pode ser sempre impar-
cial, ou seja, neutro em suas atitudes, mas deve sempre mostrar o que pensa, 
apontando diferentes caminhos, contribuindo para que o aluno procure o que 
acredita, com suas explicações e construindo assim a autonomia deste aluno 
em sala de aula.
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Neste contexto, à medida que o intérprete educador vai se posicionando 
em despertar um senso crítico no estudante, ele estará também construindo 
sua própria autonomia profissional. O intérprete também deve se auto motivar, 
sempre com a consciência de que, nos processos interpretativos e tradutórios, 
sempre haverá o desconhecimento de algum termo, de alguma palavra ou de 
algum sinal. É impossível saber sobre todas as variações linguísticas ou sobre 
toda uma gramática de uma língua, já que as línguas não são homogêneas 
e nem estáticas, estão sempre em construção, mas isso não é uma barreira 
para o fracasso, pelo contrário, é a motivação para se aprofundar mais nos 
conhecimentos linguísticos, tanto da LIBRAS como de Língua Portuguesa.

Com base nas premissas da motivação Freire (1996) nos ensina que moti-
var e auto motivar-se, é de fundamental importância para a promoção da busca 
não apenas do conhecimento teórico e prático, mas é essencial para que na 
relação do educador com o estudante seja construído uma relação pedagógica 
que possibilita a construção de um pensamento crítico. Martins (2009) nos 
alerta que se sabe que a falta de formação específica do intérprete educador 
ainda é uma grande barreira a ser vencida. Por isso, os intérpretes que aden-
tram na Educação Superior, em sua maioria, ainda não tiveram experiências 
com um ambiente linguístico tão diversificado e tão denso. Para ele, a falta 
de preparo e formação destes profissionais, além de prejudicar a formação do 
estudante surdo, dificulta nas escolhas dos sinais e acarreta no descrédito da 
profissão que acaba prejudicando os profissionais que tem investido na sua 
qualificação para área.

Por outro lado, Sander (2003) comenta que os intérpretes de Língua de 
Sinais que trabalham em Universidade devem ter, no mínimo, uma formação 
superior, preferencialmente na área em que atuam, além de cursos de inter-
pretação oferecido pelos órgãos responsáveis. Para o autor somente assim 
podemos falar em intérpretes profissionais, qualificados e certificados. Para 
Sander (2003), acadêmicos surdos necessitam de intérpretes de língua de 
sinais (ILS), para que possam usar da sua cidadania e aproveitar ao máximo a 
possibilidade de interação em sala de aula, junto com seus colegas, ouvintes, 
tirando dúvidas, questionando, opinando e mostrando sua capacidade, através 
de um profissional intérprete. Mas o autor reconhece que ainda falta formação 
de ILS que trabalha como intérprete em universidades e que seria importante 
que os intérpretes tenham pelo menos formação na Educação Superior, pre-
ferencialmente, na área em que atuam, além de ser formado em um curso 
de intérprete de língua de sinais reconhecido oficialmente. Em Rondônia 
são poucos os intérpretes que já possuem uma formação superior na área de 
tradução e interpretação e com Proficiência em LIBRAS – (PROLIBRAS).
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Durante meus cinco de anos de interpretação na Educação Superior nos 
cursos de graduação e Pós-Graduação na Universidade Federal de Rondônia, 
venho percebendo que a instituição está realizando a inclusão de estudantes 
surdos sem se preocupar com a qualidade dos processos de ensino e apren-
dizagem vivenciados pelo aluno surdo em sala de aula. Para a maioria das 
instituições de Educação Superior receber um estudante surdo tem sido um 
fato inédito para consolidações dos processos de inclusão. O problema é que 
a maioria das instituições de Educação Superior estão realizando a inclusão 
sem estarem preparadas para a educação de surdos. Nota-se que as instituições 
estão despreparadas e não promovem nenhum curso de capacitação dos seus 
profissionais voltados para a cultura e identidade surda.

Assim, é imprescindível que se desenvolva políticas educacionais públi-
cas voltadas para formação do intérprete educador para que a educação de 
surdos seja ofertada com o mínimo da qualidade. Considerando que os estu-
dantes surdos necessitam de modalidade de educação especifica que exige 
um atendimento diferenciado, principalmente no tocante de um atendimento 
educacional especializado, proporcionado pelo intérprete para atender esta 
grande demanda de estudantes surdos que estão tendo acesso à Educação 
Superior. Deste modo, reconhecemos que existe uma emergência de forma-
ção do intérprete educador voltado para a Educação Superior. Essa formação 
precisa contemplar os conhecimentos aprofundados da língua sinais para 
além de seus aspectos linguísticos; domínio de diversas formas de traduzir 
em cada uma das línguas considerando a pluralidade de contextos e de sen-
tidos possíveis, fidelidade aos sentidos e aos modos de enunciá-los em cada 
uma das línguas. Trata-se de aspectos que não serão facilmente construídos 
apenas pela atuação prática, necessitando de reflexão teórica e possibilidades 
de promoção de novas experiências que favoreçam que tais aspectos sejam 
apreendidos por aqueles que pretendem atuar como TILS.

As dificuldades de aprendizagem na educação de surdos

Nas instituições federais sabemos que o processo seletivo para ingresso 
de surdos é bem mais competitivo. Isto porque o acesso de surdos é restrito 
e maioria deles normalmente apresenta dificuldades de domínio da leitura e 
escrita da língua portuguesa para realização das provas do Exame Nacional de 
Ensino Médio (ENEM). Na busca de solucionar os problemas de comunicação 
enfrentados pelos estudantes surdos, quando de sua inserção nos ambientes de 
Educação Superior, surgem propostas de reconhecimento de que estes estudan-
tes necessitam de atendimento específico e diferenciado. Para Volterra (1994) 
é necessário ser oferecidos apoios tecnológicos e humanos que contemplem 
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as limitações dos surdos. Um dos apoios necessários é o intérprete de língua 
de sinais, que historicamente foi incorporado em experiências de educação 
integradora na América Latina inicialmente no ensino médio e logo depois 
na Educação Superior.

Sabe-se que um dos maiores problemas dos surdos são as dificuldades 
com a língua portuguesa. No caso dos estudantes surdos do Curso de Letras 
Libras da UNIR não é diferente, porque a maioria precisa utilizar leitura e 
escrita em língua portuguesa nas disciplinas com acessibilidade de intérprete 
da língua de sinais. É num ambiente acadêmico com esmagadora maioria de 
estudantes ouvintes que eles acessam a Educação Superior com muito pouco 
atendimento diferenciado. Neste contexto, outro aspecto que precisa ser consi-
derado é a atuação do intérprete em sala de aula com os surdos estabelecendo 
uma estreita relação de confiança nos serviços de interpretação dos conteúdos.

Nessa perspectiva, Santos e Schnetzler (2003) comentam que as questões 
educacionais da Educação Superior precisam ganhar destaque por parte de 
pesquisadores, principalmente no tocante ao uso de novas metodologias e 
recursos didáticos que atendam às necessidades dos estudantes surdos. Para 
esses autores, a educação de surdos que antes acontecia de forma mais intensa 
na educação básica, obteve um crescimento significativo na Educação Superior 
e, essa mudança trouxe à tona a preocupação com os processos de ensino e 
aprendizagem destes estudantes. É público e notório que esses estudantes 
estão aprendendo pouco e adquirindo pouco conhecimento científico que é de 
primordial importância para a formação dos destes indivíduos, considerando 
que todo cidadão necessita constantemente tomar decisões que envolvam 
assuntos científicos.

Confesso que em todos esses anos em que atuo como intérprete no curso 
de Letras Libras na UNIR um fato que tenho percebido é que alguns estu-
dantes surdos não têm uma prática de leitura por causa de suas dificuldades 
com a língua portuguesa. Em alguns casos há surdos que tem dificuldades 
até de compreender a própria LIBRAS. As vezes eles sabem o sinal, mas não 
sabem o conceito e o que significa torna-se necessário que o intérprete expli-
que o conceito daquele sinal. Essa é uma situação que torna cansativa para o 
intérprete que acaba perdendo a sequência de conteúdo em que o professor 
está explicando em sala de aula, para explicar os conceitos que os estudantes 
surdos não sabem, às vezes é necessário utilizar-se do conhecimento empírico 
que o intérprete traz consigo de suas experiências na Educação Superior e dar 
exemplos, mas como a interpretação é simultânea não dá tempo de acompa-
nhar o ritmo da oralidade do professor, isso acaba prejudicando o processo 
interpretativo com muita perda de informação.
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O fato de os surdos ingressarem na Educação Superior com pouco 
conhecimento da língua portuguesa acaba dificultando sua aprendizagem e 
realização dos trabalhos acadêmicos. A maioria tem dificuldade de leitura e 
interpretação dos materiais de estudo e acaba ficando para o intérprete ten-
tar suprir essas dificuldades auxiliando na interpretação com a tradução dos 
materiais. Como são muitos os conteúdos de estudo e de trabalhos acadêmico 
torna-se necessário o auxílio extraclasse. A maioria dos estudantes surdos 
procura os intérpretes extraclasse para ajuda-los, isto acontece porque eles 
não compreendem os enunciados em português das atividades solicitadas 
pelo professor.

Para Monteiro (2011) as pesquisas desenvolvidas em LIBRAS revelam 
a importância de diagnosticarmos as dificuldades que os estudantes surdos 
enfrentam em sala de aula. Para eles essas dificuldades ultrapassam a divisão 
disciplinar estabelecida pelo sistema educacional. Por conta disso, torna-se 
urgente e necessidade de identificação de novas metodologias e recursos que 
possam auxiliar a educação dos surdos na Educação Superior a partir das 
necessidades específicas.

Sabemos que ha diversos estudos e pesquisas voltados para a educação 
inclusiva que buscam identificar novas metodologias. Aroldo Junior e Ramos 
(2008), por exemplo, possui estudos voltados para mediação entre intérprete-
-professor relacionado as concepções dos estudantes a respeito dos materiais 
didáticos e qual a aplicabilidade deles. Por outro lado, Rocha (2015) tem 
estudos voltados para identificação de metodologias alternativas relacionado 
a estrutura escolar e o relacionamento entre professor-estudante, estudante-
-intérprete e professor-intérprete. Ramos (2011) busca identificar a relação 
do professor com o intérprete nos processos educativos.

Um dos estudos que nos chamou bastante atenção foi de Lorenzetti 
(2001) que analisou a compreensão de seis professores a respeito da inclusão 
de estudantes surdos em uma escola regular. Os resultados demostram que 
alguns deles afirmaram que não há ganho algum aos educandos, porque os 
mesmos não têm condições físicas para acompanhar os demais estudantes. 
Contudo, o autor enfatiza que a escola deve adequar-se ao estudante e não o 
oposto, de modo que a singularidade do estudante seja respeitada.

Caso semelhante é observado nos estudos e pesquisas realizadas por 
Schneider (2006), que demostra que os professores têm interesse em realizar 
práticas educacionais inclusivas com os estudantes surdos, mas a maioria não 
teve a formação necessária. Outro problema identificado são as diferenças 
entre as línguas que torna um fator primordial no processo de ensino-aprendi-
zagem. Quanto à aprendizagem, alguns professores afirmam que os estudantes 
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surdos estão inseridos no contexto da normalidade, porém, outros comentaram 
que a aprendizagem era mais lenta.

Silva e Pereira (2003) comentam que, quando o professor acredita que 
aprendizagem do estudante surdo é mais lenta, acaba criando uma concepção 
equivocada em relação ao estudante que acaba influenciando diretamente nos 
processos de ensino e aprendizagem em sala de aula, porque apesar do estu-
dante surdo ser dotado de potencial para desenvolver todas as atividades da 
mesma forma que um estudante ouvinte, acaba sendo tratado como se tivesse 
uma dificuldade impossível de ser sanada.

Para Ferreira Brito (1995) os surdos possuem todas as potencialidades de 
aprendizado e é através do uso da língua de sinais como ferramenta que isso é 
possível. Considerando que as línguas de sinais são línguas naturais porque, 
como as línguas orais, surgiram espontaneamente da interação entre pessoas e 
devido à sua estrutura permitem a expressão de qualquer conceito – descritivo, 
emotivo, racional, literal, metafórico, concreto, abstrato – enfim, admitem a 
expressão de qualquer significado decorrente da necessidade comunicativa e 
expressiva do ser humano.

Outra questão que os estudantes sempre difundem como necessário no 
curso está ligada ao fato da LIBRAS ser uma língua visual que exige pro-
gramas de edição de vídeos para facilitar a tradução dos conteúdos para a 
língua de sinais. O uso desses recursos ajudaria a construção de novas expe-
riências de ensino e aprendizagem para os estudantes surdos. Com isso seria 
possível construir novos conhecimentos, que com certeza poderia auxiliar na 
melhoria dos processos didáticos e pedagógicos na Educação Superior. Desta 
forma, seria interessante também que se buscasse uma proposta que atenda às 
expectativas e as necessidades dos estudantes surdos da Educação Superior, 
utilizando da Língua Brasileira de Sinais, no Português na modalidade escrita 
e na escrita de sinais (SignWriting).

Outra alternativa seria a criação de um glossário com a participação dos 
professores, acadêmicos e intérpretes com os sinais termos para disciplinas 
da Educação Superior. Essa seria uma alternativa a ser pensada que ajudaria 
sobremaneira facilitar os processos de ensino e aprendizagem dos estudan-
tes surdos. A adequação curricular para educação de surdos, segundo Neder 
(2004) pode contribuir significativamente, não só para a transformação dos 
métodos de ensino e da organização do trabalho pedagógico, mas também 
para a utilização adequada das tecnologias aplicadas à educação de surdo. Para 
Guarinello (2007) os professores não relacionam seus obstáculos para ensinar 
com as dificuldades de seus estudantes para aprender, como se o desconhe-
cimento dos docentes acerca da surdez, a complexidade da interação com o 
discente, o relacionamento e o conhecimento de LIBRAS, por exemplo, não 
tivessem implicações diretas e significativas na aprendizagem dos surdos.
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Em relação à presença do intérprete, Almeida e Teixeira (2011) apontam 
que há uma insatisfação atrelada à falta de formação necessária para suprir 
as dificuldades dos surdos na Educação Superior. Por falta de uma formação 
específica, esse profissional não é plenamente capaz de sanar dúvidas relacio-
nadas a conceitos científicos em sala de aula, uma vez que cabe a ele apenas o 
papel de intermediador na comunicação entre os sujeitos. Entretanto, muitas 
vezes, ele assume a função de explicar os conceitos e não só de realizar a 
interpretação e tradução, e essa prática normalmente ocorre pelo fato de o 
estudante surdo conseguir se comunicar melhor com esse profissional do que 
com o professor.

Lembro-me que durante uma passagem pelo primeiro período do curso 
de Letras Libras, os estudantes surdos tinham muitas dificuldades com as dis-
ciplinas de linguística de língua portuguesa. Como são línguas de modalidades 
distintas e aspectos gramaticais diferentes, eles não conseguiam compreen-
der, apesar do esforço que fazia explicar os conteúdos. Quando conseguiam 
entender em LIBRAS e os professores pediam para eles fazerem um resumo 
sobre o que eles haviam compreendido, eles não conseguiam se expressar 
através da escrita em língua portuguesa. Apesar de ensiná-los como produzir 
um resumo ou uma resenha mesmo assim eles não conseguiam produzir um 
texto para responder o que era solicitado pelo professor. A maioria alega que 
não conhece o significado das palavras em português dos enunciados das 
questões solicitadas pelo professor.

Neste contexto, Lacerda e Albres (2013) comentam que sabemos que o 
educando surdo em sala de aula pode apresentar dificuldades de aprendizagem 
dos conteúdos e de alguns conhecimentos. Para as autoras, é para suprir essas 
dificuldades que é necessário de forma emergente o intérprete educacional, 
que traduza os conteúdos da língua portuguesa para a língua de sinais e vice-
-versa. Segundo ele, essa é uma forma de contribuir com a aprendizagem do 
estudante surdo.

Podemos destacar também que muitas vezes a falta de sinais para ter-
mos específicos do meio acadêmico dificulta para os surdos a compreensão 
dos conteúdos, pois mesmo que o intérprete explique o conceito, o estudante 
surdo precisa de um sinal para ele utilizar como referência. Lembro-me que 
nas interpretações de algumas disciplinas quando me deparava com termos 
específicos que não possuíam sinal, mas sabia o conceito, se explicava tal 
conceito e utilizava alguns exemplos, mas num período curto de tempo os 
estudantes esqueciam sobre aquele determinado assunto, porque não tinham 
um sinal para utilizar como referência para aquele termo.

Por fim, Barbosa e Pacheco (2014) corroboram com nossa reflexão sobre 
os processos de ensino e aprendizagem na Educação Superior assegurando que 
novas propostas pedagógicas são necessárias para educação de surdos. Para 



260

os autores uma das principais necessidades trata de melhorar o processo de 
interação dos estudantes surdos com os ouvintes; Outra necessidade essencial 
trata-se da criação de sinais termos para maioria das disciplinas da Educação 
Superior; Além disso, há uma necessidade cabal de criação de recursos didá-
ticos e pedagógicos em língua de sinais para facilita a compreensão dos con-
teúdos pelos surdos. Essas observações demostram que existe a necessidade de 
aprofundamento didático da educação de surdo. Para que isso ocorra torna-se 
necessário que haja identificação novas práticas pedagógicas que facilitem os 
processos de ensino e aprendizagem da pessoa surda na Educação Superior.

O que os intérpretes priorizam na tradução dos conteúdos

O intérprete educacional atua em ambientes linguísticos diversificados 
e seu papel não é muito fácil. Trata-se de profissionais que possuem caracte-
rísticas de atuação diferentes dos demais contextos de interpretação. Lacerda 
(2009) usa a terminologia específica para designar o profissional que atua na 
área educacional como Intérprete Educacional (IE). Esse termo marca a iden-
tidade do intérprete que está envolvido no processo tradutório e nas práticas 
educacionais constituindo habilidades específicas a serem desenvolvidas.

[...] o trabalho do IE vai além de fazer escolhas ativas sobre o que deve 
traduzir, envolvendo também modos de tornar conteúdos acessíveis 
para o aluno, ainda que implique solicitar ao professor que reformule 
sua aula, pois uma tradução correta do ponto de vista linguístico nem 
sempre é a melhor opção educacional para propiciar o conhecimento, 
(LACERDA, 2009, p. 35).

Com relação ao IE que atua na educação superior, uma das maiores difi-
culdades é lidar com as diferentes áreas de conhecimento. As aulas de longa 
duração e os assuntos abordados trazem conceitos nem sempre conhecidos 
pelo profissional, tornando o ato tradutório bastante complexo. Por muitas 
vezes na minha atuação na área da educação vivenciei aulas de quatro horas 
diretas e sem intervalo, com interpretação e tradução de conteúdos extrema-
mente complexos e desconhecidos. Como não havia outro intérprete para fazer 
revezamento, após uma hora de interpretação sentia-me cansado e percebia 
que minhas expressões faciais iam mudando. Aos poucos o ritmo vai caindo 
e qualidade do serviço vai perdendo a qualidade.

Marinho (2007), Caetano, Poker e Martins (2009) e Kotaki (2010) comen-
tam que os principais problemas que os intérpretes enfrentam no cotidiano de 
sala de aula estão relacionados a ausência de sinais termos específicos, desco-
nhecimento do estudante com relação ao conteúdo especifico ministrado pelo 
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professor, entre outros que obrigam o intérprete a criar algumas estratégias 
como: uso da datilologia35, uso de sinais similares/sinônimos, explicação do 
significado da palavra, construção de um sinal e/ou código entre estudante 
surdo e intérprete, indicação de termos no quadro e apresentação de ilustrações 
que contribui com explicação dos conteúdos.

Neste contexto vivenciei algumas experiências que por várias vezes tive 
de utilizar o quadro para fazer apontamentos de termos que não possuíam sinal 
e que os surdos os desconheciam. Essa estratégia facilitava a interpretação, 
pois além deles visualizarem a datilologia que fazia, também visualizavam 
a palavra no quadro. Essa estratégia é importante porque ajuda o intérprete 
no sentido de esclarecer e facilitar a comunicação. Porém, é importante que 
no uso da interpretação da língua a mensagem seja provida de sentido e que 
significa dizer que nenhuma estratégia por si só garante a compreensão.

Dessa forma reconhecemos que, ao interpretar o profissional está cons-
truindo um enunciado a partir de outro enunciado. Neste processo, há escolhas 
de palavras e sinais que contribuem com os objetivos que pretende alcançar 
na tradução dos conteúdos. Essas escolhas não são neutras, elas possuem 
sentidos lexicográficos. Quando construímos um enunciado, selecionamos 
palavras e sinais que buscamos em outros enunciados que sejam semelhantes. 
As palavras, portanto, não pertencem a ninguém, mas são determinadas pelos 
contextos em que se produzem, de forma individual e recebendo influências 
de outras enunciações (BAKHTIN, 2010).

A minha atuação em outros cursos da Educação Superior me deu suporte 
teórico e prático para realizar interpretação na Educação Superior. Isto por-
que há disciplinas que são comuns a todos os cursos de formação superior, 
como por exemplo, a Filosofia. Nos cursos de Geografia, Educação Física e 
no Letras Libras tinha essa disciplina, o que facilitava bastante o processo 
de interpretação e tradução. Quando tive contato com essa disciplina pela 
primeira vez tive dificuldade, mas como fui trabalhando com a mesma dis-
ciplina em vários cursos fui adquirindo conhecimento e experiência com a 
interpretação e tradução dessa matéria. A vasta experiência que vai se acumu-
lando nas disciplinas capacita o TILS, e cada vez mais facilita o seu trabalho. 
Quando migramos para outros cursos algumas disciplinas deixam de ser um 
tabu, porque já estamos acostumados com tal temática e nos sentimos mais 
confortáveis para interpretá-la para LIBRAS.

Com relação às aulas de Filosofia, em alguns momentos optei pela prepa-
ração anterior de vídeos para serem apresentados simultaneamente à narração 

35 A datilologia em LIBRAS é produzida por diferentes formatos das mãos que representam as letras do alfabeto 
escrito e é utilizado para “escrever” no ar, ou melhor, soletrar no espaço neutro, o nome de pessoas, lugares 
e outras palavras que ainda não possuem sinal (Portal Escrita de Sinais; 2010).
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do professor. Essa estratégia possibilitou uma melhor compreensão do estu-
dante surdo. Em outros momentos criávamos sinais – não apenas visando a 
agilidade do processo tradutório, mas sinais que apresentavam alto grau de 
iconicidade e tinham relação, principalmente, com o conceito que estava sendo 
ensinado. Os temas das aulas, como por exemplo, “Mesopotâmia” – que de 
acordo com a aula vídeo gravado apresentava o significado de “terra entre 
rios” –, que exploravam nomes de localidades, modos de vida, economia, linha 
do tempo e outros aspectos, exigiam que os sinais criados se relacionassem 
visualmente ao mapa e possibilitassem a exploração do conceito.

No curso de Geografia, nas disciplinas que apresentavam cálculos geo-
métricos, fazíamos mais o uso de classificadores, por se tratar de conceitos e 
conteúdos bastante visuais. Também apresentava na lousa porque facilitava 
muito a minha atuação e a compreensão do estudante surdo. Na maioria das 
vezes, os classificadores utilizados eram ancorados em alguns sinais e con-
ceitos existentes na LIBRAS. Outras vezes na representação visual utilizada 
pelo professor em sala de aula.

Nas aulas práticas do curso de Educação Física não realizava a interpre-
tação em todos os momentos, porque se tratava de uma aula que exigia uma 
maior atenção visual do aluno ao modelo que era apresentado pelo professor, 
desta forma somente atuava quando o professor explicava as regras de deter-
minado jogo ou atividade, o professor simulava os exercícios físicos e isso 
reduzia um pouco as interpretações das aulas, pois o aluno precisava naquele 
momento reproduzir os movimentos corporais da aula prática. Assim, a estra-
tégia que se utilizava era não interpretar, visto que o modelo visual oferecido 
bastava para a compreensão do estudante. Naquele momento a interpretação 
simultânea poderia causar uma “disputa” pela atenção visual do estudante 
entre a minha tradução e a explicação do professor.

Neste cenário, o que os intérpretes mais priorizam nas suas estratégias 
para quaisquer situações, são a digitalização das palavras de forma soletrada. 
O uso de sinônimos e classificadores utilizam para paráfrase – o que é mais 
frequente em decorrência dos muitos conceitos que circulam no contexto 
educacional devido à escassez de vocabulário específico para às diferentes 
áreas de conhecimento –. É neste contexto que o IE atua nas fronteiras exis-
tentes entre a língua de sinais e a língua portuguesa, em meio à construção de 
conhecimentos produzida no espaço educacional, frente ao aprendizado de 
conceitos científicos que fundamentam a vida acadêmica do estudante surdo.
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As estratégias de interpretação utilizadas em sala de aula

Ao falarmos de interpretação nos estudos da tradução, remetemo-nos a 
uma área específica da tradução, mais precisamente à vertente denominada 
de estudos da interpretação (Interpreting Studies), estudos que remontam à 
década de 1950 (GILE, 1991).

Há algumas crenças relacionadas à tarefa de interpretar e traduzir, tais 
como: a interpretação e tradução é uma arte reservada de forma que poucos 
podem exercê-la graças a um dom especial; a interpretação/tradução é uma 
atividade prática que requer apenas um conhecimento da língua e um bom 
dicionário; o tradutor intérprete deve ser falante bilíngue ou ter morado num 
país onde se fala a língua estrangeira do par linguístico com que trabalha; 
todo tradutor intérprete é um traidor, entre outras. São crenças não somente 
inadequadas, como também podem interferir negativamente no processo de 
aprendizagem e desenvolvimento dos profissionais intérpretes. Muitos acre-
ditam que traduzir e interpretar não é apenas fazer transferência de códigos 
entre línguas, mas na verdade, é uma atividade desafiadora, que envolve não 
somente conhecimento proficiente das línguas e culturas envolvidas, como 
também o uso de estratégias que possibilitem uma melhor e eficiente tradução 
e interpretação. É preciso lembrar que a atividade de tradução e interpreta-
ção requer uma formação e uma qualificação que propicia ao profissional as 
habilidades necessárias para tal atividade.

Toury (1995), autor da teoria dos estudos descritivos da tradução, defende 
que a tradução é um tipo de atividade que envolve, inevitavelmente, pelo 
menos duas línguas e duas culturas diferentes, ou seja, pelo menos dois con-
juntos de normas diferentes estariam em contato. As normas seriam as regula-
ridades observadas no comportamento tradutório. Novais (2002) e Hortêncio 
(2005) apontam nos estudos descritivos de Toury (1995), onde os autores 
identificaram e classificaram tipos de estratégias para o processo tradutório. 
Suas investigações acerca das estratégias de tradução tiveram foco na inter-
pretação oral simultânea. O primeiro pesquisador investigou as estratégias 
de interpretação utilizadas por profissionais intérpretes de língua oral que 
atuavam em tribunais e propôs sete estratégias de interpretação, simplificação, 
omissão, síntese, discurso indireto, ratificação, padronização e explicitação. 
A segunda pesquisadora analisou as estratégias de interpretação classificadas 
por Novais (2002), e, além de verificar a aplicabilidade dessas estratégias 
ao processo tradutório em interpretações simultâneas do Português para a 
LIBRAS, no âmbito das Testemunhas de Jeová, ela também classificou outras 
estratégias de interpretação que parecem ser peculiares a essa modalidade. 
Em seu estudo, Hortêncio (2005), além das sete estratégias apontadas por 
Novais (2002), identifica outras três estratégias que são utilizadas pelos TILS, 
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a saber, a repetição, o uso de recursos visuais e o uso de perguntas retóricas 
para destacar informações importantes, para prender a atenção e para esti-
mular o raciocínio.

Durante o período em que acompanhei três professores surdos no Mes-
trado Acadêmico em Letras da UNIR, em alguns momentos houve a necessi-
dade de se utilizar estratégias linguísticas, devido às barreiras comunicacionais 
relacionadas aos conteúdos específicos que ainda não possuíam sinais, isso 
acabava dificultando muito o trabalho de interpretação nas aulas. 

Sabemos que não ainda há muitas pesquisas relacionadas aos vocabu-
lários acadêmicos em LIBRAS para algumas áreas da Educação Superior. 
Como os surdos têm alcançado os diversos níveis educacionais superiores 
interagindo em ambientes linguísticos diversificados, torna-se necessário que 
o intérprete utilize algumas estratégias linguísticas para alcançar uma comu-
nicação coerente, efetiva e condizente com os enunciados de sala de aula.

Desta forma a utilização destas estratégias estão ancoradas nas pesquisas 
de Hortêncio (2005), onde o autor categoriza a datilologia e a paráfrase descri-
tiva como um recurso visual, e que seu uso pode ser favorável nos processos 
tradutórios e interpretativos utilizados pelo intérprete em sala de aula. Por 
várias vezes durante as aulas foi necessária a utilização destes recursos durante 
minha passagem pelo Mestrado em Letras, pois as disciplinas do mestrado 
eram difíceis e especificas do curso, havia muitos termos que desconhecia, 
por isso utilizava a datilologia como ferramenta, soletrava a palavra ou termo 
no espaço e logo depois exemplificava em LIBRAS os conceitos através de 
exemplos que eram expostos pelo professor. Deste modo fica claro que o 
uso desse recurso, da datilologia, ou seja, do alfabeto manual, além de ser 
um empréstimo linguístico da Língua Portuguesa para a Língua de Sinais, a 
datilologia pode ser considerada uma estratégia poderosa a ser utilizada pelo 
intérprete, e que a própria Língua de Sinais oferece. A segunda estratégia que 
foi utilizada foi à paráfrase descritiva, nessa estratégia o TILS pode explorar 
o espaço de sinalização, assim como o uso de recursos manuais, os sinais e/
ou de classificadores (os classificadores são recursos visuais importantíssimos 
nas línguas de sinais), como estratégias interpretativas que melhor o apoiarão 
em uma interpretação.

Mandelblatt et al. (2012) comenta que vem ocorrendo o aumento do 
acesso de estudantes surdos na Educação Superior, no Brasil nas últimas 
décadas essa situação vem exigindo novos desafios de criação de léxicos 
“SINAIS” para diversos termos e conceitos correspondente às diferentes 
áreas curriculares. Portanto reconhecemos que os intérpretes que estão inse-
ridos neste contexto precisam de formação continuada para que consigam 
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compreender a variedade linguística que obriga a criação de novas estraté-
gias e de novos sinais que possam auxiliar na interpretação e tradução dos 
conteúdos curriculares.

Diante das barreiras de comunicação emergentes, entramos numa dis-
cussão sobre como amenizar estas dificuldades dialógicas por falta de sinais 
termos em LIBRAS para solucionar aquela barreira comunicacional. Naquele 
momento nós, “mestrandos surdos e o intérprete” criávamos sinais diferentes, 
sinais que eram analisados por nós, e discutíamos sobre quais dos sinais que 
se aproximava mais do conceito de forma icônica, os SINAIS ou SINAIS 
TERMOS como chamamos aqui, precisava de uma referência ao significado 
da palavra ou termo para que pudéssemos incorpora-lo ao nosso vocabulário 
de uso durante as aulas.

Venuti (2002) defende a visibilidade do Tradutor Intérprete em um pro-
cesso tradutório. Além disso, o autor também reivindica o papel autoral do 
intérprete em uma tradução, uma vez que o texto/discurso do autor nunca terá 
uma “originalidade” em sua autoria, pois todo enunciado sempre será uma 
“ré escritura” de materiais culturais preexistentes” (VENUTI, 2002, p.99). 
Dessa forma, a tradução/interpretação também pode ser considerada autoria, 
partindo do princípio de que o intérprete fará escolhas para a reelaboração 
do texto/discurso traduzido, embora essas escolhas não sejam completamente 
livres, pois serão determinadas por uma ideologia e limitadas pelas línguas.

Considerando que isso se tratar de um desafio vivido não só pelos intér-
pretes, mas principalmente pelos estudantes surdos, tanto na tentativa de 
construir sentido das informações que lhes são repassadas pelos intérpretes 
de LIBRAS que atuam na sala de aula, como também na tentativa de com-
preender os textos acadêmicos que precisam ler, em cada disciplina o interprete 
desenvolve um papel importante contribuindo na criação de sinais junto com 
os alunos para sanar uma barreira comunicacional que possa vir a prejudicar, 
não só a sua atuação como tradutor, mas também ajuda aos alunos surdos e 
facilita uma melhor compreensão dos conteúdos.

LACERDA (2011) sugere estratégias aos profissionais da interpretação, 
se adequar as áreas especificas de trabalho através de constantes buscas por 
conhecimento nas distintas áreas de atuação.

[...] intérpretes podem buscar profissionais e especialistas nas diversas 
áreas para debater termos, sentidos, conteúdos a fim de se manterem 
atualizados para realizar seu trabalho da forma mais adequada possível. 
(LACERDA, 2011. p. 63 apud ARAUJO; SOUZA; OLIANI, 2015).
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Durante aplicação de prova da disciplina de Introdução a Linguística, 
por exemplo, os mestrandos solicitavam que fosse feita a leitura da prova em 
LIBRAS utilizando os sinais termos que havíamos criado em sala de aula. 
Com isso comecei a perceber que estes sinais os ajudavam na compreensão 
da disciplina e me ajudava na interpretação dos enunciados das questões. O 
conhecimento linguístico dos mestrandos surdos que possuem formação dife-
rente dos outros, e que eram do estado de Goiás e da Bahia, exigiam estratégia 
linguísticas diferenciadas, considerando que ambos utilizavam sinais voltados 
as diferenças linguísticas e culturais de seus estados.

Desta forma, compreendemos que os surdos que veem para UNIR com 
conhecimentos linguísticos diferentes e possui formações diferentes da área de 
letras, exigem que haja certa flexibilidade na criação e na utilização de sinais 
termo para sanar as dificuldades comunicativas destes grupos que possuem 
compreensões variadas dos sinais em LIBRAS.

Harris (1986 apud NICHOLS, 1996, p. 198) comenta que nestes casos 
falta um efetivo uso do bilinguismo, considerando que essa é uma necessidade 
de comunicação e expressão da língua de sinais. Compreendemos que este é 
um desafio que é experimentado também permanentemente pelos intérpretes 
de LIBRAS, e que estes buscam encontrar nas estratégias de tradução as 
expressões linguísticas mais adequadas para transmitir os conceitos relacio-
nados aos vários campos de conhecimento, tanto no trabalho de interpretação 
simultânea em sala de aula, quanto na tradução do discurso e de textos aca-
dêmicos no contexto da Educação Superior.

Neste contexto, o autor chama a atenção para a necessidade de os intér-
pretes, professores e de todos os envolvidos com a política educacional 
entenderem que a criação de sinais termos como variantes linguísticas com 
regras sistemáticas de estrutura e que os intérpretes educadores e os líde-
res comunitários podem incorporá-las no âmbito escolar, valorizando tanto 
as línguas, quanto seus usuários. Nesta perspectiva, podemos reconhecer a 
necessidade dos intérpretes de LIBRAS, professores, acadêmicos admitirem 
o uso, a criação e a existência dessas variedades não-padrão e reconhecer 
que não são menos corretas do que se costuma ensinar nas escolas, e que 
isso pode suavizar os repasses de conhecimento na Educação Superior. Essas 
variedades criam uma facilidade e leveza na atuação do intérprete de LIBRAS 
na Educação Superior, pois esta pautada numa tradução mais visual e mais 
focada na cultura e na identidade surda.

Uma recente pesquisa realizada por Santos (2017) com a colaboração de 
estudantes surdos universitários e intérpretes de LIBRAS-Português demos-
tra algumas experiências com o uso da LIBRAS no ambiente acadêmico. A 
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pesquisa elenca as principais dificuldades de aprendizagem dos estudantes 
surdos na Educação Superior. Os resultados demostram as dificuldades de 
aprendizagem das aulas ministradas em língua portuguesa, as estratégias de 
tradução e criação de sinais termos para referenciar os conteúdos é temática 
dos cursos. As dificuldades são as mesmas nos contextos da Educação Supe-
rior. A autora demostra a preocupação e promover pesquisas busque contribuir 
com melhoria dos processos tradutórios na educação de surdos e na formação 
de intérpretes de LIBRAS no Brasil.

No mestrado acadêmico em letras vivenciei uma experiência com a dis-
ciplina de “Análise do Discurso” que demostrou um processo bastante produ-
tivo de tradução e interpretação, utilizando a criação de sinais termo, foi uma 
estratégia lexical que encontramos para elaborar sinais provisório referente a 
essa disciplina, em que três acadêmicos surdos estavam matriculados. Neste 
contexto, ressaltamos que denominamos aqui sinais termos a nomenclatura 
utilizada para estes sinais que foram criados especificamente para uso em 
algumas disciplinas do Mestrado em Letras. Esses sinais foram utilizados 
apenas durante as aulas de “Análise do Discurso”, pois eles não foram vali-
dados ainda pela comunidade acadêmica e comunidade surda.

Campos (2012, p. 2) comenta que os procedimentos usados para a cria-
ção dos novos itens lexicais resultam de uma mistura saudável de recursos, 
que transformam a língua em um grande móbile. Longe de empobrecê-la ou 
descaracterizá-la, essa manipulação linguística exercida com genialidade e 
conhecimento lhe confere feição nova, ressaltando seu potencial expressivo 
alcançado pela novidade e, ao mesmo tempo, pelo estranhamento de algumas 
construções. Dessa forma, utilizamos de diversos processos para criar novos 
sinais, isso nos abriu novas possibilidades e novos caminhos de se romper 
com as barreiras comunicacionais.

A seguir demostramos alguns sinais termos que foram criados normal-
mente de forma espontânea durante as aulas, a partir da mistura da língua 
portuguesa e a língua de sinais, para servir como meio de comunicação com 
os acadêmicos surdos do Mestrado. Lembrando que quando criamos estes 
sinais para utilizarmos no contexto da Língua Brasileira de Sinais, passamos 
a utilizá-los como primeira língua dos surdos, adquirindo uma complexidade 
e estabilidade, típicas da própria língua de sinais.



268

Imagem 1 – Interpelação pelo Sujeito

Fonte: Jacó Silva, 2019)�

Um bom exemplo do uso de sinais termos na disciplina de Análise do 
Discurso foi para referenciar o conceito de “Interpelação do Sujeito” em que 
a criação deste sinal se baseou na escolha de classificadores por apresentar 
em seu léxico uma grande diversidade de expressões que denotam a iconici-
dade. Essa configuração demostra a relação entre a forma visual e o sentido, 
onde a mão representa as diversas subjetividades, e o indicador para cima o 
sujeito que assume o significado de “Sujeito Interpelado Pelos Discursos”, é 
uma temática que faz parte dessa disciplina. Numa pesquisa feita pelos estu-
dantes surdos e o intérprete não havia ainda sinal para essa expressão, isso 
nos forçou a criarmos esse sinal para facilitar os processos interpretativos do 
português para LIBRAS.

A Universidade Federal de Santa Catarina-UFCS, foi pioneira na criação 
de glossários de sinais que visam o apoio na educação de surdos. Também pela 
convenção do uso dos sinais que apresentam variação regional, deste modo 
por atender a diferentes identidades surdas conforme STROBEL (2009). Dessa 
forma ressaltamos aqui que também deve ser de interesse das instituições 
educacionais apoiar, alternativas e busca meios de interação e suporte que 
possa auxiliar e contribuir de maneira efetiva na aprendizagem do aluno surdo.
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Imagem 2 – Assujeitamento do Indivíduo

  

Fonte: Jacó Silva, 2019�

Outro termo que tivemos que criar sinal foi para o conceito de “Assu-
jeitamento do Indivíduo”. Para este conceito utilizou-se também de classifi-
cadores que foi um consenso entre todos os mestrandos surdos, no momento 
de criação do sinal. Para criação deste sinal foi utilizado um símbolo icônico 
com a configuração da mão aberta e o indicador para cima, representando o 
classificador de pessoa em que está absorvendo algo. Este sinal esta represen-
tando o indivíduo sendo assujeitado.  Para criação do sinal pesquisamos se 
já havia algum sinal para este termo, mas não encontramos nada em nossas 
buscas. Durante estas experiências vivenciadas no Mestrado Acadêmico em 
Letras, observamos que na maioria das vezes em que foi criado sinais utili-
zamos com mais frequência os classificadores da LIBRAS.

No contexto das experiências vivenciadas na Educação Superior, per-
cebia que a utilização dos classificadores na criação e na utilização de sinais 
me permitiu tornar mais claro e compreensível o significado dos conceitos de 
algumas disciplinas no momento da interpretação. Pimenta e Quadros (2006) 
comentam que quando utilizamos os classificadores descritivos em LIBRAS 
eles desempenham uma função descritiva que podem ajudar a melhor detalhar 
o som, tamanho, textura, paladar, tato, cheiro e as formas em geral de objetos 
inanimados e seres animados.

Nestes pressupostos, compreendemos que tais mecanismos se mostram 
bastante produtivo na criação de novos vocabulários para a língua de sinais, 
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porque muitos sinais são produzidos com forte influência da linguagem que foi 
utilizada. Neste sentido o intérprete deve, utiliza-se das mãos com propósitos 
linguísticos diferenciados, e o uso eficiente das mãos para a criação e utilização 
de signos, assim como do corpo do locutor configura-se como econômico para 
as línguas sinalizadas, sempre presente na situação enunciativa. Por isso, são 
recorrentes, em LIBRAS, estruturas icônicas que contribuem para criamos 
sinais com formas linguísticas que buscam copiar uma referência real das 
características visuais.

Imagem 3 – Materialidade do Discurso

Fonte: Jacó Silva, 2019�

Em relação as representações visuais utilizadas para o conceito de “Mate-
rialidade do Discurso”, para o criar o sinal utilizou-se de classificadores para 
pessoa, e a mão de contato simbolizando algo que está saindo do sujeito. Isso 
se refere ao fato de que os discursos do sujeito se materializam através de uma 
prática, que seria a de se expressar através da língua. Isso só foi possível por-
que utilizamos da iconicidade, símbolo do termo, e classificadores. Vale apena 
salientar que houve também a criação de sinais sem a utilização iconicidade. 
Isso ocorreu com os termos nos quais o modo de organização paramétrica 
não evidenciava aspectos visuais daquilo que era denotado. Como por exem-
plo, temos o sinal de “Lacan” um psicanalista francês muito referenciado na 
disciplina de Análise do Discurso, para criarmos o sinal para este autor não 
fizemos pesquisa, mas pelas informações que buscamos nos grupos de criação 
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de sinais nacionais, ninguém conhecia o sinal, diante disso, o sinal foi criado 
naquele momento simplesmente para facilitar a comunicação para não ter que 
ficar digitando o tempo todo o nome do autor, era muito cansativo e repetitivo.

Imagem 4 – Jaques Lacan

  

Fonte: Jacó Silva, 2019�

Portanto, apesar de ser um mecanismo produtivo em línguas sinaliza-
das, a iconicidade36 pode não determinar os reais detalhes de criação do sinal 
para o termo. Para se criar um pidgin, às vezes, essa criação poderá ocorrer 
de forma arbitraria sem a necessidade de se utilizar uma referência icônica. 
Como por exemplo, temos o sinal de Lacan que não houve a necessidade de 
criamos referência iconográficas com as características físicas de Lacan, nós 
criamos o sinal simplesmente para ser usado de forma emergencial naquele 
momento, pois se precisava que a comunicação fluísse sem prejuízos e perca 
de informação. Dessa forma, compreendemos que estes sinais criados no 
contexto de sala de aula passam a incorporar novos vocabulários que irão 
fazer parte da identidade social e cultural dos que o usam.

Da Hora (2007, p. 82) traz uma contribuição interessante em relação ao 
uso de códigos ao afirmar que podemos utilizar destes recursos para tradução 
de palavras ou conceitos das línguas maternas. Nessas circunstâncias, os sinais 
termos podem ser reconhecidos rapidamente no desenvolvimento de um maior 
número de fonemas, com vocabulários mais amplos, sintaxe mais complexa e 
uma grande variedade de opções estilísticas, permitindo ao intérprete opções 

36 A iconicidade é um princípio pelo qual se considera que existe uma relação não arbitrária entre forma e 
função, ou entre código e mensagem na linguagem humana. Trata-se de uma relação natural entre o código 
lingüístico e o seu designatum. (Neves, 1997: 103)
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de escolha, dependendo da situação que necessita utilizar. Para o TILS, o 
uso dos sinais termos pode ser uma estratégia poderosa onde utilizar-se deste 
recurso linguístico nas interpretações educacionais da Educação Superior. Essa 
é uma estratégia que pode diminuir as interrupções tradutórias por falta de 
vocabulários, de forma que contribui também para um melhor desempenho 
dos estudantes surdos nos processos de ensino e aprendizagem.

Com base nesses pressupostos apresentados, consideramos que é de 
fundamental importância a criação e da utilização de sinais termos nas mais 
diversas situações em que as barreiras linguísticas possam vir a prejudicar 
os processos de ensino e aprendizagem na educação de surdos, para tanto é 
necessário que estejamos prontos a reconhecer que a língua é viva e que há 
diversas possibilidades de se utilizar estratégias linguísticas para sanar as 
barreiras comunicacionais dos alunos surdos em sala de aula. Neste sentido, 
que possamos utilizar da flexibilidade da língua, que muda e se adapta às con-
dições comunicacionais, sociais, geográficas e linguísticas dos seus falantes.

Compreendemos que os sinais apresentados nesta pesquisa apontam a 
necessidade de mais pesquisas acerca da prática tradutória do profissional 
intérprete de Língua Brasileira de Sinais, estudos que possam auxiliar na sua 
prática profissional no contexto da Educação Superior, principalmente, no 
que concerne ao nosso foco que são as estratégias utilizadas pelo TILS para 
a interpretação de termos específicos de determinados conteúdos de ensino. 
Esperamos que novos estudos possam se direcionar a criação de sinais termos 
de forma a convencioná-los com cunho acadêmico e científico em dicionários, 
glossários, manuais, apêndices etc. Que venham a contribuir com o conhe-
cimento do aluno surdo e facilitar a atuação do profissional intérprete de 
LIBRAS, constituindo ferramentas que certamente os auxiliem nos processos 
interpretativos e tradutórios.

Considerações finais

O presente estudo e pesquisa e voltado para reflexões sobre o papel do 
intérprete educacional no contexto da Educação Superior foi uma tentativa de 
demostrar a necessidade emergente de intérprete educador no contexto ama-
zônico da Universidade Federal de Rondônia. A pesquisa teve como objetivo 
realizar uma análise numa perspectiva pós-crítica como se constitui a cultura 
e identidade do(a) Tradutor(a) e Intérprete Educacional de LIBRAS.

Acreditamos que os resultados apresentados como uma análise descritiva 
qualitativa das minhas experiências profissionais como Tradutor Intérprete de 
Língua de Sinais (TILS) revela que há necessidade emergente de formação 
continuada para os profissionais que estão no contexto da Educação Superior. 
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Os resultados demostram que a formação dos intérpretes da língua de sinais 
para área educacional é pouco ofertada no Brasil. Neste contexto verifica-se 
que são poucos os intérpretes educacionais que dominam as línguas Português 
e a LIBRAS. Por conta disso, reconhecemos a necessidade de novas técnicas 
e estratégias para o melhor desempenho do Tradutor Intérprete educacional 
no contexto da Educação Superior.

Considerando que o intérprete é de suma importância para os processos 
de interações entre surdos e ouvintes, torna-se imprescindível que o intérprete 
domine as línguas envolvidas e compreenda as ideias contidas nos discursos 
pedagógicos no momento de tradução e interpretação no contexto da Educa-
ção Superior. No nosso país, o intérprete deve dominar a Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS) e a Língua Portuguesa, para que possa de fato contribuir 
com os processos de ensino e aprendizagem na educação de surdos.

Com os resultados que foram apresentados nesta pesquisa, buscamos 
demonstrar que o TILS no contexto da Educação Superior precisa utilizar de 
técnicas pedagógicas com o objetivo de auxiliar nos processos de ensino e 
aprendizagem do (a) estudante surdo (a) para além dos processos de acessi-
bilidade linguística das línguas de sinais. Reconhecemos que em contextos 
educacionais torna-se necessário que o intérprete assuma o papel de educador 
para que sejam assegurados os processos de ensino e aprendizagem na edu-
cação de surdos envolvendo os estudantes surdos com professores ouvintes 
que não dominam a língua de sinais.

Portanto, reconhecemos que o intérprete educador deve ser um media-
dor pedagógico entre os sujeitos envolvidos no processo comunicacional 
sem interferir pessoalmente na seleção de conteúdo, mas buscando assegurar 
aprendizagem da pessoa surda. Para que isso ocorra torna-se necessário que 
haja reconhecimento das línguas e das culturas e identidade dos envolvidas 
nos processos educativos. Isto porque há pessoas que dominam a língua de 
sinais acabam assumindo a função de intérprete sem a devida qualificação, 
comprometendo a qualidade da interpretação. No contexto da realidade brasi-
leira é possível identificamos que a maioria das escolas públicas e particulares 
têm surdos matriculados, tornando-se impossível atender às exigências legais 
sem a presença do TILS educacional. Por isso, consideramos que os mesmos 
devem ter acesso aos processos de formação continuada para que possam se 
preparar melhor para os processos de interpretação no contexto da Educação 
Superior. É possível que haja aprendizagem dos estudantes surdos com intér-
pretes em sala de aula apenas assegurando acessibilidade na língua de sinais.

Por fim, acreditamos que a participação do Tradutor Intérprete da língua 
de sinais (TILS), na vida social e educacional da pessoa surda é fundamental 
importância para que de fato haja o pleno exercício do ensino e aprendizagem 
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na educação de surdo. Neste sentido, reconhecemos que é preciso compreen-
dermos que só é possível alcançar o conhecimento por meio de práticas que 
valorizem todos os sentidos que envolve os processos de ensino e aprendi-
zagem na educação de surdos. Por isso, é importante criação de espaço edu-
cativos que permita a manifestação das múltiplas inteligências relacionado 
aos diferentes olhares e expressões dos traduzem o português para a língua 
de sinais. E seguindo essa teoria, focamos essa realidade na sala de aula, 
lembrando que qualquer língua falada exibe sempre variações e mudanças 
que são fundamentais para os processos educativos.
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CAPÍTULO X

PRÁXIS TRADUTÓRIAS DAS 
LÍNGUAS DE SINAIS

Ednéia Bento de Souza Fernandes37

Introdução

Quais as formas das práxis? Quais são as diferenças entre práxis tradu-
tória e a prática tradutória? Como a teoria da tradução pode ser pensada a 
partir do conceito de práxis tradutória? Esses questionamentos alimentaram 
o amadurecimento de um modo de olhar a tradução em língua de sinais num 
processo dialógico em que a tradução em língua de sinais revela-se como 
processo histórico e cultural mais profundo do que o conhecimento de técnicas 
de tradução. Desenvolvi o conceito práxis tradutora das línguas de sinais a 
fim de compreendermos processos de tradução da língua de sinais dialogando 
com a historicidade de atos tradutórios na história e as implicações dessas 
atividades. Essa observação foi alimentada por indagações sobre quem tra-
duz? o que se traduz? para quem e como traduz? A busca por essas respostas 
nos conduziu a um campo filosófico da Epistemologia dos estudos surdos 
(2006, 2007, 2008, 2009) e dos estudos culturais, tendo como expoente o 
historiador Peter Burke (1995, 2003, 2009, 2012) em que a tradução entre 
elementos das línguas orais e as línguas de sinais foram abordadas na possi-
bilidade de conhecimento prático e teórico tendo como finalidade a transfor-
mação social. Esses dados constituem o que chamamos de práxis tradutória 
das línguas de sinais.

O conceito de práxis foi inspirado nas reflexões desenvolvidas por Marx 
nas Teses Sobre Feuerbach (1988) e aprofundado por Vázquez (2011). Dessa 
forma, reconhecemos que é na práxis que o ser humano tem de comprovar a 
verdade, isto é, a realidade e o poder, o caráter terreno do seu pensamento no 
tocante à transformação material da sociedade.

Nesse sentido, uma teoria é prática quando materializa, por meio de uma 
série de mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento da 
realidade ou antecipação ideal de sua transformação (Vázquez, 2011, p. 233).

37 É intérprete da língua de sinais da Universidade Federal de Rondônia, campus de Guajará Mirim – e-mail: 
edneia.fernandes@unir.br
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Com base nos pressupostos apresentados, empreendemos a produção 
e análise de dados sugerindo a hipótese de que a práxis tradutória é a possi-
bilidade de transformação da sociedade surda e ouvinte pelo do ato de tra-
duzi-las nas perspectivas das culturas envolvidas num processo de busca de 
justiça social, levando em consideração as posturas éticas e políticas, explícitas 
e implícitas, nos processos de interação social. O filósofo Vazquez (2011) 
apresenta a práxis enquanto atividade material, porém já plena de conteúdo 
e ideações como sonhos, movimento de vontades na construção de planos 
futuros, sensibilidade estética contemplativa e criadora aliada à responsabi-
lidade social.

Práxis se apresenta como uma atividade material, transformadora e ade-
quada a fins. Fora dela, fica a atividade teórica que não se materializa, na 
medida em é atividade espiritual pura. Mas, entretanto, não há práxis como 
atividade puramente material, isto é, sem a produção de fins e conheci-
mentos que caracteriza a atividade teórica. Isso significa que o problema 
de determinar o que é a práxis requer delimitar mais profundamente as 
relações entre teoria e prática (Vázquez, 2011, p. 239).

A práxis tradutória elimina a possibilidade de o tradutor/pesquisador 
amparar-se em uma neutralidade enquanto espaço ideológico do fazer cien-
tífico, com olhar cartesiano que, distanciado, pensa o objeto sem assumir a 
interferência que os afetos constituídos entre sujeito e objeto podem incidir 
sobre seu olhar. Nesse contexto, assumi o lugar da práxis a partir da escolha 
do tema, da produção de dados e das bibliografias utilizadas como um gesto 
da vontade pesquisadora num diálogo com o método dos estudos pós-críticos. 
O método pós-crítico em si nos convenciona a esboçar nossas angústias, a 
dialogar com expectativas e dúvidas na construção do percurso da pesquisa, 
tendo em vista que este é um trajeto constantemente repensado e refeito.

Há um movimento para driblar os enquadramentos e promover a dis-
solução das formas, pois segundo Paraíso, (2014, p. 25) precisamos arriscar 
diferentes traçados, agregar novos conceitos e fazer fluir novos olhares e 
sentidos, esse é o olhar do tradutor na direção dos signos linguísticos mul-
tiplicando sentidos, a fim de contagiar outras vozes e corpos, aos sabores e 
saberes da tradução.

Iniciamos a pesquisa motivados pela busca de fatos históricos que nos 
ajudassem a compreender as práticas históricas contextuais de uso e costumes 
da língua de sinais. Compreendemos que antes mesmo do contato com intér-
pretes, os surdos já praticavam a atividade de traduzir o mundo de maneira 
gesto-visual. Ao efetuar essa tradução eles também transformam o mundo dos 
ouvintes que se comunicam com eles. Bakhtin (2014, p. 48) corrobora com 
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a nossa reflexão ao nos mostrar a importância do conceito de dialogicidade 
presente nas interações sociais, permitindo-nos pensar as manifestações dos 
surdos como enunciados presentes nos fatos históricos vigentes na educação 
dos surdos e em traduções do hino nacional em libras. A enunciação dos surdos 
é conjunto de uma forma de dizer o já dito por ouvintes ou por outros surdos 
em momentos históricos e culturais diferentes, esses enunciados inéditos 
diante do olhar do pesquisador apresentam elementos da cultura e identidade 
surda numa dimensão de alteridade social e política dialogando com e sobre 
as identidades em questão.

Nessa perspectiva, podemos compreender que as práxis de uso da língua 
de sinais entre surdos e ouvintes revelam lugares emergentes que ultrapassam 
o binarismo das culturas e identidades dos surdos e ouvintes. Bhabha (2014, 
p. 343), nos ajuda nesse sentido ao considerar esses espaços como forma de 
sobrevivência aos processos históricos de colonização, considerando que 
a relação entre surdos e ouvintes também abre outras possibilidades para a 
emergência de novas identidades e novas práxis tradutoras.

As práxis tradutórias em vivências com surdos

O povo surdo no mundo compartilha de uma experiência de percepção 
e expressão por meio da comunicação gesto-visual, as línguas de sinais e a 
expressão corporal. Reconhecemos que as línguas de sinais coexistem com 
os surdos, um povo mantido juntamente à sua língua e cultura à margem da 
história. A marginalidade foi para os surdos mais que o lugar destinado à 
cultura da invisibilidade, representou também a prisão da própria essência 
do sujeito surdo, que, por sua vez, reside na práxis de superar as limitações e 
assumir sua atividade criativa tipicamente humana diante do mundo.

Uma pessoa surda é alguém que vivencia um déficit de audição que o 
impede de adquirir, de maneira natural, a língua oral/auditiva usada pela 
comunidade majoritária e que constrói sua identidade calcada principal-
mente nesta diferença, utilizando-se de estratégias cognitivas e de mani-
festações comportamentais e culturais diferentes da maioria das pessoas 
que ouvem (SÁ, 2012, p. 65).

Ao nascer o sujeito surdo é interpelado por uma sociedade majoritária 
ouvinte. Empregamos o conceito de nascimento como a emergência do novo 
de Arendt (2014) para dar visibilidade às relações que o nascimento de um 
surdo estabelece para os membros da família, majoritariamente ouvintes.

Sá (2012) reconhece a dificuldade de ver citada a evidência de que os 
surdos surgem aleatoriamente nas sociedades e afirma que o reconhecimento 
do surdo na família ou na sociedade ativa estigmas.
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O aparecimento da surdez muitas vezes é visto como um mal, um contágio 
resultante de más condições sanitárias da classe desfavorecida ou da falta 
de cuidados familiares ou médicos, ou mesmo como uma fatalidade, como 
“castigo, punição ou situação a que se estaria exposto pela purgação de 
culpas, da própria pessoa ou dos que a cercam” (SÁ, 2012, p. 65).

É certo que uma experiência comum à maioria dos surdos é sentir estar 
em um mundo, em uma família ou em escolas como estrangeiros cuja pre-
sença é indesejável. É uma condição humana diferenciada que nós ouvintes só 
experimentamos quando partimos de nosso país para outro economicamente 
mais favorecido, que condiciona os estrangeiros a uma divisão de trabalho 
excludente. Portanto, utilizamo-nos da práxis para afirmar como intérpretes de 
línguas de sinais coabitam nesse espaço invisível em decorrência da invisibili-
dade e segregação que a história reservou aos surdos. E somos testemunhas de 
que a práxis se alimenta da necessidade do povo surdo de transmitir sua forma 
de pertencer a um lugar ou de afirmar que algo em algum lugar da história lhe 
pertence. A práxis possibilita a presença tanto do intérprete como do próprio 
surdo na qualidade de enunciação acerca dos enunciados. A enunciação nos 
possibilita liberdade sem abrir mão da condição humana.

A práxis corresponde a todos os aspectos da condição humana, principal-
mente à manutenção da vida. É por meio da práxis que os homens concebem 
a vida política. Arendt (2014) cita que os romanos talvez tenham sido o povo 
mais político que conhecemos, sua língua empregava como sinônimas as 
expressões “viver” e “estar entre os homens” (inter homines esse) ou “morrer” 
e “deixar de estar entre os homens” (inter homines esse desinere).

A ação tem a relação mais estreita com a condição humana da natalidade; 
o novo começo inerente ao nascimento pode fazer-se sentir no mundo 
somente porque o recém-chegado possui a capacidade de construir algo 
novo, isto é, de agir. Nesse sentido de iniciativa, a todas as atividades 
humanas é inerente um elemento de ação e, portanto, de natalidade. 
além disso a ação é a atividade política por excelência, a natalidade 
(ARENDT, 2014, p. 10-11).

Os surdos em sua práxis anunciaram sua condição de estar vivos ao cria-
rem a língua de sinais. A sociedade ouvinte, as instituições e a própria família 
quiseram impor-lhes a condição degradante de não estar entre os homens na 
condição de sujeitos surdos. Entendemos que o estranhamento entre as duas 
culturas ocasionou o abandono dos surdos, seguido de práticas de interna-
mento, com fins de colonizar não apenas o corpo, mas a alma dos surdos.
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A história moderna dos surdos geralmente começa em Paris, em 1756, 
quando um padre se interessa por um grupo de crianças surdas e passa a 
instruí-las em uma pequena escola que veio a crescer [...] na verdade, por 
trás de uma história na qual se glorifica o abade l’Épée e seus sucessores 
está o início das práticas de agrupamento de surdos em instituições, pri-
meiramente chamadas asilos e, depois, escolas. A história da perspectiva 
dos benfeitores destaca pessoas e feitos, mas esconde a prática social de 
colocar à margem os diferentes e asilá-los (SÁ, 2012, p. 67).

L’Épée representa um ponto de cisão no encontro entre os surdos e 
ouvintes ou entre colonizados e colonizadores, um ponto que revelara as 
contradições entre dois mundos. Como pessoa ouvinte ele rejeita as práticas 
excludentes dos ouvintes sobre os surdos e inaugura um espaço dialógico 
permitindo que os estigmas fossem dissolvidos e que as relações de poder 
entre surdos e ouvintes pudesse ser reinterpretada.

Na verdade, tão pouco numerosos são os colonizadores, mesmo com muito 
boa vontade, dispostos a enfrentar esse caminho, que o problema é antes 
teórico; é decisivo. Recusar a colonização é uma coisa, adotar o coloni-
zado e fazer-se por ele adotar, são coisas diferentes, que de modo algum 
estão ligadas. [...] teria sido necessário, segundo parece, que nosso homem 
tosse um herói moral; e muito antes disso, a vertigem dele se apodera; a 
rigor, [...] seria necessário romper econômica e administrativamente com 
o campo dos opressores (MEMMI, 1967, p. 36).

A figura de L’Épée não é contraditória, em sua relação com surdos não 
se adotou o colonizado pelo colonizador. Ele simplesmente inaugurou outro 
espaço dialógico que não corresponde ao binarismo ouvinte e surdo, coloni-
zador e colonizado.

A atividade humana apenas se verifica quando os atos dirigidos a um 
objeto para transformá-lo se iniciam com um resultado ideal, ou fim, 
e terminam com um resultado ou produto efetivo, real. Nesse caso os 
resultados não são só determinados causalmente por um estado anterior 
que se verificou efetivamente – determinação do passado pelo presente –, 
como também por algo que ainda não tem uma existência efetiva e que, 
no entanto, determina e regula os diferentes atos antes de desembocar em 
um resultado real, ou seja, a determinação não vem do passado, mas, sim, 
do futuro (VÁZQUEZ, 2011, p. 222).

A práxis tradutória da língua de sinais enquanto atividade humana que 
não se deixou determinar pelo passado buscou antes projetar os surdos para 
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além dos estereótipos, criando possibilidade de disseminação da língua de 
sinais e da cultura surda.

Burke (2003, 2009, 2012) nos apresenta alguns pressupostos teóricos 
contribuindo para percepção de uma crescente relevância da práxis na lin-
guagem dos indivíduos e da política no sentido de uma reflexão sobre as 
relações de poder entre os detentores do conhecimento, nesse caso os padres, 
e a constituição da língua de sinais. É tal perspectiva que dá a este estudo seu 
caráter imprescindível para se pensar a práxis do tradutor intérprete da língua 
de sinais, percebendo o tradutor intérprete como alguém que se constitui nas 
fronteiras culturais e linguísticas do campo de atuação que passa pelas práticas 
de uso da língua, da cultura e identidade do surdo.

Tais pressupostos compreendem que o tradutor intérprete representa 
um seguimento social diferenciado, disperso e inicialmente localizado entre 
o grupo de “homens de letras”, promotor de intercâmbio de conhecimento 
cuja atuação é ressignificada pelas diversas diásporas construídas no curso 
histórico da humanidade.

Distinguir as relações de poder na trajetória de reconhecimento da língua 
de sinais pelo mundo abre também pressupostos para identificarmos a forma-
ção da identidade tanto do tradutor intérprete de língua de sinais na Europa 
quanto do TILSP. Isso nos permite refletir sobre a práxis da história social 
do tradutor de língua de sinais como agente disseminador do conhecimento, 
partindo de uma cultura ouvinte para a língua de sinais empoderando assim 
sobremaneira o contexto étnico racial do povo surdo.

O que deve ser mapeado como um novo espaço internacional de reali-
dades históricas descontínuas é, na verdade, o problema de significar as 
passagens intersticiais e os processos de diferença cultural que estão ins-
critos no “entre-lugar”, na dissolução temporal que tece o texto “global” 
(BHABHA, 2014, p. 342).

O “texto global”, a história absoluta, é dissolvido por diferenças cultu-
rais, não dentro das culturas, mas nas fronteiras estabelecidas entre surdos e 
ouvintes. Refletindo sobre a práxis tradutória podemos delimitar uma extensa 
linha do tempo para que as temporalidades históricas conduzam à compreen-
são particular da difusão do conhecimento e da atuação do profissional do 
tradutor. Um processo que se dá pelas narrativas históricas que valorizavam 
as relações de poder elaboradas em seus processos de formação, evitando 
assim desenvolver uma práxis hegemônica na consolidação da trajetória do 
profissional da língua de sinais.

Com esse cenário identificamos o campo de atuação do tradutor como 
um meio carregado de tensões éticas, políticas e econômicas, que produz e 



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 289

transforma profundas relações de poder no reconhecimento da língua de sinais 
no escopo internacional. Acrescidas do que pudemos processar em um denso 
diálogo com conhecimentos produzidos sobre o tema, tais contribuições nos 
permitem fortalecer os estudos sobre a práxis tradutória da língua de sinais.

Toda práxis é uma atividade

Podemos assim afirmar que a práxis tradutória das línguas de sinais 
também se fundamenta no conhecimento que envolve a teoria e a prática da 
tradução. Embora esse entendimento sobre o que é a tradução em LIBRAS 
também perpassando por vazios acadêmicos, falta de cursos profissionali-
zantes e de publicações na área, buscamos em Susan Bassnett (2005), Peter 
Burke (2009), Oustinoff (2011), Lacerda (2015), Lima (2013) e Milton (2010) 
pressupostos teóricos a beneficiar nossa fundamentação aos questionamentos 
desta pesquisa. Com base em tal arcabouço teórico, compreendemos que a 
práxis tradutória é abastecida por teorias e práticas de tradução que valorizam 
não apenas a tradução linguística, mas a cultura e identidade do tradutor. É 
uma práxis que se alimenta de conteúdos políticos e culturais das culturas 
em jogo. Para caracterizar a práxis tradutória, que eleva essa atividade ao ato 
político, buscamos em Bakhtin modos de percepção do conteúdo ideológico 
existente nos signos de linguagem que ultrapassam os aspectos linguísticos, 
dando visibilidade a formas de poder nos interstícios do contato entre culturas.

Dessa conexão de elementos teóricos concebemos a tradução enquanto 
muito mais que possibilidade de interação e negociação entre culturas. A 
tradução no sentido de perceber a relação entre tradutor-texto-receptor abre 
a possibilidade de mudança alavancada por lutas de segmentos sociais nas 
conquistas de espaços políticos, simbólicos e culturais.

A face imersa, a mais importante, não é a face do ergon que é a tradução, 
mas a dos processos de reenunciação da qual ela é resultante [...] a teoria 
da tradução deve conduzir a uma teoria do traduzir, que, por sua vez, deve 
dar na prática da tradução. (OUSTINOFF 2011, p. 76).

Dessa forma, a reenunciação como resultado da tradução é também mani-
pulação de signos, símbolos e sentidos. A história das relações de poder na 
formação da cultura e identidade do tradutor intérprete de LIBRAS pode tam-
bém ser compreendida nas sequências de traduções elaboradas em diferentes 
décadas por diversos intérpretes e contextos específicos. O produto do texto 
resultante da tradução demonstra os processos de reenunciação, as teorias 
que conduziram ao resultado final e identifica a formação das identidades dos 
tradutores intérpretes de LIBRAS em um processo de abandono da submissão 
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às convenções da língua fonte à medida em que a LIBRAS é reconhecida. 
Nesse sentido, a tradução também vem fortalecendo os movimentos surdos 
que avançam sobre os espaços políticos do MEC, e de outros seguimentos 
governamentais, exigindo o cumprimento da lei 10.436 de 2002, culminando 
no reconhecimento da profissão do tradutor e intérprete de LIBRAS e ao gra-
dativo empoderamento das práticas de tradutores e intérpretes. Esses aconte-
cimentos tendem a almejar à valorização da cultura surda enquanto receptora 
de signos da cultura dominante, transformadora desses signos e produtora 
de ideologia.

A compreensão da tradução em LIBRAS se restringiu pela escassez 
bibliográfica na seleção de traduções concluídas para apreendermos como os 
tradutores se relacionam quanto à sua práxis. Por esse motivo, selecionamos 
dois léxicos de diferentes versões do Hino Nacional Brasileiro em LIBRAS. 
Não para julgarmos as traduções em níveis de fidelidade, equivalência etc., 
mas para refletirmos e demonstrarmos que os pressupostos históricos na for-
mação da cultura e identidade do povo surdo também interferem na formação 
das culturas e identidades dos tradutores intérpretes.

Para análise da interpretação do primeiro léxico do Hino Nacional, reti-
rado de uma tradução realizada pela intérprete e psicóloga surda, Sueli Rama-
lho, uma segunda interpretação pelo ator e intérprete surdo Bruno Ramos, 
divulgada pelo INES em 2015. Lembrando que os processos de tradução e 
interpretação em LIBRAS em si demostra a necessidade de compreendermos 
alguns tipos de tradução.

Nesse sentido, Milton (2010), nos mostra um estudo sobre a tradução e a 
época Augustan, em o Tradutor Dryden, apresentando três tipos de tradução:

a metáfrase, “tradução de um autor palavra por palavra, e linha por linha, 
de uma língua para a outra” [...] em segundo lugar, há a paráfrase, ou 
“tradução com latitude”, em que o autor é mantido ao alcance dos nossos 
olhos… porém suas palavras não são seguidas tão estritamente quanto 
seu sentido, que também pode ser ampliado, mas não alterado. [...] em 
terceiro lugar há a imitação, em que o “tradutor [...] assume a liberdade, 
não somente de variar as palavras e o sentido, mas de abandoná-los quando 
achar oportuno (Milton, 2010, p.27).

Nessas três categorias de tradução metáfrase (palavra por palavra), pará-
frase (tradução mais livre) e imitação, percebemos uma abertura para que a 
práxis tradutória possa se desenvolver e assumir a independência em relação 
à obra original.

Em seus escritos, Milton (2010) reconhece que os estudos sobre a tra-
dução cresceram sobremaneira tanto dentro quanto fora do Brasil. Segundo 
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Milton (2010) a tradução foi pensada por muitos escritores, tais como o poeta 
Johann Wolfgang von Goethe, que entendia a tradução como elemento que 
evolui em simultaneidade com a evolução de uma nação.

Primeiro, haverá uma tradução simples e prosaica de uma obra a fim de 
familiarizar o público leitor com a obra estrangeira. [...] Depois, o tradutor 
irá se apropriar da obra estrangeira e escrever uma obra própria baseada 
nessas ideias importadas. [...] O terceiro tipo é a forma mais elevada de 
tradução. O objetivo do tradutor é fazer uma versão interlinear, buscando 
deixar o original idêntico à tradução, mas ao mesmo tempo conservando-lhe 
a estranheza aparente. Esse tipo é a tradução sublime (Milton 2010, p. 57).

Segundo Milton (2010) o leitor teria que se aprofundar em uma obra de 
maneira gradual na leitura de textos importados, ou realizar várias traduções 
a fim de alcançar um nível estético, considerando sempre a atividade como 
um intercâmbio que se empenha em manter a língua fonte como referência. 
Assim percebemos que escrever ou traduzir uma obra respeitando a obra 
importada é também uma evocação ao que Shleiermacher defendeu Sobre as 
Maneiras Diferentes de se Traduzir.

Há sempre duas alternativas quando se traduz: Uma delas exige que o 
autor de uma obra estrangeira seja trazido para nós de maneira tal que 
o consideremos nosso; a outra requer que nos aprofundemos até o que é 
estranho, e que nos adaptemos às suas condições; seu uso de linguagem, 
suas peculiaridades (Milton 2010, p. 59).

Segundo Milton (2010), Shleiermacher apresenta dois conceitos que 
definem as formas de traduzir: o primeiro consiste na domesticação do texto 
na passagem da língua fonte para a língua alvo de modo que o leitor acredite 
que o texto original é o que está diante de si. O segundo conceito é de estran-
geirização, processo no qual se mantêm elementos linguísticos e culturais da 
língua fonte, de modo que o leitor sinta um estranhamento e busque meios 
de compreender o texto. Então a leitura transforma-se em uma decifração de 
signos culturais da cultura de partida.

Diante das teorias apresentadas, reconhecemos que as traduções de textos 
escritos para as línguas de modalidade gesto-visual ainda carecem de supor-
tes teóricos para fundamentar nossa práxis. Dessa forma dialogamos com as 
teorias de Jakobson (1969), que nos apresenta três tipos de tradução:

1). A tradução intralingual ou reformulação (rewor-ding) consiste na 
interpretação dos signos verbais por meio de outros signos da mesma 
língua. 2) A tradução interlingual ou tradução propriamente dita ‘consiste 
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na interpretação dos signos verbais por meio de alguma outra língua. 
3) A tradução inter-semiótica ou transmutação consiste na interpretação 
dos signos verbais por meio de sistemas de signos não-verbais (Jakob-
son, 1969, p. 22).

Jakobson (1969 p. 22-23) nos aponta que a tradução de uma música ou 
texto em língua portuguesa para LIBRAS é uma tradução interlingual, ou seja, 
efetuada de uma língua para outra e também uma tradução inter-semiótica, 
ou seja, cujo translado é operado entre vários sistemas de signos incluindo 
sistema de signo verbal e não verbal que, segundo Oustinoff (2011, 48), é 
a transposição de um sistema de signos para outro, por exemplo, da arte da 
linguagem para a música, a dança, o cinema ou a pintura. Portanto, como toda 
tradução é o outro que também é original, apresentado e perceptível a partir 
de outros signos da linguagem.

Nesse rumo, Segala (2010) corrobora que a tradução para a Língua de 
Sinais pode ser feita de duas maneiras:

1)SignWriting; sistema de escrita desenvolvido para registrar a Língua de 
Sinais; 2)Gravação em vídeo de alguém que usa a Língua de Sinais. [...] 
com o barateamento dos recursos tecnológicos, é cada vez mais comum, 
até mesmo nos cursos de Letras Libras, o uso do vídeo como recurso de 
tradução de um texto escrito ou falado em uma l´ngua qualquer para a 
Língua de Sinais. O uso da Língua de Sinais em vídeo facilita a com-
preensão, pois usa um código já conhecido dos surdos. É uma tradução 
intersemiótica, (SEGALA, 2010, p. 30).

Segala (2010) reconhece que na tradução entre línguas de modalidades 
diferentes, entre signos diversos, como tradução de um texto ou poesia para 
vídeo em libras caberia ainda uma terceira terminologia: tradução intermodal, 
intersemiótica e interlinguística.

Para realizar a tradução intermodal e intersemiótica/interlingual, com tra-
dução do Português escrito, como língua-fonte para LIBRAS, língua-alvo, 
é necessário ter o perfil de um tradutor, usuário de LIBRAS e Português; 
(SEGALA, 2010, p. 30).

Para Segala (2010, 49) a tradução é muito mais que uma técnica na qual 
o tradutor em sua práxis estabelece diálogos com outras formas de práxis, 
enriquecendo com debates o campo sobre os estudos da tradução. À medida 
em que uma tradução encontra seu limite, também se coloca como ponte para 
que outros estudos sejam fomentados. Selecionamos dois versos do Hino 
Nacional para discutirmos as marcas identitárias na formação do tradutor de 
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LIBRAS. Não existe nenhum objetivo em qualificar ou avaliar o desempenho 
dos tradutores. Buscamos reconhecer as relações de poder na formação da 
cultura e identidade do intérprete de LIBRAS.

Análise de Léxicos na tradução cultural

Nas pesquisas historiográficas identificamos que os intérpretes de lín-
guas de sinais tiveram papel importante na consolidação desta no cenário 
internacional, contribuindo também de forma invisível para a consolidação 
da afirmação da cultura e identidade do povo surdo. Porém, não nos deixaram 
registros sobre seus projetos políticos, seus medos, sonhos e planos futuros. 
Por essa razão, escolhemos versões diferenciadas do Hino Nacional Brasileiro, 
uma vez que é um texto que manifesta as lutas sociais pelo espaço de poder 
em suas formas de atravessamento do corpo social.

O que faz com que o poder se mantenha e que seja aceito é simples-
mente que ele não pesa só como uma força que diz não, mas de fato ele 
permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso 
(FOUCAULT, 2015, p. 45).

No cenário do discurso enquanto aquilo que permeia e produz, induz e 
forma o saber, reconhecemos que o Hino Nacional é um discurso que direta 
ou indiretamente atravessa a experiência de surdos e ouvintes brasileiros, 
sendo assim uma experiência recorrente na práxis do tradutor de LIBRAS. 
Por meio de análise de um léxico do hino nacional traduzido para libras por 
dois intérpretes diferente poderemos perceber como cada versão traduzida 
dialoga diante das relações de poder.

Fonte: https://www�youtube�com/watch?v=S7JnjLby1aY Sueli Ramalho
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A intérprete faz o sinal “ouvir” em libras que é um léxico efetuado 
par corresponder ao início do hino nacional que começa com o verbo no 
plural ouviram. Lembrando que neste artigo não estamos analisando as fle-
xões verbais, mas apenas as escolhas tradutórias dos intérpretes. Pelo início 
da sinalização percebemos que a escolha do verbo “ouvir” e não “ver” ou 
“sentir” (atividades sensoriais dos surdos e artefatos culturais do povo surdo) 
busca uma tradução correspondendo ao termo a termo ou seja, palavra por 
sinal que reporte à valorização da língua fonte “ouviram”. Esse é um tipo de 
tradução literal presente na prática de muitos tradutores, mas quando anali-
samos as relações de poder implícitas nas práticas de tradução identificamos 
que a estrangeirização nas traduções de português para libras não dialoga 
com a identidade surda pois reporta a uma habilidade sensorial dos ouvintes, 
colocando os surdos como espectadores de uma narrativa da qual não parti-
ciparam culturalmente.

Uma vez que a mensagem fica alheia aos surdos percebemos o conflito 
entre culturas diferentes sendo os surdos pessoas de experiências visuais, 
apenas ver a bandeira nacional ao fundo e com a tradução literal não explica 
o sentido do hino interpretado nem sua importância na cultura brasileira.

Segundo Ronai (2012, p. 22), só poderíamos falar de tradução literal se 
houvesse línguas bastante semelhantes que permitissem ao tradutor a trans-
posição de palavras ou expressões entre a língua fonte e a língua meta. No 
caso de uma tradução interlingual/intermodal e intersemiótica, a distância 
entre a língua e a cultura de partida aumenta significativamente em relação 
à língua e cultura meta.

Percebemos a identidade dos tradutores/intérpretes nesse momento em 
desconforto e intimidação diante da cultura dominante e também diante de 
um texto revestido de poder consagrado na história do Brasil. As relações de 
poder são contextuais e extralinguísticas portanto não aparecem na tradução, a 
cultura minoritária não ousa nessa perspectiva ressignificar um texto sagrado 
pela cultura majoritária.

Não há omissão da cultura e identidade surda, mas uma forma descon-
fortável de demarcar territórios identitários do povo surdo, o texto do hino 
nacional é revestido como presença viva de autoridade ouvinte, castrando 
as possibilidades de inserção das expectativas do povo surdo quanto à com-
preensão de um momento tão repetido nos contextos escolares e esportivos.

A segunda tradução analisada é mais recente apresentada pelo intérprete 
e artista surdo Bruno Ramos em 2015. Nessa versão existem elementos que 
caracterizam a linguagem verbal e não verbal. Ele se utiliza da língua de sinais 
antes mesmo que a letra do hino comece a ser cantada. Aquela introdução 
que só é perceptível pelos ouvintes e que o intérprete não consegue traduzir 
agora é domesticada e adaptada à identidade dos surdos.
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Fonte: http://tvines�org�br/?p=11192 Bruno Ramos léxico 1

Fonte: http://tvines�org�br/?p=11192 Bruno Ramos léxico 2

Nessa versão podemos facilmente identificar as intenções dos tradutores 
a quem se destina esse trabalho, e inclusive podemos inferir sobre a identidade 
da equipe colaboradora deste trabalho. É nítido o objetivo de inserir as culturas 
surdas nos processos históricos que desencadearão a independência do Brasil. 
Apresentar os surdos como atores da história e como representantes dos povos 
indígenas, as imagens da aldeia em que é entregue a bandeira representa o 
reconhecimento do valor dos povos indígenas e também a afirmação de que 
os surdos indígenas são representantes da diversidade cultural surda muito 
antes da colonização do Brasil. Os surdos não são uma descoberta, eles sempre 
existiram. “Recebemos dos antepassados um símbolo”.

O tradutor é visto como um libertador, alguém que liberta o texto dos 
sinais fixos de sua forma original, fazendo com que este não mais seja 
subordinado ao texto-fonte, mais visivelmente procurando fazer uma ponte 



296

sobre o espaço entre o autor fonte e o texto fonte e o possível público na 
língua-meta (BASSNETT, 2005, p. 17).

Nesse sentido podemos afirmar também que libertar o texto de sua forma 
original para que ele possa significar em outra cultura é também um ato polí-
tico de traduzir. Porque ao se traduzir já se estabelece escolhas sobre o quê 
e porque se traduz, como e para quem se traduz. O resultado aparece como 
uma práxis tradutória. Nesse hino percebemos os acordos intersubjetivos 
entre intérpretes surdos e ouvintes nas culturas representadas. No primeiro 
quadro, o intérprete faz menção com uma mão aos falantes de língua de sinais 
e aos falantes de línguas orais “surdos e ouvintes compartilhando momentos 
históricos determinantes para a história dos brasileiros.

A tradução foi elaborada com a percepção da diferença entre surdos e 
ouvintes apresentando um lugar no qual suas diferenças lhes asseguram igual-
dade de valores acerca de suas línguas, valores e culturas. É com certeza uma 
tradução cultural apresentando os surdos inseridos não apenas no momento 
cívico, mas como sujeitos históricos, cujas culturas correspondem à trajetória 
de desenvolvimento do Brasil e coloca o surdo como protagonista da histó-
ria do seu povo e não mais espectador alheio às memórias que compõem o 
patrimônio histórico do seu país.

Nesse prisma da práxis tradutória, Burke (2009, p. 26) reconhece que 
podemos dizer que a escolha de itens para tradução reflete as prioridades da 
cultura hospedeira, nesse caso as traduções do Hino Nacional, revisitadas 
não apenas para compreensão da letra ou do significado e sentido, mas para 
apropriação cultural, para inserir a cultura surda na história de seu país, de 
sua pátria.

Considerações Finais

A práxis também foi utilizada na construção da narrativa. Em vez de 
uma narrativa estritamente linear obedecendo à cronologia tradicional, opta-
mos algumas vezes por ir e vir, respeitando os temas que emergiram, sem a 
preocupação de reproduzir a didática da história sobre a sequência dos acon-
tecimentos históricos. Procuramos produzir nos textos a fluidez da memória 
humana, que inicia a evocação acerca de uma experiência sem que o tempo 
histórico lhe sirva de camisa de força. Ao mesmo tempo nos esforçamos por 
respeitar a história das culturas humanas, que mesmo em citações breves 
muito enriqueceram nossa pesquisa. As notas de rodapé foram elementos 
acrescentados em muitos casos para enunciados densos como um elemento 
extra na compreensão do discurso.
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Os estudos surdos (2006, 2007, 2008, 2009) foram fundamentais na 
configuração do nosso olhar durante as leituras dos textos, das formulações 
de nossas enunciações e acerca das análises das versões do Hino Nacional. 
Através do olhar que tais estudos nos proporcionaram também construímos 
uma visão detalhada sobre as assertivas dos surdos acerca das culturas e as 
identidades surdas. Foi uma seção pensada como futura fonte de pesquisas 
sobre o povo surdo, principalmente para o povo surdo, que nós, como ouvin-
tes, iniciantes no universo de pesquisa, não conseguimos distinguir entre as 
pesquisas com real engajamento na descolonização do conhecimento sobre 
os surdos. A importância desta pesquisa se revela em primeiro lugar por reco-
nhecer a contribuição dos pesquisadores surdos. Segundo, porque são visões 
dos surdos reforçadas por questionamentos acerca das produções realizadas 
sobre os surdos sem a presença ontológica dos surdos como seres sociais 
e intelectuais, que também interferem nas relações sociais e transformam 
sua realidade.

A práxis como atividade criativa do ser humano é uma forma de multi-
plicação de possibilidades sobre a realidade imediata, seja a natureza, a sobre-
vivência ou o próprio homem em suas relações de produção. Nesse sentido, a 
práxis enquanto pesquisa foi uma atividade prática e teórica do pesquisador 
sobre si mesmo no enriquecimento das visões sobre o mundo dos surdos e 
sobre o espaço dos intérpretes. É também a construção de um espaço dentro 
da academia para discutir os estudos da tradução das línguas de sinais como 
uma grande área que compreende os estudos e programas de formação de 
tradutores e intérpretes de libras. O conhecimento sobre as especificidades 
do mundo dos surdos e do espaço ocupado pelos intérpretes.
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CAPÍTULO XI

UM OLHAR ETNOGRÁFICO SOBRE A 
TRADUÇÃO CULTURAL DA LIBRAS

Ariana Boaventura Pereira38

Júlio César Barreto Rocha39

Um breve olhar etnográfico da minha formação

O presente estudo é fruto de uma vivência que se tornou intensa na área 
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) após o término da minha gradua-
ção em História na Universidade Federal de Rondônia, em 2002, comecei a 
trabalhar com projetos e logo depois como professora na recém inaugurada 
Escola do Legislativo (vinculada à Assembleia Legislativa de Rondônia). 
No final de 2004 ajudei uma amiga e colega de trabalho Ednéia Bento na 
elaboração do projeto de implantação do curso de Libras nessa mesma escola, 
atuei também na parte política convencendo o então presidente da Assembleia 
Legislativa a contratar um professor surdo para a implantação deste curso, 
o que conseguimos com sucesso, foi contratado o primeiro professor surdo 
daquela instituição Kleber Uchoa. Já no início de 2005, senti-me mais moti-
vada a buscar conhecer de fato LIBRAS, tendo em vista que tinha iniciado à 
convivência com esse colega surdo, que já prestava serviços nessa escola e 
estava iniciando a segunda turma do básico de Libras (100 horas/aula), a qual 
eu participei pretendendo um maior entendimento e domínio linguístico. A 
partir de então, principiei uma aproximação maior com os assuntos conexos, 
aumentando o contato com a língua dessa coletividade.

Ao término do Curso, no entanto, havia aprendido algum vocabulário, 
mas em virtude de ter contato com outros surdos ou com a chamada “Comu-
nidade Surda”, percebi que não conseguia comunicar-me eficientemente em 
LIBRAS ou contextualizar sinais/palavras, preocupando-me quase que apenas 
com o emprego da estrutura do português oral, o que, na prática, aproxima-
va-me mais a um português sinalizado.

38 Docente e pesquisadora da Universidade Federal de Rondônia, membra do grupo de Filologia e Modernidade 
e vice-líder do Grupo Pesquisador em Educação Intercultural, vinculado ao mestrado acadêmico em Letras.

39 Professor e Pesquisador da Universidade Federal de Rondônia, líder do grupo de Filologia e Modernidade, 
vinculado ao mestrado acadêmico em letras.
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Ao perceber que não conseguia fazer-me entender, e vice-versa, comecei 
a estudar por conta própria, pois não encontrei, dentre os cursos oferecidos na 
minha cidade e pela Secretaria de Educação do Estado de Rondônia, alguém 
que pudesse me ajudar40 no aperfeiçoamento da língua, posto que os cursos 
oferecidos à comunidade docente eram (e ainda são) todos básicos, com uma 
carga horária girando em torno de 60 a 80 horas/aula.

A Escola do Legislativo, na época, era a única instituição na cidade que 
oferecia o Curso de Introdução a LIBRAS, com 20 horas/aula, e mais Curso 
o Básico, de 100 horas/aula, no período de 2005 a 2009, depois foram cria-
dos cursos avançados e até mesmo de tradução. Paralelamente, tive muita 
dificuldade em encontrar material auxiliar impresso, ínfima parcela através 
da internet.

Dessa maneira, acabei por me aproximar de alguns Surdos, com quem 
trabalhava na referida Escola, e, posteriormente, a convite da direção dessa 
mesma instituição, assumi o Curso de Introdução a LIBRAS. A partir da prá-
tica em sala de aula, e, com a ajuda desses Surdos, comecei a comunicar-me 
mais plenamente, principiando a interpretar, mesmo não sendo intérprete 
certificada por uma instituição educacional.

A partir de 2006, participei de duas oficinas abordando as técnicas de 
interpretação em LIBRAS na Igreja Batista Filadélfia, organizadas por Nágila 
Bandeira, em Porto Velho. Durante esse período, notei que muitos dos profes-
sores Surdos ministrantes das aulas nesse curso eram provenientes de outros 
estados, pois a formação dos Surdos locais restringia-se somente ao nível 
fundamental e médio, incapacitando-os para a docência na Pós-Graduação.

Devido a essas capacitações iniciais, e, como não houvessem muitos 
professores que fossem fluentes em LIBRAS lotados na SEDUC, fui con-
vidada pela vice diretora Silvia Thomas a ser professora bilíngue na Escola 
Especial CENE, na qual trabalhei por dois anos consecutivos ministrando 
aulas no ensino fundamental (alfabetização ao 4.º ano) e no terceiro ano fiquei 
com atendimento especializado com um aluno Surdo autista, de 2007 a 2009.

Com a prática em sala de aula e aprendizado constante a partir de então, 
e, em contato diário com a comunidade Surda41, fui auxiliada por dois profes-
sores Surdos: Wesley Gândara e Ana Carolina Lovo, únicos pedagogos surdos 
pertencentes ao quadro estadual, e estimulada por eles, passei a desenvolver 

40 Movimento Surdo Nacional: Consolidou-se a partir da iniciativa da Federação Nacional de Educação 
Integração dos Surdos – FENEIS, agregando as diversas associações de surdos em território nacional no 
ano de 2011, culminando no 1º Encontro Nacional em BSB denominado Movimento Surdo Nacional em 
Prol da Educação Bilíngue Para os Surdos.

41 As comunidades surdas tratam-se de espaços de partilha lingüística e cultural que reúnem Surdos e ouvintes 
–em geral, usuários de línguas de sinais– com interesses e expectativas históricas com olhares voltados 
para a cultura e identidade surda.
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concomitantemente a função de tradutora/intérprete dos mesmos, face às 
necessidades locais em nível administrativo, tais como: reuniões pedagógicas, 
reuniões de professores e demais eventos escolares.

No ano de 2010, fui lotada na Escola Estadual de Ensino Fundamen-
tal 21 de Abril, a convite da diretora Maria da Conceição, atuando no período 
noturno Educação de Jovens e Adultos (EJA) como intérprete e como profes-
sora bilíngue no período vespertino com as disciplinas de História e Geografia. 
No EJA, uma situação em especial chamou-me atenção: pela insuficiência de 
intérpretes na escola, em muitos momentos um dos professores aguardava 
que eu terminasse de interpretar numa sala para então me dirigir à sala dele.

Outra problemática encontrada no exercício dessa função foi perceber a 
resistência dos docentes em ter em sala outro professor como intérprete, no 
entanto, segundo Lacerda (2009), tal situação na prática, não foi um impedi-
mento ao domínio em sala por parte do professor, pois o objetivo do intérprete 
no espaço escolar não é apenas traduzir ou interpretar, mas também o de 
favorecer e mediar a aprendizagem por parte do aluno surdo.

Neste sentido não se trata de o Intérprete Educacional (IE) substituir o 
papel do professor. O professor é o responsável pelo planejamento das aulas, 
por decidir quais são os conteúdos adequados, pelo desenvolvimento e pela 
avaliação dos alunos, todavia o IE conhece bem os alunos Surdos e a surdez 
e pode colaborar com o professor sugerindo atividades, indicando processos 
que foram mais complicados, trabalhando em parceria, visando a uma inser-
ção mais harmoniosa dos alunos Surdos. Para tanto, a responsabilidade tem 
de ser de todos e não somente do intérprete, posto seja ele um mediador no 
processo educacional entre alunos e professores.

Além disso, houve várias ocasiões em que professores entraram em sala 
desconhecendo a condição linguística peculiar do grupo de Surdos, e, mesmo 
após serem informados de sua presença, não procuravam qualquer contato 
com os mesmos, mantendo relação comunicacional somente com o intérprete, 
deixando tais alunos de fora das atividades propostas para os alunos ouvintes.

Dessa maneira, percebi que na ausência desses profissionais intérpretes 
em sala de aula, a interação entre Surdos e ouvintes ficava sobremaneira 
prejudicada, na qual os Surdos quedavam limitados a participar parcialmente 
de várias atividades (pelo não acesso à linguagem oral), em alguns casos, 
chegando a copiar apenas o conteúdo do quadro e as respostas dos ouvintes 
culminando com o abandono de sala, por não ter a presença do intérprete, 
desmotivados que estavam, pela falta de acesso às informações.

Esses alunos, ao ausentarem-se da sala de aula, ficavam pelos arredores 
da escola conversando com outros Surdos, tornando essa, um ponto de encon-
tro para aquela comunidade, caracterizando um fenômeno não isolado, ou seja, 
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em outras escolas que atendem Surdos, tais como: Escola Estadual de Ensino 
Municipal Major Guapindaia, Barão de Solimões, Castelo Branco, Brasília e 
CENE, ex-alunos Surdos ou até mesmo Surdos que não frequentam a escola, 
procuravam esses espaços pra interagir com seus pares no sentido de manter 
a comunicação, evidenciando assim a importância do diálogo intercultural.

Em dezembro de 2010, tornei-me Coordenadora do Centro de Apoio aos 
Surdos (CAS), e, dois meses depois, ocorreu mudança dos gestores dentro da 
SEDUC esses mudaram toda a estrutura da educação especial, e me enviaram 
para assumi a Coordenação da Educação de Surdos na GE/SEDUC, perma-
necendo seis meses na função, e logo a seguir, assumi a chefia da Educação 
Especial da SEDUC, permanecendo no cargo durante cerca de um ano e meio.

Nesse mesmo ano, juntamente com outros intérpretes, criei e implan-
tei a APPIS/RO, assumindo sua presidência e realizando vários eventos de 
apoio à Comunidade Surda de Porto Velho, resultando na criação da ASPVH 
em 2012 e assumindo juntamente com essa, a representatividade regional no 
Movimento Surdo em Prol das Escolas Bilíngues. Nesse período, em minha 
função como servidora pública, consegui realizar ações como foi o Primeiro 
Concurso para Professores Efetivos de LIBRAS na época foi ofertado via 
edital 13 vagas; uma Formação Específica para Intérpretes de LIBRAS em 
nível estadual, ministrado pelo professor mestre Rimar Segala; Primeiro Curso 
Estadual de LIBRAS Básico com carga horária de 160h, ministrado pela 
professora Indira Stedile; bem como assessoramento de ações relacionadas a 
políticas públicas inclusivas para a SEDUC.

No ano de 2013, em virtude de estar à frente do Movimento Surdo em 
Prol das Escolas Bilíngues juntamente com a líder Surda Indira Stédile, e, 
tendo em vista a luta para a criação da Primeira Escola Bilíngue da Região 
Norte, servidora pública cedida à SEMED, tive o propósito profissional de 
assumir a função de Diretora da Escola Municipal Bilíngue Porto Velho, 
implantada a partir da aprovação da Lei Complementar n. 482, de 11 de abril 
de 2013, a qual “Cria, denomina e define tipologia de Escola na Zona Urbana 
do Município de Porto Velho e dá outras providências”, tendo permanecido 
à sua frente durante seis meses, saindo dessa função para assumir o cargo 
de Intérprete/Tradutora em LIBRAS na Universidade Federal de Rondônia.

Nesse período, vale lembrar mais uma conquista desse movimento 
social, quando conseguimos aprovar a Lei Municipal n. 2059, de 01 de agosto 
de 2013, a qual “Dispõe Sobre a Oficialização da Língua Brasileira de Sinais 
– LIBRAS, no Município de Porto Velho, e dá Outras Providências”. Como 
intérprete, embora não houvesse nem professores ou alunos surdos nessa 
IFES, implantei junto com a Nágila Bandeira e assumi a coordenação do 
CAPNES/UNIR, realizando o Primeiro Curso de Extensão em LIBRAS Básico 
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em parceria com o Ponto de Cultura ACME, APPIS e ASPVH; coordenei o 
evento UNIR AZUL – Acesso dos Surdos à Universidade, em sua segunda 
edição, juntamente com a criadora do evento, a intérprete Nágila Bandeira.

No ano de 2014, aprovada no primeiro Edital para Professores de 
LIBRAS da Universidade, tomei posse como docente na referida IFES, dando 
continuidade ao curso de extensão em LIBRAS Básico e ao Projeto UNIR 
Azul, dentre outras ações de inserção42. Em 2016, concomitantemente ao 
trabalho realizado desde 2010 junto à sociedade civil organizada e, tendo 
em vista a normativa federal para o Curso de Letras LIBRAS, trabalhei pela 
criação do Departamento de LIBRAS nessa IFES, assumindo a chefia do 
referido departamento logo após sua implantação, em eleição direta com os 
três segmentos acadêmicos.

Portanto, além de buscar aperfeiçoamento através de estudo constante, de 
mediar relações cotidianas pessoais e institucionais, no meu caso, em especial, 
ressalto a convivência com a comunidade surda em Porto Velho e a militância 
no Movimento Surdo Nacional43 como elementos de suma importância para 
entender como se dá de fato o uso da língua de sinais entre os seus usuários 
e a luta e evolução de suas conquistas políticas no plano local/nacional, ao 
observar e participar teórica e pragmaticamente das peculiaridades e especifi-
cidades da Comunidade Surda local, bem como através do intercâmbio gerado 
pela participação em eventos de abrangência regional e nacional.

Este estudo e pesquisa é voltado a Tradução e a Interpretação, que tem 
como objetivo compreender as diferenças entre Tradução e Interpretação nas 
línguas orais; explicar o que se dá entre Tradução e Interpretação entre línguas 
orais e as línguas de sinais em geral, destacando a importância da LIBRAS 
e das Línguas de Sinais na Cultura Surda, procurando mostrar aspectos da 
interpretação e tradução no confronto entre uma LIBRAS autônoma e uma 
LIBRAS suportada pela Língua Portuguesa.

Tradução e a Interpretação da língua de sinais

Muito do que hoje se sabe sobre tradução e interpretação, tidas invaria-
velmente de modo dual, ou seja, reunido em um só item, em LIBRAS deriva 
do que se desenvolveu na chamada Escola de Sevilha de Tradução-havendo 

42 Diferentemente do comum, no mundo de debate da Cultura Surda, consideramos que o emprego do termo 
“inserção” deve ser preferencial, porque dizer “ação inclusiva” ou falar de “inclusão” leva a que se vinculem 
essas ações a ideias ou ideais paternalistas e a um tratamento realizado com desrespeito com a diferença.

43 Movimento Surdo Nacional: Consolidou-se a partir da iniciativa da Federação Nacional de Educação 
Integração dos Surdos – FENEIS, agregando as diversas associações de surdos em território nacional no 
ano de 2011, culminando no 1º Encontro Nacional em BSB denominado Movimento Surdo Nacional em 
Prol da Educação Bilíngue Para os Surdos.
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diferenças substanciais. Contudo, na prática, torna-se evidente a necessidade 
de que o tradutor/intérprete de línguas de sinais deva pertencer à cultura surda, 
sendo experiente na vida social em ambas as línguas, conhecendo profunda-
mente as várias nuances das duas culturas, posto que “a língua e a Cultura 
não podem ser separadas no ato da tradução” (SEGALA, 2010.)

Como se vê, a partir deste início, já damos predileção à utilização das 
palavras conjuminadas tradutor/intérprete, que é diferente do que seja o tradu-
tor e o intérprete nas línguas orais. Essa escolha induz à certeza da diferença 
da coisa em si mesma para este Texto.

1.1. Compreendendo as diferenças entre Tradução e Interpretação 
nas línguas orais

Há mudanças significativas entre a tradução e a interpretação das lín-
guas orais e a língua de sinais, posto que a língua de sinais se encontra numa 
outra perspectiva, da qual não cabe qualquer aproximação dos conceitos das 
estruturas linguísticas da língua portuguesa, o que inclui as diferenças na 
forma de ver e de conceber o mundo, abissal distinção havida na percepção 
da realidade entre ouvintes e surdos. Neste sentido, é possível afirmar que 
podemos ter uma tradução de sinais na perspectiva ouvinte (oralizada por 
meio da língua portuguesa) e outra na perspectiva surda (gestual da cultura 
e das identidades surdas).

Ao considerar tais diferenças entre tradução e interpretação consta-
ta-se que esses dois termos, embora sejam complementares, pois ambos 
desempenham a conversão de uma dada língua para outra, resgatando nesse 
processo, dados os sentidos pretendidos da língua fonte para a língua alvo 
(LACERDA,2009 p. 14), é possível afirmar que um tradutor escreve as tra-
duções e um intérprete limita-se a traduzir oral ou gestualmente aquilo que 
foi dito.

Os tradutores, numa perspectiva tradicional das línguas escritas, tra-
balham com documentos escritos, incluindo livros, documentos jurídicos, 
registros médicos, websites, manuais de instrução, legendas para cinema ou 
TV, ou qualquer outra informação em forma escrita. Por outro lado, os intér-
pretes estão envolvidos em projetos que necessitam de tradução simultânea, 
por exemplo, conferências e reuniões de negócios, consultas médicas e pro-
cedimentos legais.

Além disso, os intérpretes não fornecem uma tradução palavra por pala-
vra. Eles transmitem mensagens faladas de uma língua para a outra, que pode 
ser instantaneamente com precisão ou não. No caso das línguas de sinais há 
diferenças de tradução e interpretação de uma conferência ministrada por um 
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surdo e interpretada por um ouvinte e surdo. Desta forma, podemos considerar 
que os tradutores e os intérpretes necessitam de um profundo conhecimento 
da língua e da cultura e identidade de quem está interpretando ou traduzindo.

Na tradição cultural de origem judaico-cristã e, majoritariamente ouvinte, 
a diversidade linguística remonta ao mito da confusão primordial das línguas 
na mítica Babilônia através da figura da Torre de Babel. A partir dessa metá-
fora bíblica, localizamos um mito fundador largamente utilizado ao longo 
das eras para justificar a necessidade de compreensão das diferentes línguas 
e culturas em seu intercâmbio de conhecimento e comércio, bem como sendo 
instrumento de domínio sobre outros povos, conforme Bakhtin (1995, p. 95): 
“A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico 
ou vivencial”. Assim, a palavra, ao necessitar de um lugar de fala, torna-se 
determinante quanto à questão ideológica, pois “Falar é estar em condições 
de empregar uma certa sintaxe, possuir a morfologia de tal ou qual língua, 
mas é sobretudo assumir uma cultura, suportar o peso de uma civilização ” 
(FANON, p. 33.).

Quanto à tradução e à interpretação, podemos dizer que, na prática das 
trocas culturais realizadas desde a Antiguidade, destacavam-se, desde sempre, 
como necessidades que traziam pela mão profissionais que fizessem alguma 
mediação entre falantes de línguas distintas.

o tradutor e o intérprete são profissionais ponte, ou seja, favorecem que uma 
mensagem cruze a “barreira linguística” entre duas comunidades. Desse 
modo, tradução e interpretação tem muito em comum, pois são dois modos 
de alcançar esse mesmo objetivo… em ambas as atividades é fundamental 
dominar os idiomas envolvidos, sendo que o tradutor precisa ter o domínio 
da forma escrita e o intérprete da forma oral (LACERDA, 2015, p. 16).

A atuação tanto do tradutor quanto do intérprete envolve a capacidade 
de compreensão de sistemas linguísticos diferentes, e a transposição das 
mensagens entre esses demanda ainda um amplo conhecimento acerca das 
expressões culturais que necessitam ser mediadas entre as várias áreas do 
conhecimento produzido pela Humanidade.

Uma das diferenças que envolve o ofício do tradutor e do intérprete entre 
duas línguas de modalidades diferentes (tais como uma língua oral e uma 
escrita) é que há a possibilidade de se obedecer a uma outra racionalidade, 
pois “as palavras voam, os escritos permanecem: o escrito e o oral obedecem 
a lógicas diferentes” (OUSTINOFF, 2011, p. 95).

Segundo esse mesmo autor, os dois ofícios se contrapõem no sen-
tido de a tradução estar vinculada diretamente a textos escritos enquanto 
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a interpretação está ligada a conversações, atribuindo, assim, a cada uma, 
certas especificidades.

A tradução oral está, no sentido oposto, muito amplamente submetida a 
uma lógica do significado: contrariamente aos significantes do escrito, que 
podemos ler e reler, os significantes da cadeia oral desaparecem no mesmo 
compasso da nossa memória. Portanto, resta essencialmente o sentido. 
Esse esvanecimento independe do fato de que se tenha tanta memória 
quanto às “pessoas de letras” das quais fala d’ Alembert na Enciclopédia 
ou não. De fato existem várias formas de memória (de curto ou de longo 
prazo), mas a memória de que se faz uso quando se escuta uma mensagem 
é a memória que é chamada de “imediata” ou de “curtíssimo prazo”… 
(OUSTINOFF, 2011, p. 95-96.)

Para reforçar tal afirmação há que elencar, em detalhes, certos aspectos 
dessas atividades:

Existem diferenças entre os processos de tradução e interpretação, e as 
mais fundamentais são as operacionais, já que o tradutor converte um 
texto escrito em outro texto escrito, e o intérprete parte de uma comuni-
cação oral para outra comunicação oral. Assim, espera-se que o tradutor 
domine as línguas envolvidas e o assunto alvo do seu trabalho, mas, do 
intérprete, além disso, espera-se domínio das expressões orais presentes 
em ambos os idiomas...Já na interpretação, todo o conhecimento do tema 
que está sendo tratado, o vocabulário especifica e as expressões preci-
sam estar disponíveis a priori, pois durante a tradução simultânea não 
há tempo para consultas ou reflexões. As escolhas linguísticas precisam 
ser rápidas e por isso a bagagem cultural do intérprete precisa ser ampla. 
(MACHADO, 2015, p. 18.)

Outra diferença se dá acerca do local e do tempo em que cada um realiza 
suas atividades: o tradutor geralmente trabalha isolado, ficando recluso em 
sua biblioteca ou escritório, dispondo de tempo para concluir e até avaliar o 
seu trabalho antes que possa ser levado ao público. O intérprete geralmente 
trabalha em equipe, revezando-se os indivíduos, ficando as pessoas numa 
cabine por cerca de vinte a trinta minutos ininterruptos, de modo que possa 
visualizar o falante da língua-fonte, e, mesmo que façam anotações, não dis-
põem de tempo para elaborar ou fazer pesquisas acerca do trabalho que está 
realizando, ainda que seja essa uma tradução simultânea ou consecutiva -o 
seu tempo é ainda mais limitado em relação ao do tradutor de livros, o qual 
demanda anos de trabalhos e de pesquisas para concluir e para apresentar os 
resultados da sua tradução/interpretação ao público, ficando evidente uma 
diferenciação necessária:
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Aos tradutores caberá dominar bem a língua escrita, e aos intérpretes 
caberá o domínio da língua oral. Tal domínio é condição prévia e indis-
pensável para a atuação de tradutores e de intérpretes, mas os programas 
de formação desses profissionais não têm como seu objetivo o ensino de 
línguas. O domínio das línguas de trabalho deve anteceder a formação de 
tradutores e intérpretes. Além disso, esse domínio não é suficiente para a 
atuação profissional, e será necessário desenvolver conhecimentos para 
além do conteúdo mais óbvio da mensagem, compreender as sutilezas dos 
significados, valores culturais, emocionais e outros envolvidos no texto de 
origem e os modos mais adequados de fazer esses mesmos sentidos serem 
passados para a língua-alvo. (MACHADO apud PAGUNA, 2011 p. 19.)

Assim, o processo de tradução e de interpretação em línguas de modali-
dade oral e auditiva apresenta especificidades que demandam a cada profis-
sional, para criar estratégias para fazer a travessia dos sentidos, com valores 
culturais de uma língua-fonte para uma língua-alvo. O tradutor e o intérprete 
não são apenas “uma ponte entre dois mundos distintos”, mas, antes, são 
pessoas que, na ausência de sentidos, realizam a travessia de informações, 
estabelecendo comunicação entre coletividades, comunidades e mesmo 
povos distintos.

1.2 Diferenças entre Tradução e Interpretação entre Línguas Orais 
e Línguas de Sinais

Como procuramos evidenciar anteriormente, nas línguas de modalidade 
oral há diferenças entre a atuação do tradutor e do intérprete, mas, nas línguas 
de sinais tal diferença é pouco demarcada, posto que o Tradutor/Intérprete de 
Língua de Sinais (TILS)44 no Brasil atua na passagem da língua portuguesa 
da modalidade oral para LIBRAS, e vice-versa, atuando inclusive na tradução 
de textos escritos em português, para a modalidade gesto-visual e transpondo 
textos escritos por surdos para a língua portuguesa, redigida dentro da nor-
ma-padrão, com ortografia correta, tendo em vista que a língua portuguesa 
funciona como segunda língua para os surdos. O TILSP (Tradutor/Intérprete 
de Língua de Sinais e Língua Portuguesa) vai mais além do que simplesmente 
“traduzir”: ele adéqua, converte, atualiza, sempre que necessário dentro de 
um programa, de uma revista; algo muito específico.

Outra diferença pode ser notada no local de atuação dos TILS e dos 
demais intérpretes de línguas orais. A sua atuação ocorre em encontros diplo-
máticos, entrevistas, conferências e seminários internacionais. No caso do 
intérprete de língua oral em um evento internacional, este desempenha a 

44 Sigla usada para Tradutor/Intérprete de Língua de Sinais.
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passagem da língua-fonte para uma língua-alvo, apresentando o domínio de 
dois idiomas.

Assim, o intérprete de língua de sinais, ao realizar essa função em eventos 
nacionais, na transposição do português para língua de sinais, e, em even-
tos internacionais, deve necessariamente dominar pelo menos três idiomas 
ou depender do apoio do intérprete de língua oral estrangeira, o que se faz 
necessário para receber as informações em língua portuguesa e repassá-las 
em LIBRAS; construindo tal tradução na perspectiva da cultura e identidade 
da língua portuguesa, e é possível que um surdo criado e alfabetizado na 
cultura surda, desempenhe um papel de intérprete/tradutor ideal para traduzir 
na cultura e identidade do Povo Surdo.

Dessa forma, há que estabelecer a existência de outro distanciamento 
entre a prática da atuação dos TILS no que tange à preocupação com uma 
cultura dita hospedeira:

do ponto de vista de um antropólogo cultural ou de um historiador cultural, 
a tradução revela com insólita clareza o que uma cultura acha interessante 
em outra, ou mais exatamente o que grupos de uma cultura acham inte-
ressante em outra. Poderíamos dizer que a escolha de itens para tradução 
reflete as prioridades da cultura hospedeira. (BURKE, 2009, p. 26.)

Portanto, o trabalho do TILS abrange espaços mais amplos do que os 
comumente frequentados por intérpretes ouvintes, percorrendo um caminho 
que atenda às necessidades das várias Comunidades Surdas no campo da 
saúde, religião, educação, comércio e incluindo pautas familiares, levando 
em consideração que a maioria dos surdos são oriundos de famílias cujos 
pais são ouvintes, e esses, em geral, não sabem empregar a língua de sinais.

Dessa forma, a demanda dos indivíduos surdos pela inclusão social e 
linguística, acarreta um diferencial entre a demanda de tradutores e intérpretes 
de línguas orais e os TILS em relação a tradutores exclusivos da modalidade 
oral a ser considerado.

A importância da LIBRAS e das Línguas 
de Sinais na Cultura Surda

A função da LIBRAS para a comunidade Surda nacional reveste-
-se de especial importância enquanto elemento aglutinador de determi-
nada identidade.

Quando pronunciamos “povo surdo”, estamos nos referindo aos sujeitos 
surdos que não habitam o mesmo local, mas que estão ligados por uma 
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origem, por um código ético de formação visual, independentemente do 
grau de evolução linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda 
e quaisquer outros laços. (STROBEL, 2013p. 38.)

Nestes pressupostos Strobel reconhece os surdos como um Povo que 
possui cultura e identidade própria com concepções do mundo com artefatos 
da cultura visual,

O povo surdo são sujeitos surdos que compartilham os costumes, histórias, 
tradições em comum e pertencentes às mesmas peculiaridades culturais, ou 
seja, que constroem sua concepção de mundo através do artefato cultural 
visual, isto é, usuários defensores do que se diz ser o povo surdo; seriam 
os sujeitos surdos que podem não habitar no mesmo local, mas que estão 
ligados por um código de formação visual independentemente do nível 
linguístico. (STROBEL, 2013, p. 41-42)

Assim, sabemos que a LIBRAS, ao definir espaços de sociabilidade e 
de socialização entre os indivíduos Surdos, além de ser a sua língua natural45 
utilizada para afirmar sua própria cultura e identidade, além de desempenhar 
o papel de linguagem performática46 para esses; torna-se um vetor de acesso 
à cultura ouvinte e na inserção social em ambientes específicos como: edu-
cação, saúde, trabalho e político, tornando-se fundamental, posto que deva 
estar ligada intrinsecamente à dinâmica social.

Sem ela, viveríamos isolados uns dos outros e não seríamos capazes de 
manter nenhuma relação com nossos semelhantes. Ela nos permite a socia-
lização e mediante seu uso nos tornarmos capazes de aprender e de ensinar 
as regras de conduta da vida social. É no interior de seu grupo cultural 
que cada ser humano aprende a se comunicar. Esta aprendizagem ocorre 
a partir da interação estabelecida com os demais seres que compartilham 

45 Língua natural, língua humana, língua idiomática, ou somente língua ou idioma, é “qualquer linguagem 
desenvolvida naturalmente pelo ser humano, de forma não premeditada, como resultado da facilidade inata 
para a linguagem possuída pelo intelecto humano” (Wikipedia, que, neste caso, oferece um conceito dimi-
nuto e suficiente para este Trabalho. Veja-se ainda GOLDFELD, M. (2002). A criança surda: Linguagem e 
cognição numa perspectiva sociointeracionista. São Paulo: Plexus. SLOMSKI, V. (2010). Educação bilíngue 
para surdos: Concepções e implicações práticas. Curitiba: Juruá. SPINASSÉ, K. (2006). “Os conceitos de 
Língua Materna, Segunda Língua e Língua Estrangeira e os falantes de línguas alóctones minoritárias no 
sul do Brasil.” Revista Contingentia. v. 1, p. 1-8.

46 Linguagem performática: Jacques Derrida (1991), afirma que o performativo é uma comunicação que 
não leva consigo apenas um conteúdo semântico já constituído e vigiado por uma verdade. Para Derrida 
qualquer signo, linguístico ou não-linguístico, falado ou escrito, em pequena ou grande unidade que pode 
ser citado como uma forma de comunicação simbólica ou não. Por outro lado, Butler (2001) comenta a 
performatividade deve ser compreendida não como um “ato” singular ou deliberado, mas, ao invés disso, 
como a prática reiterativa e citacional pela qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia.



312

o espaço-tempo em que se vive. Juntamente com a língua, aprendem-se 
formas de organizar o pensamento, de ser e de comportar-se, de identificar-
-se ou de diferenciar-se de outros grupos, de valorizar hábitos, costumes, 
atitudes e aspectos próprios do grupo cultural. É com a família, com a 
escola, com o grupo de amigos, parentes e conhecidos que o ser humano 
constrói, enfim, seu modo de ser, sua identidade, o que o identifica com 
seu grupo e o diferencia dos demais grupos sociais. (MACHADO apud 
MACHADO. In: PRESTES p. 45-46.)

Não restam dúvidas de que a coletividade é quem confere substância, para 
além da língua própria, diferenciada, diferenciando-se mais e mais, relativa-
mente ao idioma português que lhe deu a primeira base, e não somente confere 
firmeza a esta situação de recuperação, que finda sendo paradigmática, para dar 
base a outras lutas de contextualização culturalista, mas também confere uma 
existência diferenciada dignificadora de toda uma população que, por séculos 
a fio, ficou isolada nas cidades, nas famílias, nas escolas, impedida de acesso 
a trabalhos e mesmo a lugares de trabalho de familiares, lacra execrável de 
uma sociedade enceguecida pelo ideal modernista de Unidade, que beneficiava 
a uma normalidade perturbadora da civilização que temos de implementar.

A língua como produção de herança e artefato cultural

Para Strobel (2013) os ouvintes promovem a transmissão cultural uti-
lizando a oralidade e visualidade. Todavia, a pessoa surda ou o falante da 
LIBRAS trata-se de pessoas que os processos de comunicações e expressões 
são construídos com base nos artefatos47 da cultura visual. No entanto, há 
nuances que precisam ser consideradas, haja vista a existência de surdos que 
dominam a língua48 de sinais com fortes símbolos de linguagens da cultura 
ouvinte ocidental e cristã; existindo, ainda, outros surdos que dominam a 
língua de sinais, e surdos sem essa mesma perspectiva, como a situação que 
ocorre nas línguas indígenas.

Dessa forma, acredita-se que os sujeitos surdos que foram colonizados 
em LIBRAS pela cultura ouvinte seriam os que aprenderam LIBRAS com 
pessoa que seja um intérprete ouvinte, sendo possível afirmar, que, dependendo 
de quem alfabetizou esse sujeito na língua de sinais, esse pode possui uma 
língua de sinais carregada da cultural e identidade ouvinte, ou seja, um surdo 

47 Artefato Cultural: a produção material de um povo, como também é tudo mais o que se vê e se sente numa 
comunidade.

48 Língua: “A língua é um conjunto organizado de elementos (sons e gestos) que possibilitam a comunicação. 
Ela surge em sociedade, e todos os grupos humanos desenvolvem sistemas com esse fim. As línguas podem 
se manifestar de forma oral ou gestual, como a Língua Brasileira de Sinais (Libras)”. Petter, Margarida Maria 
Taddoni. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/257/qual-a-diferenca-entre-lingua-e-linguagem
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ouvinte possuiria uma bacia semântica de sinais com uma certa diferença dos 
surdos que convivem mais com o Povo Surdo.

Um exemplo das peculiaridades do povo surdo envolvidas na questão 
visual na atualidade tem sido a luta em favor da acessibilidade nas TVs através 
de filmes com legendas ou com a tradução/interpretação em LIBRAS, questão 
essa em destaque, dentre muitas outras de suas reivindicações culturais.

Um segundo artefato, segundo Strobel (2013) seria a tendência inerente 
ao surdo de desenvolver sua própria língua, pois, ainda que esse esteja isolado 
da comunidade Surda, pode comunicar-se com gestos naturais denominados 
de “sinais caseiros” ao observar visualmente como as coisas funcionam ao 
seu redor.

Tal diferença manifesta-se desde a tenra infância, tal como, no caso das 
peculiaridades existentes no desenvolvimento entre bebês surdos e ouvintes 
após os primeiros seis meses de vida: os bebês surdos não falam por não ouvir, 
e, até esse momento eles fazem as mesmas coisas que os bebês ouvintes. Um 
bebê surdo criado por pais surdos se identifica muito mais com a forma de 
linguagem sinalizada:

Os sujeitos surdos que têm acesso a língua de sinais e participação na 
comunidade surda possuem maior segurança, autoestima e identidade 
sadia. Por isso, é importante que as crianças surdas convivam com pessoas 
surdas adultas com quem se identificam e tenham acesso as informações 
e conhecimentos no seu cotidiano. (STROBEL, 2013, p. 54)

Assim, a língua de sinais surge enquanto marca identitária dos sujeitos 
surdos, dentre muitas outras marcas características dessa cultura, sendo capaz 
de transmitir e proporcionar a aquisição de conhecimentos, posto que:

Para o sujeito surdo ter acesso às informações e conhecimentos, e para cons-
truir sua identidade, é fundamental criar uma ligação com o povo surdo em 
que se usa língua em comum: a língua de sinais. (STROBEL, 2013, p. 52.)

Dessa forma, a língua de sinais como produção de herança e artefato 
cultural, parece demonstrar um movimento vivo, criador de corpus narrativos 
dinâmicos, e não estanques, os quais podem reinventar-se e adaptar-se numa 
otimização comunicacional para transmitir através de novos dispositivos, o 
legado de uma geração anterior às novas gerações futuras, que consolidarão 
cada vez mais este labor da Igualdade – ou não: alternaticamente, poderemos 
decair a um estado de trevas e de penúria, na que o labor neoliberalista penetre 
no seio das políticas públicas demonizadoras desta configuração tão plural 
que está sendo obtida pela mobilização da Cultura Surda no País.
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Cultura, tradução e interpretação

A tradição dos Estudos relacionados à Cultura (mais do que a tradição 
dos chamados Estudos Culturais) admite uma grande quantidade de teorias e 
autores de muitas disciplinas, tornando-se um verdadeiro cadinho de matérias, 
algumas vezes desconexas ou ainda apenas desconectadas, relativamente às 
metas desejadas pelos teóricos humanistas. Assim, a nossa preocupação, nesta 
Seção, é com o caminho que leva do gênero Cultura à espécie Cultura Surda 
e os seus interesses centrais, sendo um deles, na nossa opinião o principal o 
ideal de tradução/interpretação que torna funcional a intercompreensão entre as 
culturas ouvintes e os Surdos, o que, no caso do Brasil, favorece uma tomada 
de postura abrangente relativamente à sua admissão como Unidade, naquela 
concepção típica da Revolução Francesa: Unidade, Igualdade (para preservar 
a Unidade), Liberdade (para preservar o individualismo) e a Fraternidade 
(perna do triângulo ainda inconclusa no processo da Modernidade).

As línguas de sinais não possuem caráter universal, pelo contrário, nem 
mesmo em nível nacional há uma padronização, ocorrendo comumente alguns 
regionalismos dessa língua, do mesmo modo como tais regionalismos afetam 
o sotaque da língua portuguesa falada no Brasil. Em nosso país, a língua ofi-
cial de sinais é a LIBRAS (língua brasileira de sinais) sendo a segunda língua 
reconhecida oficialmente através de legislação. Tal reconhecimento deu-se 
em 2002 através da Lei n. 10.436.49

A LIBRAS também não é uma unidade convencionada, pois assim 
como o português tem suas gírias e regionalismos, a LIBRAS também segue 
esse conceito, tem suas peculiaridades de sinais em cada cidade, grupo, 
gênero, idade.

A morfologia e sintaxe da LIBRAS são constituídas no espaço, são as 
chamadas marcações não manuais, quando se refere a pessoas que não estão 
presentes aponta-se para os lados e quando a pessoas presentes aponta-se na 
direção delas. (Quadros, 2007 p. 25)

O ponto de articulação, configuração de mão e movimento são os três 
pontos principais para a articulação de um sinal. O intérprete processa a infor-
mação dada na língua fonte e faz escolhas lexicais, estruturais, semânticas e 
pragmáticas na língua alvo que devem se aproximar o mais apropriadamente 
possível da informação dada na língua fonte. Assim sendo, o intérprete tam-
bém precisa ter conhecimento técnico para que suas escolhas sejam apropria-
das tecnicamente. (QUADROS, 2007, p. 27.)

A criação do Curso de Letras LIBRAS vem mudando essa realidade, 
na qual inicialmente, esse curso foi ofertado pela Universidade Federal de 

49 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm. Acesso em: 06 out. 2016.



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 315

Santa Catarina (USFC), no formato de graduação à distância e, hoje, esse 
mesmo curso passou a ser oferecido também na modalidade presencial em 
várias Universidades.

Todas as faculdades e universidades do Brasil, já oferecem a disci-
plina de LIBRAS nos cursos de licenciatura, em comprimento ao Decreto n. 
5.626/2005, e no Brasil estamos vendo assomar vários concursos para profes-
sores de LIBRAS, inclusive a partir de 2014, a nossa Universidade Federal de 
Rondônia contava com onze professores efetivos de LIBRAS, e hoje já conta 
com dezesseis professores, sendo três surdos, além de ter, nos seus cursos de 
graduação, acadêmicos surdos. Essa mudança é fruto do incentivo oriundo 
das políticas públicas voltadas para o público “deficiente”, mesmo com o uso 
de “cotas”, todas parte da terminologia estratégica mantida para proteger o 
crescimento da proteção ao setor por intermédio de políticas públicas.

O Decreto n. 626 de dezembro de 200550, ao regulamentar a lei anterior 
e determinar providências, trata do direito dos Surdos no acesso à informação 
em LIBRAS, à educação bilíngue, da formação de professores de LIBRAS e 
de intérpretes, revestindo de importância sua execução, no sentido de com-
preender-se o previsto para adequar escolas, empresas, órgãos públicos e 
outras instituições no atendimento às pessoas surdas.

Assim, a perspectiva educacional inclusiva, ao permanecer aberta, indi-
caria que tal educação bilíngue deveria funcionar também nos espaços de 
ensino superior, promovendo dessa maneira, uma maior interação entre Surdos 
e ouvintes com a aceitação e obrigatoriedade da presença do intérprete em 
salas para mediar esse processo.

No oralismo o surdo aprende a repetir a palavra e não a compreender de 
fato a língua. Assim, o bilinguismo parece o melhor caminho a ser escolhido 
porque é o desenvolvimento da língua natural como base L1 para alcançar o 
aprimoramento da L2. Por que impor ao sujeito surdo a língua da comunidade 
ouvinte? Por outro lado, não acho que deva ser negada ao surdo a possibi-
lidade de acesso a língua dos ouvintes. Acredito que os sujeitos, sejam eles 
surdos ou ouvintes, deveriam ter acesso ao maior número se línguas possíveis, 
principalmente quando estamos inseridos num mundo globalizado como o 
nosso. (SILVA, 2008, p. 37.)

É necessário que os professores se dispam de preconceitos a respeito 
de dialetos (sociais/regionais) e que não tentem corrigir as manifestações 
gramaticais e sociológicas que possivelmente venham a se afastar do padrão. 
Devem se concentrar no ensino da leitura em si mesmo, conforme explica 
Silva (2008, p. 47):

50 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm. Acesso em: 08 nov. 2016.



316

A escola deve trabalhar no sentido de promover a aquisição do domínio 
da norma culta, não para que ela substitua a variedade linguista do aluno, 
mas para que se acrescente a está uma possibilidade a mais no caminho 
da comunicação. Uma produção escrita não pode e não deve ser analisada 
como “boa” ou “má”, mas sim como relevante, na medida em que essa 
construção se realizou.

Sobre o bilinguismo, os estudos e as pesquisas de peso na área têm 
apontado para essa proposta como a mais adequada para o ensino de crianças 
surdas, tendo em vista que se considera a língua de sinais como língua natural 
e parte desse pressuposto para o ensino da língua escrita (SILVA, 2008, p. 50).

A reflexão sobre a formação do cidadão surdo, crítico e atuante na socie-
dade caminha junto com a preocupação com o significado de sua iden-
tidade, com o processo de sua alfabetização e com a aplicação do seu 
conhecimento de mundo (SILVA, p. 56).

Tradução Cultural e Tradução Político-cultural

A Tradução Cultural inscreve-se no espaço que privilegia a recepção, na 
qual a preocupação do tradutor e intérprete será a de colocar-se como canal 
de travessia da Língua fonte para Língua-alvo, de modo que o receptor da 
mensagem tenha a sensação de que o corpus traduzido seja original da sua 
cultura, pois, através das operações linguísticas os sentidos corroboram para 
dialogar com perspectivas socioculturais da cultura alvo.

Para Terry Eagleton, é clara a postura em favor dessa ideia de culturali-
zação do mundo surdo (2012, p. 54):

No nosso tempo, o conflito entre acepções mais amplas e mais restritas de 
cultura assumiu uma forma particularmente paradoxal. O que aconteceu foi 
que uma noção local e bastante limitada, de cultura começou a proliferar 
universalmente. Como Geoffrey Hartman assinala na obra The Fateful 
Question of Culture, agora temos «a cultura da fotografia, a cultura das 
armas, a cultura dos serviços, a cultura de museu, a cultura dos surdos, a 
cultura do futebol… a cultura da dependência, a cultura da dor, a cultura 
da amnésia etc.A tradução e a interpretação são operadas privilegiando a 
cultura receptora, no sentido de ressaltar as lutas contra as práticas de domí-
nio, a força de um povo (surdos brasileiros) que é linguisticamente como 
estrangeiro em seu próprio país e enquanto partícipe de uma Comunidade 
Surda se reporta à sua luta, às suas conquistas, através de sua primeira 
Língua (L1) de sua língua de conforto, de expressão maior de seu mundo.
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A atuação do tradutor ouvinte ou surdo que, através da sua interpretação 
apreende o sentido e transpõem para sua língua esse sentido, deixa evidente o 
território cultural da comunidade Surda, para ser um mediador, um elo, uma 
ponte entre mundos, mundo oral auditivo e mundo visual.

Algumas narrativas em português muitas vezes são transplantadas para 
LIBRAS com apoio de intérpretes ouvintes e traduzidas por pessoa surda, deixando 
ainda marcas do discurso do colonizador em sua segunda Língua (L2). Outras 
narrativas foram criadas pelos próprios surdos através de textos em LIBRAS.

Num contexto mais amplo, essa língua espaço–gesto–visual, reconhecida 
muito recentemente pela legislação com o status de língua, de certa forma 
empoderou a comunidade surda envolvida, através de uma narrativa que res-
gata o apagamento dos sujeitos surdos durante séculos como uma camada da 
História não contada e, até mesmo desconhecida.

O surgimento das línguas de sinais dentro de suas especificidades, e, a 
partir de sua disseminação através das traduções e interpretações e de seu 
reconhecimento dentro da questão identitária, ensejam a afirmação de uma 
cultura cuja modalidade dá-se no campo espaço–gesto–visuais em relação à 
cultura ouvinte dominante, de modalidade oral auditiva.

Portanto, a relação entre língua e cultura na perspectiva surda fortalece o 
sentimento de afirmação identitária, funcionando como elemento aglutinante 
de uma comunidade que se reconhece enquanto minoria linguística em contato 
intercultural com a cultura ouvinte dominante.

O resgate histórico a partir dessas iniciativas, reveste-se de uma pers-
pectiva etnográfica singular, com o re-conhecimento duplo dos surdos à suas 
comunidades de pertença, sua língua própria, a LIBRAS, e, ao mesmo tempo, 
enquanto parte da comunidade linguística nacional cuja maioria é ouvinte e 
tem o português como primeira língua.

O papel das novas tecnologias de comunicação e informação na media-
ção desse processo é fundamental para entender seu funcionamento, com a 
utilização da comunicação telemática entre as diversas comunidades surdas, 
primeiramente através da telefonia celular a partir da década de 1990, o que, 
nos anos seguintes, aumentou exponencialmente o fluxo das trocas simbólicas.

Na última década, tal fluxo foi acelerado através das redes sociais, tais 
como: o MSN, Orkut, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, dentre outras, 
permanecendo o canal Youtube atualmente, como o maior repositório de vídeos 
em línguas de sinais entre surdos não só do Brasil, mas também do mundo 
inteiro, aumentando o intercâmbio linguístico nacional e internacional com 
a utilização de uma linguagem duplamente visual (vídeos/línguas de sinais).
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A rede social, inclusive, foi utilizada como canal de comunicação para 
fomentar o recente Movimento Surdo Nacional no ano de 2011, a partir de um 
vídeo postado e replicado naquela plataforma web, o qual explicitava os fatos 
que ocorriam no âmbito da educação especial naquele período, mobilizando 
em menos de dois meses, cerca de 3.000 surdos de todos os estados do país, 
que, reunidos em Brasília, pressionaram o Ministério da Cultura quanto à 
proposta da educação bilíngue enquanto política pública.

Por essa época, pode se dizer que houve o despertar de uma consciência 
histórica ampliada da comunidade surda nacional em geral, quanto às espe-
cificidades de sua cultura e direitos socialmente adquiridos, pipocando aqui 
e ali pelo país, movimentos e lutas locais em favor da educação bilíngue.

No âmbito acadêmico, tal luta cultural e identitária precedeu os movi-
mentos sociais, com a atuação da FENEIS em cooperação com as associa-
ções de surdos regionais/locais, bem como pela contribuição intelectual de 
surdos como Gladis Perlin, Shirley Vilhalva, Karen Strobel, na produção de 
dissertações, teses, artigos e livros, verificando-se nos últimos anos um viés 
antropológico a partir dos estudos culturais, numa perspectiva histórica etno-
gráfica em língua portuguesa. Emprestando sua instrumentalidade às narrativas 
linguísticas gesto-visuais do povo surdo, equiparando-as enquanto produtoras 
de dialogicidade passível da produção de conhecimento.

Nesse sentido, há que considerar que a história para o povo surdo é 
transmitida entre seus pares numa língua própria, com modalidade espaço-
-gesto-visual, e, como registro histórico, tem sua validade enquanto certa 
“oralidade” a ser devidamente legitimada junto à comunidade acadêmica, e 
essa, ao referendar tal instrumentalidade, estaria cumprindo a função social 
da universidade junto à sociedade.

Assim, a narrativa sinalizada, ao emergir como instrumento ou categoria 
de construção dos sujeitos que se apropriam da própria história através de 
sua primeira língua, a LIBRAS, inscreve-se no campo dos Estudos Culturais 
enquanto perspectiva singular mediada não só pela imagem, ou, simples his-
tória visual (fotografia/vídeo), indo muito além dessas, ampliando o horizonte 
historiográfico com uma instrumentalidade analítica espaço–gesto–visuais, 
reivindicando junto à ciência sua peculiaridade e validade enquanto instância 
válida de historicidade.

A Tradução/Interpretação da Língua de Sinais no Brasil

A questão interpretativa das Línguas de Sinais no Brasil, a princípio, 
deriva do contexto religioso a partir da década de 1980 (QUADROS, 2007, 
p. 14-15), tendo alcançado certo grau de complexidade na atualidade, dado 
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à existência não apenas de uma língua oficial, mas também da descoberta de 
outras línguas indígenas de sinais peculiares a cada povo, tais como as línguas 
de sinais indígenas Urubu-Kaapor51 e SKA (GIROLETTI, 2008), dentre outras.

Em que pese a prática interpretativa/tradutora ter começado como espaço 
de voluntariado em seus primórdios educacionais no Brasil, atualmente, 
devido à demanda das políticas públicas implementadas pelo governo fede-
ral nas últimas décadas, e, ao empoderamento da comunidade surda em sua 
constituição identitária, há uma tendência em avanço na profissionalização 
da função de intérprete/tradutor, principalmente no que tange à atuação nos 
espaços escolares e de mercado.

O conceito de “Inclusão Social”, nessa perspectiva, abrange um processo 
pelo qual a sociedade nacional se adapta para poder incluir, em seus sistemas 
sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas 
se preparam para assumir seus papéis na sociedade Sassaki apud Mota (2007), 
nem sempre com sucesso, diga-se de passagem.

Dessa forma, se reconhecemos a língua de sinais com marca privilegiada 
de cultura e de identidade de um povo (o povo surdo), precisamos reconhecer 
ainda os paradigmas da interculturalidade, para além da discussão política da 
inclusão, até porque esta possui forte presença de um pensamento positivista 
e neoliberal.

É notório, infelizmente, que a inclusão de surdos no mercado de trabalho, 
em boa parte, refere-se ao cumprimento da “lei de cotas” a Lei n. 8.213/91, 
Art. 93, determina que: “A empresa com 100 (cem) ou mais empregados está 
obrigada a preencher 2% (dois por cento) a 5% (cinco por cento) dos seus 
cargos com beneficiários reabilitados ou pessoas portadoras de deficiência”. 
(SANTIAGO e ANDRADE, 2013, p. 153.)

Neste sentido, ainda no que se refere à Lei de Cotas, percebe-se que os 
surdos se esforçam para realmente participarem da lógica do mercado de tra-
balho, no entanto, a diferença linguística ainda é uma barreira a ser superada, 
pois, ao contrário da tendência ocasionada por novos parâmetros de políticas 
públicas inclusivas que se tenta instaurar no intuito de que a iniciativa privada 
arque com certa responsabilidade social, em muitos casos não há nas empresas 
qualquer funcionário que saiba LIBRAS, pelo contrário, há empresas que, 
embora possuam funcionários surdos, não oferecem comumente o serviço de 
interpretação em LIBRAS nas ocasiões onde são transmitidas informações 
importantes para o seu trabalho: integração, treinamentos, reuniões, etc.

De outra forma, no ambiente acadêmico parece haver uma situação de 
conforto linguístico aonde a comunidade surda vem conquistando espaço na 

51 http://pib.socioambiental.org/pt/povo/kaapor/653
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universidade, devido às ações inclusivas promovidas pelas políticas públicas 
reivindicadas através dos movimentos sociais.

Em face dessa situação, e, tendo em vista uma visão gerencial antenada 
com uma sociedade moderna, bem como das políticas públicas inclusivas, 
as empresas deveriam se adaptar e criar um ambiente linguístico favorável 
às interações no ambiente organizacional, seja com a divulgação e ensino da 
língua de sinais na empresa, em programas sociais e culturais, ou pela con-
tratação de serviços de interpretação para LIBRAS em reuniões, treinamento, 
e/ou novos projetos.

Assim, ao considerar o ambiente da interpretação da Língua de Sinais no 
Brasil, convém salientar que, uma proposta educacional bilíngue autônoma, 
contemplaria em tese, o direito linguístico da pessoa surda, permitindo a 
ela adquirir conhecimentos sociais e culturais em uma língua na qual tenha 
domínio, respeitando também os aspectos culturais, sociais, metodológicos 
e curriculares intrínsecos à condição de surdez. (SKLIAR, 1997.)

No entanto, não há uma proposta de educação bilíngue para surdos que 
possa ser transplantada de um lugar para o outro, ou, de um contexto para 
outro. O que existe são processos históricos e culturais que conduzem às 
diferentes formas de se fazer a educação bilíngue, em cada realidade. (SAN-
TIAGO; ANDRADE, 2013, p. 151-152.)

O desafio da educação de surdos, já no ensino superior, é, principal-
mente, promover a formação das pessoas respeitando a diferença linguística 
e, primordialmente, a condição social imposta pela diferença, reconhecendo 
o seu lugar de minoria linguística, proporcionando condições a uma formação 
de qualidade, reconhecimento da educação intercultural, diferente, autônoma 
e bilíngue. Contudo, havemos que ressaltar a necessidade concomitante de 
ampliar a formação no que tange ao conhecimento circunstancial dos episó-
dios culturais, históricos e literários basicamente, para complementar uma 
educação que não deixe a dever em conhecimento de mundo, relativamente 
ao mundo da cultura ouvinte.

Neste sentido, há que se discutir também a urgência na formação de 
profissionais Intérpretes de LIBRAS, que tenham condições de atender às 
especificidades linguísticas destes estudantes, nesse nível de ensino, bem 
como a formação de professores por áreas de estudo. Na verdade, não basta 
a existência de uma política linguística se não forem dadas condições funda-
mentais para colocá-la em prática. Assim, o sistema educacional precisa se 
organizar para atendê-la. (SANTIAGO; ANDRADE, 2013, p. 152.)

A comunidade surda, portanto, encontra-se em desvantagem no que diz 
respeito a expectativa da maioria ouvinte, haja vista que essa língua espaço-
-gestual-visual não possua uma escrita padronizada e acessível, fator simbólico 
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que a desprestigia na sociedade atual, marcada pelo grafocentrismo e pela 
concepção de surdez como uma anormalidade ou patologia. (SANTIAGO; 
ANDRADE, 2013, p. 155.)

No caso específico relacionado à educação de surdos, ainda há que se 
tomar cuidado com o uso da escrita no sentido de não atribuir a ela valor 
excessivo no que tange a comunicação e interação, de modo a acompanhar 
as tendências do mundo ocidental, fazendo com que se transfira o foco do 
oralíssimo para o grafo centrismo, agravando o problema.

Pesquisadores da área de Linguística têm procurado enfatizar o emprego 
da LIBRAS de forma autônoma, ou seja, não como uma língua derivada da 
língua majoritária do colonizador (português sinalizado) mas por uma língua 
descolonizada, haja vista que a LIBRAS possua gramática, vocabulário e 
estrutura própria, tal como qualquer outra língua, e não necessita ser supor-
tada por uma língua oficial, mas aceita integralmente em suas peculiaridades 
e diferenças modais.

Considerações Finais

Diversas considerações (nem diríamos finais, uma vez que a luta é um 
processo em construção) devem ser realizadas ao que se entende hoje por Cul-
tura Surda, porque são um etno destacado da Sociedade que os envolvem, dada 
a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), acima de tudo. Ao ganhar limites, 
nas palavras de Terry Eagleton, por “partilhar hábitos de linguagem, folclore, 
formas de agir, quadros valorativos, uma autoimagem coletiva”, temos de 
fixar diferenciações bem tranquilas, relativamente às demais entidades não 
culturais, que se aproximam mas se afastam, nestes princípios culturalistas 
que destacam o logos.

Surdos são uma Cultura, outros grupamentos nem sempre, ainda que 
tenham características próximas. Assim, os cegos, os okupas, os cadeirantes, 
os chamados (pelo Código Civil) “loucos de toda ordem”, que desejem ou que 
sejam levados a se diferenciar, não podem compor o mesmo quadro referencial 
unívoco (embora nem sempre uniforme) que reúne os indígenas e os surdos.

Por isso, outros dados que esclareçam os contornos mais definidos da 
Cultura Surda podem permitir ampliar a sua denominação para “povo surdo”, 
por exemplo, “comunidade surda”, e mesmo, teoricamente (ou literariamente) 
“sociedade surda”, caso houvesse pleito de obtenção de uma polis ou de uma 
geo específica para cumprir esse objetivo de instituir uma nacionalidade surda, 
o que na prática, não é imprescindível.

Partindo-se da ideia de que existe uma transmissão intergeneracional (não 
necessariamente por genes ou por adoção), construindo unidade histórica da 
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coletividade de pessoas surdas, essas, conseguem em suas relações dialógicas, 
e, através dos movimentos sociais em favor do reconhecimento de sua língua 
natural, uma maior afirmação de suas diferenças diante de uma sociedade oral 
de Língua Portuguesa.

Uma vez que aceitamos debater conceitos diversos de tradução e de 
interpretação, estabelecendo uma leitura sobre o que seja a teoria e a prática 
da tradução cultural, admitimos a passagem de códigos escritos a códigos 
orais, para termos uma língua de modalidade gestual–espacial–visual, impli-
cando em peculiaridades inerentes à cultura surda no processo de tradução 
e de interpretação.

Com o reconhecimento profissional do tradutor e intérprete de LIBRAS, 
e com o avanço das políticas públicas de acessibilidade, possibilita-se à nar-
rativa visual dos processos de tradução cultural, um resgate histórico dentro 
de uma perspectiva cultural surda.

Assim, nosso objetivo foi visualizar modos de perceber a LIBRAS por 
intermédio da chamada “tradução cultural”. Para alcançar este propósito, 
realizamos uma leitura sobre o que seja a Tradução e a Interpretação nas 
línguas orais e a sua relação com a língua de sinais, para termos a leitura (e a 
tradução cultural) de uma poética totalmente referenciada, mas diferenciada 
para Surdos, nos moldes de Hermann Hesse, que pregava uma vida distante 
da Sociedade dita “normal”, uma vivência “só para loucos”.

Daí, destaca-se a visão de uma língua de sinais como instrumento de luta, 
de revolta, de rebeldia com o mundo ouvinte, contra o mundo Ouvintista, a 
favor de uma diferença que encanta aos seus usuários e surpreende (ou assusta) 
a quem não faz parte desse mundo, o qual faz da resistência cultural uma 
plataforma política ou diríamos, para ser mais abrangentes, uma plataforma 
político-culturalista.

Cabe a nós, Ouvintes, compreender o processo de Tradução e de Inter-
pretação nas línguas orais para a Cultura Surda, e, com isso, observarmos as 
diferenças entre Tradução e Interpretação entre as línguas orais e as línguas 
de sinais, as quais tornam evidente a importância da LIBRAS e das Línguas 
de Sinais para a Cultura Surda como instrumento de participação na vida 
brasileira como um todo, reunindo-se como pessoas, nos mesmos espaços, 
com os seus iguais (mas diferentes) falantes de outra língua.

Por intermédio de uma perspectiva culturalista, que percorre certo trajeto 
da arquitetura política atual, percebemos a importância crescente das comuni-
dades surdas no Brasil e no mundo, certas de que somente pelo posicionamento 
engajado dos próprios atores sociais surdos, bem como, das novas gerações 
de tradutores e intérpretes que fazem a ponte entre as comunidades surdas e 
a Sociedade ouvinte, é que se conseguirá gerar maior consolidação das suas 
posições de força.
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Por meio destas tramas e deste enredo, a contribuição do movimento 
surdos locais e nacional, vemos instituindo-se o “povo surdo” enquanto espaço 
dialógico, por pensar a luta por uma LIBRAS autônoma como primeira lín-
gua, enfrentando as tensões provocadas por outras abordagens, seja quanto à 
Língua Portuguesa ou quanto às possibilidades educacionais (VYGOTSKY), 
afirmando-se como primeira língua para a comunidade surda, ou lutando para 
que se constitua de fato como segunda língua para a maioria dos brasileiros, 
surdos ou não.

A Tradução Cultural inscreve-se no espaço que privilegia a recepção, 
onde a preocupação do tradutor e intérprete será a de colocar-se como canal 
de travessia da Língua fonte para Língua alvo, de modo que o receptor da 
mensagem tenha a sensação de que o corpus traduzido seja original da sua 
cultura, pois através das operações linguísticas os sentidos corroboram para 
dialogar com perspectivas socioculturais da cultura alvo.

A tradução e a interpretação, no caso, são operadas de modo a privilegiar 
a cultura receptora, no sentido de ressaltar as lutas contra as práticas de domí-
nio, fazendo sobressair a força de um povo (surdos brasileiros) que sente-se 
linguisticamente estrangeiros em seu próprio país, e que, como Comunidade 
Surda se reporta à sua luta, às suas conquistas, através de sua primeira Língua 
(L1), sua língua de conforto, expressão maior de seu mundo. A atuação do 
tradutor ouvinte que, através da interpretação apreende um sentido transpondo 
para outra língua esse sentido, evidencia o território cultural da comunidade 
Surda, no qual, um mediador, um elo, necessita ser também uma ponte entre 
esses dois mundos distintos: um mundo oral auditivo e outro mundo visual.

Num contexto mais amplo, a LIBRAS ao ser reconhecida pela legislação 
nacional com o status de língua, empoderou as comunidades surdas, incluídas 
que estavam em outras minorias (negros, indígenas, deficientes, dentre outras) 
cujo apagamento dos sujeitos surdos durante séculos, surge na atualidade 
como uma camada da História não contada, e até mesmo desconhecida, face 
aos reconhecimentos linguísticos e legais conquistados pelos movimentos 
sociais, tornando-se parte legítima da luta identitária do povo surdo.

Portanto, a relação entre língua e cultura numa perspectiva surda, for-
talece o sentimento de afirmação identitária, funcionando como elemento 
aglutinante de uma comunidade que se reconhece enquanto minoria linguística 
em contato intercultural com a cultura ouvinte dominante. O resgate histórico 
a partir dessas iniciativas, reveste-se de uma perspectiva etnográfica singular, 
com o re-conhecimento duplo dos surdos nacionais à suas comunidades de 
pertença, sua língua própria, a LIBRAS, e, ao mesmo tempo, enquanto parte 
da comunidade linguística nacional cuja maioria é ouvinte e tem o português 
como primeira língua.
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Nesse contexto, o papel da telefonia celular a partir da década de 90, é 
fundamental por exemplo, para entendermos a importância das novas tecno-
logias de comunicação e informação na mediação telemática entre as diversas 
comunidades surdas, que aumentaria exponencialmente nos anos seguintes, 
o fluxo das trocas simbólicas com o advento dos computadores e da internet 
e atualmente, como o maior repositório de vídeos em línguas de sinais entre 
surdos não só do Brasil, mas também do mundo inteiro, aumentando o inter-
câmbio linguístico nacional e internacional com a utilização de uma linguagem 
duplamente visual (vídeos/línguas de sinais). Neste sentido as redes sociais 
vem tornando-se um canal de comunicação para fomentar o Movimento Surdo 
Nacional, a partir de um vídeo postado e replicado nas redes sociais, mobiliza 
a comunidade de surdos de todos os estados do país, que, reunidos em Brasília, 
pressionam o Ministério da Cultura quanto à proposta da educação bilíngue 
enquanto política pública.

Por essa época, pode se dizer que houve o despertar de uma consciência 
histórica ampliada da comunidade surda nacional em geral, quanto às espe-
cificidades de sua cultura e direitos socialmente adquiridos, pipocando aqui 
e ali pelo país, movimentos e lutas locais em favor da educação bilíngue. No 
âmbito acadêmico, tal luta cultural e identitária, precedeu os movimentos 
sociais, com a atuação da FENEIS em cooperação com as associações de sur-
dos regionais/locais, bem como, pela contribuição intelectual de surdos como: 
Gladis Perlin, Shirley Vilhalva, Karen Strobel, na produção de dissertações, 
teses, artigos e livros, verificando-se nos últimos anos um viés antropológico a 
partir dos estudos culturais, numa perspectiva histórica etnográfica em língua 
portuguesa. Emprestando sua instrumentalidade às narrativas linguísticas 
gesto-visuais do povo surdo, equiparando-as enquanto produtoras de dialo-
gicidade passível da produção de conhecimento.

Nesse sentido, há de considerar-se que a história para o povo surdo é 
transmitida entre seus pares numa língua própria, com modalidade gesto-vi-
sual, e, como registro histórico, tem sua validade enquanto certa “oralidade” a 
ser devidamente legitimada junto à comunidade acadêmica, e essa, ao referen-
dar tal instrumentalidade, estaria cumprindo a função social da universidade 
junto à sociedade. Assim, a narrativa sinalizada, ao emergir como instrumento 
ou categoria de construção dos sujeitos que se apropriam da própria história 
através de sua primeira língua, a LIBRAS, inscreve-se no campo dos Estudos 
Culturais enquanto perspectiva singular mediada não só pela imagem, ou, 
simples história visual (fotografia/vídeo), indo muito além dessas, ampliando 
o horizonte historiográfico com uma instrumentalidade analítica gesto-visual, 
reivindicando junto à ciência sua peculiaridade e veracidade enquanto ins-
tância válida de historicidade.
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CAPÍTULO XII

COLONIALIDADE E PODER ENTRE 
AS LÍNGUAS DE SINAIS NO BRASIL

Bruno Roberto Nantes Araujo52

Heitor Queiroz de Medeiros53

Introdução

Esta pesquisa de doutoramento em andamento realizado pelo Programa 
de Mestrado e Doutorado em Educação da Universidade Católica Dom Bosco 
– PPGE/UCDB, pela Linha de Pesquisa Diversidade Cultural e Educação 
Indígena, e vinculado ao grupo de pesquisa Diversidade Cultural, Educação 
Ambiental e Arte orientado pelo professor doutor Heitor Queiroz de Medei-
ros. As primícias desta pesquisa vieram pelos apontamentos encontrados pela 
então pesquisa de dissertação intitulada “A escolarização de indígenas terena 
surdos: desafios e contradições na atuação do tradutor intérprete de línguas 
de sinais – TILS” em 2018 outrora tecida por mim durante meu caminho no 
mestrado acadêmico. As indagações sobre as especificidades linguísticas para 
os indígenas surdos continuaram a borbulhar ainda mais após a conclusão da 
pesquisa. Pois ainda encontramos lacunas na educação dos indígenas surdos 
pelo viés da Educação Especial pela Perspectiva Educacional Inclusiva em 
vigor, os indígenas surdos ainda são instruídos e alfabetizados por atendimen-
tos somente pela Libras, isso quando são atendidos. Destaco aqui um trecho 
de uma das conclusões encontradas pela pesquisa e de tal forma foram de 
consonância às aspirações dos professores e lideranças indígenas:

[...] sugerem a presença de atendimento aos estudantes Terena Surdos 
dentro das escolas das aldeias, a presença de professor de Libras indígena 
ou instrutor, a presença de intérpretes dentro das escolas nas aldeias, o 
registro dos sinais emergentes existentes e usados na comunidade indígena. 

52 Doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Católica 
Dom Bosco (UCDB), professor assistente na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – (UFMS). E-mail: 
bruno.nantes@ufms.br.

53 Pós-doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), professor na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) no Programa de Pós-Graduação 
em Educação (PPGE) – Mestrado e Doutorado, atuando na Linha de Pesquisa ‘Diversidade Cultural e 
Educação Indígena. E-mail: heitor.medeiros@ucdb.br.
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Abertura de uma sala específica para o estudo das línguas: Terena (na 
modalidade escrita, Portuguesa, Sinais Emergentes e Libras, com tecno-
logia adequada para tais fins; Formação continuada e acompanhamento de 
docentes, técnicos e funcionários de diferentes áreas como saúde e edu-
cação que estão atuando com estudante índio surdo nas escolas indígenas 
sobre a Libras e educação de surdos. (ARAUJO, 2018, p. 121)

Além da necessidade de formação de profissionais na área específica, 
encontramos a falta de conhecimento da cultura indígena, poucos estudos 
e registros de sinais indígenas e a necessidade de uma política educacional 
voltada à educação de indígenas surdos no Brasil.

A continuação por esta temática foi também devido minha participa-
ção no grupo de WhatsApp de pesquisadores de indígenas surdos no Brasil, 
organizado pela professora Shirley Vilhalva com a finalidade de socializar as 
pesquisas e fortalecer os pesquisadores desta área do conhecimento. Para tanto, 
neste grupo possui professores e pesquisadores de várias partes do Brasil e de 
diversas áreas de atuação na educação e de várias linhas de pesquisas, durante 
as relações e as leituras das pesquisas em geral pude perceber algumas pers-
pectivas divergentes sobre as questões da autenticidade das línguas de sinais 
indígenas e a Libras, onde se entende que a cultura e língua de determinados 
grupos indígenas surdos pelo Brasil possuem suas especificidades, mas que a 
Libras – Língua Brasileira de sinais devido aos processos históricos políticos 
e educacionais tem sido instrumento de instrução para essas comunidades 
indígenas, quando são atendidos. Baseadas pela Política Nacional de Educação 
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.

Para o ingresso dos estudantes surdos nas escolas comuns, a educação 
bilíngue – Língua Portuguesa/Libras desenvolve o ensino escolar na Lín-
gua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua Portuguesa 
como segunda língua na modalidade escrita para estudantes surdos, os 
serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino 
da Libras para os demais estudantes da escola. O atendimento educacio-
nal especializado para esses estudantes é ofertado tanto na modalidade 
oral e escrita quanto na língua de sinais. Devido à diferença linguística, 
orienta-se que o aluno surdo esteja com outros surdos em turmas comuns 
na escola regular. Bem como a maioria das pesquisas encontradas foram 
orientadas por outras perspectivas teóricas (MEC/SECADI, 2008, p.12).

Assim, vimos que a própria política educacional se concentra no ensino 
bilíngue para surdos sendo o ensino focado na Libras e na Língua Portuguesa 
nas modalidades escrita e oral, não se atendo as especificidades culturais e 
linguísticas dos indígenas surdos. Esta educação bilíngue segundo Lima (2015, 
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p.78) “reconhece a importância de ambas as línguas – a Libras e o Português 
– para o desenvolvimento cognitivo, social e político dos estudantes surdos.” 
O autor ainda enfatiza que por este viés educacional as línguas devem ocupar 
o mesmo status de igualdade no ambiente escolar.

Outro fator que me impulsionou a continuar pesquisar esta temática, 
foram as informações trazidas pelos acadêmicos indígenas nas aulas do Pro-
lind54 – Programa de licenciatura indígena do campus do município de Aqui-
dauana da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do qual faço parte 
do quadro de docente de Libras. Atualmente curso de graduação Licenciatura 
Indígena, um aluno em especial dizia que tinha um irmão surdo e conhecia 
outros indígenas surdos em sua aldeia e aldeias adjacentes que não dominavam 
a Libras, não possuíam atendimento especializado efetivamente, todavia se 
comunicavam entre si através de gestos (sinais).

Tendo em vista essas justificativas, surgiu-me uma questão problema 
bastante pertinente: Em que medida que a Língua Brasileira de Sinais – Libras 
ensinadas aos indígenas surdos substanciam como processo de colonização 
das línguas de sinais indígenas / indígenas surdos?

A partir desta indagação e partindo do princípio de que a colonização des-
ses indígenas surdos está relativamente ligada à língua de sinal de instrução, 
considerando que uma educação de indígenas surdos apresenta peculiaridades 
étnicas, culturais e linguísticas específicas, torna-se ainda mais complexa essa 
problemática. Os estudos de Santos (2007, p.4) “o termo colonial constitui o 
grau zero a partir do qual são construídas as concepções modernas de conhe-
cimento e direito. As teorias do contrato social dos séculos XVII e XVIII são 
tão importantes por aquilo que dizem como por aquilo que silenciam.” Neste 
sentido o domínio dessas concepções modernas construídas pela hegemonia 
eurocêntrica passa a abandonar o estado de natureza para formar a sociedade 
civil (Santos, 2007). Ainda segundo o autor milhões de seres humanos são 
condenados a silenciarem-se por via da criação da sociedade civil.

Para Quijano (2010, p.73), a colonialidade é:

[..]um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do 
poder capitalista.” Ela sustenta na imposição de uma classificação racial/
étnica da população do mundo como pedra angular do referido padrão de 
poder e opera em cada um dos planos, meios e dimensões, materiais e 
subjectivos, da existência social quotidiana e da escala societal.

54 O Prolind é um programa de apoio à formação superior de professores que atuam em escolas indígenas 
de educação básica. O edital de convocação n. 3, de 24 de junho de 2008, estimula o desenvolvimento 
de projetos de curso na área das Licenciaturas Interculturais em instituições de ensino superior públicas 
federais e estaduais. O objetivo é formar professores para a docência no ensino médio e nos anos finais 
do ensino fundamental das comunidades indígenas. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/prolind Acesso 
em: 20 ago. 2020.
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No pensamento de Mignolo (2017) o termo colonialidade está inter-re-
lacionado ao controle da economia, do gênero, da sexualidade, do conheci-
mento e da subjetividade. Nas pesquisas de Candau e Russo (2010, p. 154) 
explicam que:

A construção dos estados nacionais no continente latinoamericano supôs 
um processo de homogeneização cultural em que a educação escolar exer-
ceu um papel fundamental, tendo por função difundir e consolidar uma 
cultura comum de base ocidental e eurocêntrica, silenciando e/ou invia-
bilizando vozes, saberes, cores, crenças e sensibilidades.

Portanto, são desses silenciamentos, invisibilidades, dessas sensibilidades 
culturais (indígenas e surdos) e dessas vozes (sinais) que pretendemos discutir 
nessa perspectiva intercultural.

O objetivo geral desta pesquisa é analisar através das pesquisas e pro-
duções científicas e pelos pesquisadores de indígenas surdos do Brasil se a 
Libras exerce um processo colonialista nas línguas de sinais indígenas. Entre 
os objetivos específicos pretende-se examinar as pesquisas e os pesquisadores 
sobre indígenas surdos no Brasil; identificar os sinais dos indígenas surdos 
presentes em terras indígenas da Aldeia Olho D’água do município de Dois 
Irmãos do Buriti no estado de Mato Grosso do Sul. Este município situa-se a 
menos de 150 km de Campo Grande capital do estado e aproximadamente 75 
km de distância do município de Aquidauana. A população indígena desta 
região são os da etnia Terena.

Cabe ressaltar que o interesse não é descaracterizar ou desqualificar os 
trabalhos encontrados, mas pretendemos à luz dos Estudos Culturais provocar 
uma discussão sobre a questão na “relação colonialismo-linguagem como 
Carlos Skliar (2002) coloca em que o sujeito colonizado despoja-se de suas 
marcas e traços culturais que constituem a sua diferença” (GIORDANI, 2012, 
p. 111).

Estima-se realizar a pesquisa a partir dos estudos Pós – coloniais, tran-
sitando entre os Estudos Culturais para dar sentido às práticas culturais a 
princípio desses indígenas surdos, na produção de suas identidades. Segundo 
Sá (2002, p. 35) “os Estudos Culturais têm como objetivo característico de 
seus estudos, as formas históricas da subjetividade, em outras palavras: se 
interessam pelo estudo subjetivo das relações sociais.” Continua a autora 
explicado que os Estudos Culturais surgiram em 1964 na Universidade de 
Birmingham, na Inglaterra, com a criação do Centro de Estudos Culturais 
Contemporâneos, subordinado ao Departamento de Língua Inglesa sendo 
seus primeiros diretores Richard Hoggart, Stuart Hall e Richard Jonhson.
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Portanto alguns autores deverão estar presentes no tecer desta tese. São 
estes: Hall (1997), Bhabha (1998), Spivak (2008), Quijano (2005) onde enten-
demos que contribuirão no desdobramento das narrativas sobre colonização, 
sobre fronteiras e dos entre lugares que estes indivíduos participam, bem 
como na sua hibridização enquanto sujeito surdo, indígena, envolvido entre 
as culturas “surda”, “ouvinte” e “indígena”. Além do referencial bibliográfico 
já existente entre pesquisas de indígenas surdos dos quais podemos destacar: 
Vilhalva (2009), Giroletti (2008), Sumaio (2018), entre outros.

Das pesquisas sobre a língua de sinais e Cultura Surda encontramos os 
Estudos Surdos temos Skliar (1998), Quadros (2006), Perlin (2006), e Gesser 
(2009) e outros. Os Estudos Surdos surgiu através de movimentos surdos 
influenciados pela perspectiva teórica dos Estudos Culturais, constituiu-se 
enquanto programa de pesquisa em educação onde os surdos começaram 
a serem autores e protagonistas de suas vivências e histórias (QUADROS; 
SKLIAR).

É neste momento também que o pesquisador Carlos Skliar (1998) inicia 
as indagações sobre as relações entres ouvintes e os surdos, as culturas que 
sobrepujam sobre a outra historicamente e isso devido o poder político. Na 
compreensão do surdo como diferença linguística e cultural, essa perspectiva 
ainda entende que o surdo deve aprender a língua de sinais como primeira 
língua, como língua de instrução e a Língua Portuguesa na modalidade escrita.

A surdez dentro desta perspectiva teórica não é vista como uma defi-
ciência ou uma falta de capacidade, como é no conceito do discurso clínico 
– médico, mas é vista como uma diferença linguística onde uma das marcas 
culturais é compreendida pela língua de sinais. (CHIELLA, 2012). Por este 
viés então, Perlin (2003) explica que a língua significa uma diferença de 
outros povos, o jeito de ser por conta de uma cultura visual. Essa experiência 
visual marcada com veemência através do uso da Língua de Sinais é uma das 
manifestações da própria cultura surda.

Strobel (2008, p. 24) define cultura surda como a maneira de o sujeito 
surdo compreender e reagir no mundo para “torná-lo acessível e habitável 
ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição 
das identidades surdas [...]. Isso significa que abrange a língua, as ideias, 
as crenças, os costumes, e os hábitos do povo surdo”. Quadros (2002 apud 
GESSER, 2009, p. 54), complementa afirmando que “os surdos [...] têm carac-
terísticas culturais que marcam seu jeito de ver, sentir e se relacionar com o 
mundo, e a cultura do povo surdo é visual, ela traduz-se de forma visual”. 
Ainda sobre a cultura, Hall (1997) “determina uma forma de ver, de interpelar, 
de ler, de explicar, de compreender o mundo”.
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Não podemos seccionar o fator cultura, a cultura nativa destes surdos, 
Eagleton (2005, p.15) em uma das definições sobre cultura numa perspec-
tiva pós-moderna descreve a cultura com uma questão de autossuperação 
tanto quanto de autorrealização, fatores que os surdos sempre vêm lutando 
historicamente. As culturas já não se agrupam em lugares fixos e estáveis e 
os dispositivos de reprodução se proliferam, afirma Canclini (2011, p. 304).

Para Hall (2001) a ideia de cultura é implícita nas “comunidades de mino-
ria étnica”. Nesse caso podemos ressaltar na minoria linguística entre os surdos 
devido ao uso da língua de sinais em relação à língua majoritária ou oficial do 
país em particular o Brasil, pela Língua Portuguesa. Línguas de modalidades 
diferentes uma gestual-visual e a outra de modalidade gestual-auditiva.

A pesquisadora Gladis Perlin (2006) diz ainda que a identidade surda se 
constitui no interior da cultura surda e que está em situação de dependência 
do outro surdo. Diz ainda diz que as identidades surdas são multifacetadas, 
fragmentadas e em constante mudança.

Afirma que a identidade surda perpassa essencialmente pelas experiências 
visuais, e sendo a Língua de Sinais um meio de comunicação e expressão na 
modalidade visual, logo, ela contribui fundamentalmente com a construção 
da identidade e da cultura surda, pois permite a transmissão de ideias e de 
pensamentos da comunidade surda. Em um de seus escritos sobre conceitos 
de Identidade e diferença, Kathryn Woodward (1991) descreve que essas iden-
tidades adquirem sentido por meio da linguagem e dos sistemas simbólicos 
pelos quais elas são representadas.

Essencialmente sobre a Língua Brasileira de Sinais, mais conhecida 
como Libras, trata-se da Língua materna dos surdos brasileiros, constituída de 
maneira natural e espontânea por eles, dotada de todos os níveis linguísticos 
e com gramática própria, onde se pode estabelecer comunicação em qualquer 
que seja a circunstância. (GESSER, 2009). A partir do reconhecimento da 
Língua Brasileira de Sinais através da Lei de n. 10.436/02 e da sua regula-
mentação através do Decreto de n. 5626/05, muitas ações foram tomadas para 
a inclusão e acessibilidade dos surdos na Educação no Brasil.

Apesar dessas legislações forem pensadas no sujeito surdo numa abor-
dagem histórica e cultural, nas escolas ainda vem sendo posta dentro de uma 
perspectiva terapêutica, ainda os veem como deficientes, ou seja, um olhar de 
caráter clínico – médico. Nesse sentido Strobel (2008, p.88) comenta:

A história cultural dos surdos quase nunca nos é exposta, visto que tal fato 
seria uma ligação respeitável para a legitimação do modelo cultural do 
ser surdo. A história cultural está trazendo uma nova mudança na visão 
da história dos surdos.
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A sociedade apesar de tantos avanços através das legislações vigentes 
ainda não visibiliza o surdo como um ser cultural, munido de práticas culturais 
próprias, identidades e língua própria. Ainda confundem a língua brasileira 
de sinais como apenas um tipo de linguagem não reconhece o seu status 
como língua. Esse não reconhecimento muitas vezes acontece pelos próprios 
surdos, como afirma Miranda (2001) um pesquisador surdo que refere que a 
identidade surda é ameaçada por conta de esses surdos assumirem ou optarem 
pela representatividade de identidade ouvinte.

Essas situações são altamente questionáveis também em relação ao indí-
gena surdo, qual a identidade ele vai assumir se nas escolas a língua de ins-
trução é feita pela Libras? Onde um ouvinte é o mediador, onde a língua de 
sinais indígena não é vista ou não é preservada, ou até mesmo é inexistente?

Neste contexto percebemos o transitar de culturas, de espaços e línguas 
que estes indígenas surdos são expostos e consequentemente assumem. São 
indígenas onde em suas comunidades na aldeia conversam entre seus fami-
liares através de gestos naturais ou sinais caseiros e ainda na oralidade, isso 
dependendo da língua de instrução, essa podendo ser, ou a língua indígena ou 
a língua portuguesa. Estes quando inseridos nas escolas urbanas ou indígenas 
são alfabetizados na Língua Portuguesa e dependendo da política de uma 
escola bilíngue podendo ser orientado também através de disciplina de língua 
indígena essas nas modalidades escrita e oral. Para estes alunos, quando há 
presença do tradutor e intérprete de língua de sinais em sala de aula, lhes são 
ensinados por meio da Libras. Quijano (2005, p. 7) em a Colonialidade do 
Saber e o Eurocentrismo e Ciências Sociais, cito:

Todo esse acidentado processo implicou no longo do prazo uma coloni-
zação das perspectivas cognitivas, dos modos de produzir ou outorgar 
sentidos aos resultados da experiência material ou intersubjetiva, do ima-
ginário do universo de relações subjetivas no mundo, em suma, a cultura.

Claro que esta é uma ideia que estamos pontuando aqui sem saber ao 
certo se na realidade este alunado está sendo verdadeiramente contemplado 
por estas políticas de inclusão, pois é possível que possam ainda não este-
jam sendo atendidos por diversos motivos. Nesta perspectiva inclusiva que 
estamos vivendo na Educação Brasileira na atualidade, percebeu-se então a 
possibilidade de repensar sobre a inclusão dos indígenas surdos, estes já “não 
vistos e não ouvidos” pela sociedade em geral, cidadãos indígenas com surdez.

A pesquisa como já dissemos está em andamento, portanto um dos pri-
meiros passos que tomamos foi fazer um levantamento das pesquisas já postas 
e/ou publicadas sobre indígenas surdos pelo Brasil, realizamos o estado da 
Arte. Ao analisar as pesquisas encontradas, encontramos no espaço de vinte 
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anos somente três teses de doutorado, dezesseis dissertações de mestrado, um 
trabalho de conclusão de curso, uma monografia e cinco trabalhos de artigos 
completos em revistas científicas e artigo de trabalho completo em anais de 
eventos. Das etnias pesquisadas encontramos as Guarani-Kaiowá, Terena, 
Paiter Suruí, Kaingang, Akwe-Xerente, Urubus kaapos.

Dos trabalhos encontrados, podemos citar as pesquisas como a de Vilhalva 
(2009) “Mapeamento das Línguas de sinais indígenas no Mato Grosso do 
Sul”, onde coloca que as línguas de sinais indígenas são praticadas sim pelos 
índios surdos existentes em diversas comunidades indígenas do país, onde 
cada uma delas traz consigo características culturais e linguísticas variadas. 
Já nos registros de Bruno (2012), em sua pesquisa nas aldeias indígenas de 
comunidades guaranis tradicionais da região de Dourados, o surdo indígena 
não é reconhecido pela comunidade. Uma outra realidade neste contexto.

Outra pesquisa encontrada bastante interessante foi o da professora Girol-
leti em 2008, uma das pioneiras na investigação dessa área, em sua disser-
tação pesquisou sobre os indígenas surdos da etnia a Kaingang, situada na 
Aldeia Sede, no município de Ipuaçu, oeste de Santa Catarina. Participou de 
um projeto dentro de uma escola indígena da comunidade para observar os 
sinais eventualmente utilizados pelos estudantes indígenas surdos Kaingang.

Constatou que por mais que conhecessem a língua brasileira de sinais 
ainda continuavam utilizando a língua caseira ou emergente que criaram entre 
eles. Apresentou o resultado de sua pesquisa ressaltando a importância dos 
sinais emergentes criados pela comunidade, que são inerentes à cultura do 
povo. Também descreveu a importância do registro desses sinais, embora 
tenham a Língua Brasileira de Sinais como língua de instrução, a língua 
de sinais emergente era de grande valor cultural aos estudantes indígenas 
surdos daquela etnia. Em ambas as pesquisas, falam-se muito sobre sinais 
familiares ou caseiros e/ou até mesmo o termo utilizado por Vilhalva (2009) 
de sinais emergentes.

Os primeiros contatos comunicativos de fato são com seus familiares, e a 
partir destes primeiros contatos são construídos ou estabelecidos os primeiros 
“sinais” para interagirem. Isso imprime os rituais de cada etnia, os costumes, 
a cultura em si. Para entender um pouco sobre os sinais caseiros, Teixeira e 
Cerqueira (2014, p. 3) explicam:

Há surdos que nascem em famílias ouvintes. Em geral, são cerca de 
noventa e cinco, o que acaba por comprometer o processo de aquisição 
da linguagem desses sujeitos durante a infância. De modo geral, passam 
pelo período do balbucio oral e manual, porém não recebem nem input 
da língua oral por causa do déficit auditivo nem input visual porque os 
pais desconhecem qualquer língua de sinais. Com o tempo e conforme as 
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necessidades, a comunicação entre mãe e filho, por exemplo, vai sendo 
construída: a criança vê vozes, procurando interpretar os gestos fono-ar-
ticulatórios da mãe e esta, por sua vez, ouvi mãos, tentando compreender 
os gestos manuais do filho.

Estes gestos/sinais produzidos são compreendidos dentro do contexto 
social que vivem e automaticamente são associados entre os familiares 
para construir a ponte comunicacional entre eles, como que uma “emer-
gência” para a comunicação são sinais em processo de desenvolvimento ou 
de amadurecimento.

As línguas de sinais são consideradas línguas naturais e, consequente-
mente, compartilham uma série de características que lhes atribui caráter 
As línguas no contexto da educação de surdos específico e as distingue dos 
demais sistemas de comunicação, por exemplo, produtividade ilimitada 
(no sentido de que permitem a produção de um número ilimitado de novas 
mensagens sobre um número ilimitado de novos temas); criatividade (no 
sentido de serem independentes de estímulo); multiplicidade de funções 
(função comunicativa, social e cognitiva – no sentido de expressarem o 
pensamento); arbitrariedade da ligação entre significante e significado, 
e entre signo e referente); caráter necessário dessa ligação; e articulação 
desses elementos em dois planos – o do conteúdo e o da expressão. (QUA-
DROS; SHIMIEDT, 2006, p. 15-16)

As línguas sinalizadas entre os indígenas surdos como os sinais casei-
ros, os sinais emergentes são também criados de forma natural pelos indíge-
nas surdos.

Compreendendo as leituras dos resumos dos trabalhos podemos observar 
o grande predomínio desses sinais caseiros e emergentes dentre os indígenas 
surdos e o grande desafio na aquisição da língua de sinais dentre eles e seu 
convencionamento entre os seus pares de indígenas surdos de cada etnia. Faço 
neste interim menção de uma pesquisa recentemente defendida por SOARES 
(2018) uma Tese de doutorado onde a professora linguística avaliou entre 
os sinais indígenas Terena em Terras Indígenas Cachoeirinha no município 
de Miranda – MS, os parâmetros da fonologia, do léxico, da morfologia, da 
sintaxe e da semântica desse sistema, concluindo que não constitui variedade 
da LIBRAS e nem um sistema de sinais caseiros, mas uma língua autônoma. 
Afirmando que é uma língua de sinais do qual a denominou Língua Terena 
de sinais.

Sabe-se que o sistema de ensino em vigor no país estende-se à população 
indígena, obviamente que com as devidas adaptações, tal qual menciona a Lei 
n. 6.001/1973, sobre o Estatuto do Índio, em seu artigo quadragésimo oitavo. 
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Dessa maneira, as línguas faladas nas escolas indígenas são de acordo com 
as etnias de cada região. (BRASIL, 1973).

Tendo em vista o Censo Demográfico (2010), do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, diz que são mais que oitocentos e dezessete mil indí-
genas no país, representando trezentos e cinco diferentes etnias e duzentas e 
setenta e quatro línguas indígenas aproximadamente.

Quadros (2005) coloca a ideia de que no Brasil a língua materna é 
somente a Língua Portuguesa, engana-se. Não se podem ignorar as famílias 
de imigrantes falantes de outras línguas nem as diversas famílias de indígenas 
usuários de línguas nativas sendo mais de 170 línguas indígenas. Nem tão 
pouco se podem ignorar as línguas sinalizadas, sendo assim o Brasil é um 
país multilíngue. As Políticas Linguísticas vigentes na educação de surdos 
no Brasil tem sido a da perspectiva bilíngue, onde o surdo tem o acesso à 
primeira língua a língua brasileira de sinais e a sua segunda língua a língua 
portuguesa na modalidade escritas e/ou falada.

Ou seja, o surdo deverá permear na coexistência de duas línguas. (QUA-
DROS, 2015). Entretanto, entendemos que possuímos outras línguas sinali-
zadas que não propriamente a Libras, existentes entre vários povos indígenas 
espalhados pelo Brasil.

Com isso, a quebra dessas barreiras culturais dentro de uma mesma 
sociedade exige uma reformulação até mesmo dentro das pesquisas atuais 
sobre indígenas surdos no Brasil.

Quanto ao trabalho metodológico da pesquisa

Para esta investigação, portanto, recorremos ao campo da abordagem da 
pesquisa qualitativa, de caráter bibliográfico e etnográfico para as análises 
das pesquisas e produções científicas em Teses já postas sobre a educação de 
indígenas surdos no Brasil e com os pesquisadores que estudam essa temática, 
bem como nas visitas in loco em Terras Indígenas55 na aldeia Olho D’Água 
no município de Dois Irmãos do Buriti em Mato Grosso do Sul para assistir 
as sinalizações e registrar os sinais entre os indígenas surdos do local.

Optamos utilizar metodologias de pesquisas pós-críticas em educação 
(MEYER; PARAISO, 2012) apoiadas aos Estudos Culturais que nos ofere-
cem modos de problematizar os textos e as estratégias para desconstruí-los e 
analisá-los. Por esta metodologia “o sujeito é um efeito das linguagens, dos 

55 A definição de terras tradicionalmente ocupadas pelos índios encontra-se no parágrafo primeiro do artigo 
231 da Constituição Federal: são aquelas “por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 
suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições”. 
Disponível em: https://pib.socioambiental.org/pt/O_que_s%C3%A3o_Terras_Ind%C3%ADgenas%3F Acesso 
em: 25 ago. 2020.
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discursos, dos textos. Das representações, das enunciações, dos modos de 
subjetivação, dos modos de endereçamentos, das relações de poder-saber” 
(MEYER;PARAISO, 2012, p. 29). Segundo as autoras, por meio da articulação 
do saber a bricolagem é tudo aquilo que nos serve para encontrarmos o nosso 
caminho, nos apoiarmos em diferentes deslocamentos. Precisamos encontrar, 
coletar e juntar informações possíveis ao nosso objeto.

O procedimento metodológico no primeiro momento será elaborado uma 
carta apresentando o pesquisador e a proposta do projeto de pesquisa para as 
instituições educacionais e lideranças indígenas, bem como suas instituições 
representantes, a fim de solicitar as autorizações necessárias e devidas para 
então poder iniciar os próximos passos do desenvolvimento da pesquisa. A 
solicitação será para a Secretaria Estadual de Educação do estado – SED/
MS e para a secretaria municipal de educação do município de Dois Irmãos 
do Buriti – MS, além das lideranças indígenas da Aldeia Olho D’água. Com 
as devidas autorizações em mãos o próximo passo será o encaminhamento 
do projeto de pesquisa para o comitê de Ética pela Plataforma Brasil, pois a 
pesquisa envolverá entrevistas com seres humanos e isso acarretará também 
necessidade de procedimentos éticos durante esse processo, respeitando suas 
identidades e culturas.

Com o aguardo de todos esses trâmites burocráticos aproveito para a 
realização da revisão bibliográfica necessária para a execução desta pesquisa, 
levantamento das pesquisas voltadas a educação do indígena surdo no Brasil 
pela e através das plataformas digitais e banco de dados da Capes e outros, 
bem como, o aprofundamento da perspectiva teórica na concepção dos Estu-
dos Culturais do qual irá nortear a tese. Será realizado o estado da arte das 
produções científicas já publicadas.

O próximo passo será a parte empírica da pesquisa, entrevistar os profes-
sores e pesquisadores de indígenas surdos existentes no grupo de WhatsApp 
intitulado “Indígena Surdo”, por meio de entrevistas estruturadas encaminha-
das via grupo de WhatsApp ou por e-mail. Ressalto que devido à pesquisa 
estar já em desenvolvimento com a produção dos primeiros escritos, ela, vem 
sido avaliada e arguida por momentos de orientação e por medidas avaliativas 
realizadas por bancas formadas por docentes do Programa e colegas discentes 
na disciplina de Tese I. E uma das sugestões feitas era que as entrevistas e 
as análises sejam feitas apenas pelas produções de Tese encontradas e seus 
respectivos pesquisadores. As visitas à Aldeia Olho D’Água serão organizadas 
antecipadamente com a liderança indígena aldeia, bem como com o contato 
direto com o ex-aluno do curso de Licenciatura Indígena citado no início do 
texto. Por último, todos estes dados produzidos e observados serão devida-
mente tratados e analisados para posteriormente o processo de continuação 
e elaboração da tese.
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Considerações finais

Pretende-se através desta pesquisa investigar se existe elementos impres-
sos entre as pesquisas científicas sobre indígenas surdos no Brasil um processo 
de colonialismo da Libras sobre as línguas de sinais indígenas. Esta pes-
quisa será atravessada pelos Estudos Culturais, observando entre os trabalhos 
embora estejam começando a surgir e a essa minoria linguística passa a ser 
percebida por outros pesquisadores pelo Brasil ainda pode haver evidências 
que demostram que apesar de estarmos tratando de novos conhecimentos 
estamos lidando ainda com a subalternização entre as línguas de sinais no 
Brasil, tendo em vista um possível processo colonizador. Visa observar os entre 
lugares linguísticos que estes indígenas surdos estão inseridos e vivenciam, a 
influência da Libras no desenvolvimento identitário desses indígenas surdos. 
Identificar e registrar os sinais dos indígenas surdos nestas terras indígenas do 
município de Dois Irmãos do Buriti – MS na aldeia Olho D’Água.

Em suma, pretende-se nesta pesquisa apresentar um estudo que poderá 
de certa forma, pela lente dos Estudos Culturais (des)construir uma percepção 
ainda “colonizante” não atentado pelos pesquisadores de indígenas surdos, ou 
seja, numa perspectiva descolonial. Permeando uma proposta de um repensar 
sobre a escolarização dos indígenas surdos, respeitando suas línguas, suas 
culturas e seu processo histórico.
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CAPÍTULO XIII

HQ SINALIZADA: séno 
mókere káxe koixómuneti

Kelly Priscilla Lóddo Cezar56

Ivan de Souza57

Julia Alessandra Ponnick58

Palavras iniciais

O presente estudo tem por objetivo apresentar o processo de criação da 
história em quadrinhos sinalizada “Séno Mókere Káxe Koixómuneti”59. Nosso 
principal intuito é promover reflexões acerca da elaboração de materiais bilín-
gues/plurilíngues para surdos a fim de promover a acessibilidade linguística, 
divulgar, registrar e valorizar as línguas de minorias como patrimônio histórico 
e cultural da humanidade, em especial, a língua indígena terena oral, a língua 
indígena terena sinalizada e a língua brasileira de sinais.

As línguas indígenas e as línguas de sinais são consideradas línguas de 
minorias, quando nos reportamos às línguas indígenas sinalizadas estamos 
diante de línguas de crescente risco de extinção (LEITE; QUADROS, 2004). 
Inúmeras pesquisas demostram, comprovam e exemplificam a necessidade 
se reconhecer e legitimar outras línguas no território brasileiro a fim de “des-
mitificar” a concepção de um país monolíngue, sendo que a cultura indígena 
sempre foi e será reconhecida por serem bilíngues e multilíngues.

Ao nos reportamos aos dados nacionais sobre a diversidade linguística 
no Brasil observamos que a pluralidade linguística vem sendo cada vez mais 

56 Pós-doutora pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE). Doutora pelo Programa de 
Linguística e Língua Portuguesa da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Professora 
Adjunta da Universidade Federal do Paraná (UFPR), campus de Curitiba. Líder do projeto institucional “Hq’s 
sinalizadas”. Participante do Grupo de pesquisa Formação de professores em línguas estrangeiras (UFPR). 
E-mail para contato: kellyloddo@ufpr.br.

57 Tradutor-intérprete de língua brasileira de sinais (libras). Acadêmico do curso de licenciatura letras-libras da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). Participante do Grupo de Pesquisa Formação de professores em 
línguas estrangeiras (UFPR). Pesquisador da iniciação científica (PIBIS – CONVÊNIO N. 169/2019 FA/UFPR).

58 Acadêmica do curso de design gráfico da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Estagiária/Bolsista na 
coordenadoria de integração de políticas de educação a distância (CIPEAD/UFPR). Pesquisadora no projeto 
Hq’s sinalizadas via Programa Voluntariado Acadêmico (PVA-UFPR).

59 Tradução para o português: “Sol: a pajé surda”. Tradução para o português: “Sol: a pajé surda”. Pode apre-
sentar variação na escrita como: Sêno Mókere Káxe Koixomoneti, Séno Mókere Koéxoneti, entre outras.
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“invisibilizada”, os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE/2010) revelam a existência de cerca de 274 línguas faladas por indí-
genas de aproximadamente 305 etnias, visto que cerca da metade das línguas 
possuem menos de cem falantes e línguas com até quinhentos falantes somam 
pouco mais de um terço de todas as línguas indígenas e menos de dez por cento 
dessas línguas possuem mais de dois mil falantes. Esses dados nos mostram 
a persistência social da ideia majoritária de um país monolíngue e a falta de 
conhecimento e valorização, por meio do preconceito social existente, que 
leva a exclusão dessas línguas minoritárias e intensificando a extinção das 
línguas indígenas sinalizadas e a perda de sabedorias de herança.

Na contemporaneidade, estamos perdendo essa sabedoria (línguas, cultu-
ras e identidades) de maneira descontrolada em razão de uma crise mundial na 
área da saúde – Pandemia (COVID-19)60 que vem sendo noticiado diariamente 
a dizimação dos povos indígena e quando o contexto envolve as línguas de 
sinais indígenas a vitalidade delas é mais frágil ainda a ponto de nem chegar 
ao conhecimento delas para os não-índios. Neste momento, os dados alar-
mantes estão em toda a Amazônia Brasileira são 127 povos atingidos pela 
doença. Sendo 682 casos suspeitos, 22.489 confirmações e 646 falecimentos 
registrados. O estado da região com mais casos e mortes entre indígenas é 
o Amazonas de acordo com a Coordenação das Organizações Indígenas da 
Amazônia Brasileira (COIAB/2020), dentre os 15 povos já foram atingidos 
pelos vírus (Aikanã, Arara Karo, Cinta Larga, Kanoê, Karitiana, Karipuna, 
Kassupa, Mura, Oro War, Paiter Suruí, Piripkura, Puruborá, Sakirabiat, Tupari 
e Wajuru). Dessa forma, as línguas indígenas brasileiras estão em sérios riscos 
de extinção e de perdermos suas identidades culturais via as sabedorias dos 
anciãos que são repassados de geração para geração – predominantemente oral.

A fim de assegurar as línguas indígenas como patrimônio histórico cul-
tura da humanidade e fortalecer o reconhecimento e a preservação da língua 
de sinais indígena terena, criamos uma história em quadrinhos sinalizada 
priorizando a documentação, da cultura, da identidade e da língua em foco – 
ilustrações e glossário das línguas em vídeos. Para criação da narrativa gráfica, 
seguimos a metodologia de Cezar (2019-2020) e envolvemos uma equipe 
multidisciplinar e interinstitucional na área investigada (VILHALVA, 2012; 
SUMAIO, 2014; SILVA, 2014), equipe formada por indígenas e não-indígenas.

A contribuição almejada é fortalecer as línguas de sinais indígenas com 
um “produto” em que a cultura venha ser a protagonista, que os indígenas se 

60 É o nome oficial da doença causada pelo novo coronavírus também conhecida como Sars-Cov-2 em razão 
do Sars-Cov-1 (ou apenas Sars), nome dado a epidemia na China em 2002, por ser consideradas “irmãs”. 
Em inglês, Sars-Cov-2 significa: “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”, em tradução livre: 
Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2.
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sintam identificados na narrativa visual. Dessa forma, pretende-se distribuir 
a história em quadrinhos/glossários criada em diferentes espaços (física e 
on-line), a fim de documentar e divulgar as línguas de sinais visando fortalecer 
os direitos linguísticos e sua valorização cultural. A escolha do gênero história 
em quadrinhos deve-se ao fato de ir ao encontro da visualidade das línguas 
de sinais e ser um gênero de linguagem popular que tem grande potencial de 
aproximar as culturas. Assim, contribuindo para o fortalecimento da identidade 
cultural e do pertencimento dos surdos das comunidades indígenas.

Minoria da minoria linguística

Como salientado, as línguas de sinais são consideradas línguas de 
minorias, quando nos reportamos às línguas indígenas e as línguas indígenas 
sinalizadas este universo se torna mais distante do que pensamos. Durante 
os estudos estatísticos do IBGE (2010) revelam que não há dúvidas que as 
línguas indígenas são línguas de minorias e que o Brasil é um país plurilín-
gue e que as línguas sinalizadas pertencem ao grupo de risco. Para melhor 
compreensão e envolvimento na temática recorremos ao Inventário Nacional 
da Diversidade Linguística (INDL/2017), que é o atual instrumento oficial 
de identificação, documentação, reconhecimento e valorização das línguas 
“faladas” pelos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira e desde o 
ano 2017 implantou o Inventário Nacional da Língua Brasileira de Sinais, que 
faz parte da Política da Diversidade Linguística. Esse trabalho é fundamental 
para a valorização e continuidade deste valioso bem cultural brasileiro e da 
diversidade linguística. Além de fomentar a produção de conhecimento sobre 
as línguas do Brasil e contribuir para a garantia de seus direitos linguísticos.

A preservação de uma língua, conforme o Instituto do Patrimônio His-
tórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio de seu Guia de Pesquisa para 
o INDL (2014), tem impacto imediato na perda de diversidade cultural, uma 
vez que cada língua possui os meios específicos, historicamente construídos 
de se conceber, conhecer e agir sobre o mundo, incluindo conhecimentos 
altamente técnicos.

Quando estamos diante das línguas de sinais, vamos observar que tiveram 
seu estatuto linguístico reconhecido mundialmente em 1960, conforme Qua-
dros (2009), foi por intermédio, do pesquisador e linguista William Stokoe, 
que elaborou uma descrição da língua de sinais americana (ASL). No Brasil, 
a língua brasileira de sinais foi reconhecida como meio legal de comuni-
cação dos sujeitos surdos (Lei no. 10.436/2002) e posteriormente houve a 
implementação da disciplina de libras (Decreto no. 5626/2005) como dis-
ciplina obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício 
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do magistério em nível médio e superior e nos cursos de fonoaudiologia das 
instituições públicas e privadas, bem como na formação do professor e do 
instrutor de libras e também na formação do tradutor e intérprete de libras, 
entre outros temas de relevância na área. Cabe destacar, que a língua brasileira 
de sinais – libras – obteve este reconhecimento a partir de anos de luta e de 
movimentos surdos no contexto brasileiro, que nos serve de estímulo para 
que demais línguas sinalizadas, indígenas, venha utilizá-la como modelo de 
reconhecimento de valorização linguística, educacional e social.

Em conformidade com os dados da área, o Brasil conta com 225 etnias 
indígenas que falam 170 línguas orais, porém registra apenas algumas línguas 
de sinais, como a língua de Sinais Ka’apor. Conforme a literatura especializada 
(KAKUMASU, 2005; SUMAIO, 2014), nesse grupo indígena, há algumas 
décadas, houve uma epidemia de bouba neonatal61 que resultou em surdez 
nos bebês. Estas crianças e seus familiares, portanto, criaram, sem influência 
externa, uma língua de sinais própria. Esta é utilizada por toda a comunidade, 
tanto por ouvintes quanto por surdos, sendo toda a sociedade bilíngue. Cabe 
destacar, que esta mesma concepção de língua e de uso não ocorrem na lín-
gua terena de sinais (SUMAIO, 2018) e nem na Paiter Suruí (COSTA, 2017; 
ELER, 2017), as línguas sinalizadas são veiculadas e usadas apenas por uma 
parcela da comunidade, mais especificamente, na família e nos contatos mais 
próximos. Torna-se importante destacar e fortalecer as culturas que a comuni-
cação dos surdos de suas aldeias são línguas e que necessitam ser preservadas.

Seguindo essa linha de pensamento, mesmo para a comunidade indígena 
ouvinte, a conquista por direito a receber educação em suas próprias línguas 
nativas – conforme capítulo VIII, da Constituição Federal, conforme nos 
lembra Delmondez e Paulino (2014), oatual paradigma denominado emanci-
patório, pautado na interculturalidade e no bilinguismo – só foi conquistado há 
vinte anos, a partir das conquistas do movimento político dos povos indígenas 
(MAHER, 2006).

Isso se torna ainda mais difícil de ser cumprido quando se trata das 
línguas de sinais indígenas que são também naturais, porém não tem sua 
existência valorizada e reconhecida. Alguns trabalhos merecem destaque 
e que nos serviu de dados para criação e elaboração da história em quadri-
nhos criada, sendo: Variação linguística na escola: resultados de um projeto 
(BARONAS, 2014); Políticas de línguas e educação escolar indígena no 
Brasil (CUNHA, 2008); Abordagens sobre o léxico em línguas indígenas 

61 Infecção causada pela bactéria Treponema pertenue, uma subespécie da bactéria que causa sífilis. Esta 
doença é mais comum em países tropicais como o Brasil, por exemplo, e atinge especialmente as crianças 
com menos de 15 anos, principalmente nas idades entre 6 e 10 anos.
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(FARGETTI, 2012) e destacamos a pesquisa que mais se aproximou do obje-
tivo do presente trabalho: Língua terena de sinais: análise descritiva ini-
cial da língua de sinais usada pelos terena da Terra Indígena Cachoeirinha 
(SUMAIO, 2018), constatou-se terena surdos na Comunidade Indígena de 
Cachoeirinha, de 9.507 habitantes e também em aldeias vizinhas, próximas 
ao município de Miranda-MS. E grande parte desses sujeitos não conhece a 
língua brasileira de sinais, mas utiliza sinais próprios o que caracteriza uma 
língua nativa de sinais.

Conforme Sumaio (2014, p.06), alguns nunca frequentaram a escola ou 
tiveram contato com surdos usuários de libras o que nos leva a crer que não 
foram influenciados na criação dos sinais nativos. Além disso, constatou-se 
que: ‘’alguns jovens estudam na cidade e estão avançando no uso e conheci-
mento da libras, porém estes mesmos jovens utilizam outros sinais na aldeia, 
com seus familiares ouvintes, amigos e outros surdos, que não sabem libras’’.

Com base nessas informações, organizamos um roteiro e organizamos 
um sinalário/glossário plurilíngue, a fim de assegurar e transmitir as línguas 
sinalizadas e os conhecimentos que nela envolvem. Assim, optamos por tra-
balhar com criações de história em quadrinhos, por ser um gênero híbrido 
visual e de fácil identificação com a cultura surda. Já a escolha pela criação de 
histórias em quadrinhos sinalizadas se deve pela comunidade surda fazer uso 
predominante da comunicação viso-gestual que vão ao encontro da estratégia 
de utilizar narrativas visuais – linguagem dos quadrinhos – para tratar da 
história do povo terena, tendo como umas das bases o trabalho de Bittencourt 
e Ladeira (2000), que se faz uma forma de preservar o passado desse povo 
através de histórias em quadrinhos, bem como torná-la acessível aos surdos 
dessa comunidade e a quem possa interessar.

Para a criação de uma história em quadrinhos há a importância de se 
criar um roteiro, conforme Brandão (2017), é através dele que se guia e se 
desenvolve toda a história. Portanto é o roteiro que irá orientar o ilustrador para 
que esse possa compreender o que o roteirista quer levar ao público-alvo. Para 
tanto, antes do procedimento tomou-se a história em quadrinhos “O congresso 
de Milão” (CEZAR, ALMEIDA, 2018), primeira Hq bilíngue voltada para o 
público surdo, como referência para a criação do roteiro deste trabalho, uma 
vez que nesta perspectiva os quadrinhos são objetos de estudos da linguística.

Criação da Hq sinalizada: Séno Mókere Káxe Koixómoneti

A presente pesquisa é fruto de uma pesquisa longitudinal que teve seu 
início em meados de 2017, em nível de iniciação científica, com apoio da 
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parceria entre a Universidade Federal do Paraná e a Fundação Araucária 
(PIBIS/FA).

O estado da arte baseou-se nos resultados da literatura especiali-
zada (FARGETTI; 2012; OLIVEIRA e FERREIRA, 2013; SILVA, 2013; 
SOUZA, 2016; SUMAIO, 2014; 2018; VILHALVA, 2018)62 sobre surdos 
terena usuários de uma língua de sinais própria – a Língua Terena de Sinais63.

O arcabouço teórico metodológico para criação da Hq sinalizada para 
línguas sinalizadas de minoria seguiu o protocolo de Cezar (2019), a fim de 
seguir a mesma estrutura das Hq’s sinalizadas: O congresso de Milão, A 
mulher surda na segunda guerra mundial e Tons de Melancolia (ALMEIDA 
E CEZAR, 2018; ALBUQUERQUE, CARPES E CEZAR, 2019; SPELLING 
E CEZAR 2019) que além de explorar as ilustrações e protagonizar a cultura 
surda são transmitidas em libras e disponibilizados registros dos sinais em 
forma de sinalários e/ou glossários.

Assim, a escolha de o uso dos gêneros textuais/discursivos (história em 
quadrinhos) se deve por envolver os aspectos culturais, linguísticos e históricos 
que permeiam o estudo de línguas. Sabe-se que os surdos partilham os mesmos 
contextos sócio-históricos dos ouvintes e, por isso, acabam por apresentarem 
as mesmas necessidades comunicativas, fazendo uso dos mesmos gêneros 
(MARCHUSCHI, 2005; ALBRES, SARUTA, 2012). No entanto, a forma de 
expressão dos gêneros se concretiza de maneira diferente em decorrência de 
o fato de as línguas de sinais ser uma língua visual-espacial.

Por abordar as questões referentes à criação da Hq’s sinalizadas e o 
alcance de sua distribuição longitudinal. A estrutura do romance gráfico seguiu 
os passos de criação das Hq´s Sinalizadas de Cezar (2018; 2019), sendo: a) 
Estudos bibliográficos sobre história e linguagem dos quadrinhos (nacional 
e internacional); b) Estudos bibliográficos sobre quadrinhos silenciosos; c) 
Estudos bibliográficos-documentais sobre quadrinhos e ensino; d) Criação 
de roteiros sinalizados; d) Criação física da Hq (desenhos e imagens) a partir 
dos artefatos da cultura surda terena; e) análise da Hq pela equipe multi-
disciplinar institucional indígena e não indígena; f) Criação de sinalário e 
glossário plurilíngue.

Torna-se importante destacar que quando estamos diante de uma língua 
sinalizada, estamos diante de uma língua que tem estrutura, funcionamento, 

62 As pesquisadoras Silva, Sumaio e Vilhalva aceitaram participar do projeto fornecendo importantes infor-
mações acerca do povo terena e nos direcionam quanto à representação durante à produção da Hq, bem 
como nos fornecendo informações riquíssimas acerca do tema.

63 Levantamento no banco de teses, portais de periódicos como CAPES, CNPq entre outras bases nacionais; 
livros e materiais disponibilizados na internet, como apostilas, livros e dicionários virtuais.
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cultura, historicidade e usuários em processo de interação. As línguas de sinais 
são amplamente reconhecidas pelos seus aspectos espaço-visual, como por 
exemplo a língua brasileira de sinais (FERREIRA-BRITTO, 1995; QUA-
DROS, 2004). Ao nos reportarmos para o processo ensino aprendizagem de 
línguas, mais especificamente na área da linguística aplicada ao ensino de 
línguas, observamos que os aspectos multi/trans e interdisciplinares são a 
maior fonte de compreensão e de transmissão dos saberes por considerar o 
aprendiz de forma integral – um sujeito social e não somente um usuário da 
língua em contextos específicos. Seguindo essa linha de pensamento, optamos 
por selecionar narrativas visuais (CARVALHO, 2009; NEVES, 2012) por se 
tratar de um gênero que apresenta recursos textuais e discursivos que permitem 
explorar diferentes estratégias para promover a interação por intermédio de 
diferentes linguagens, destacamos em especial, as expressões fisionômicas 
dos personagens a fim de criar e pensar na importância das expressões faciais 
para as línguas sinalizadas.

Criar Hq’s sinalizadas pode tanto se transformar em um meio de leitura 
prazerosa, como em um material didático se efetivando em uma excelente 
transposição didática para a aquisição do conhecimento de forma visual, cul-
tural e linguística específica para a cultura surda. De acordo com a literatura 
especializada (MENDONÇA, 2007; CARVALHO, 2009), evidenciarem que 
as histórias em quadrinhos tornam o ensino mais atraente e prazeroso, uma vez 
que motivam os estudantes a se interessarem mais pelos conteúdos escolares. 
No caso da cultura surda, o processo de identificação com a cultura, com a 
história e com os aspectos linguísticos da língua de sinais estimulam a curio-
sidade e incitam o senso crítico levando mais vocabulário específico e sinali-
zado interpelando com o caráter dinâmico e animado do gênero selecionado.

Após o levantamento bibliográfico e os diálogos com a equipe multidisci-
plinar, criamos a narrativa a partir de um roteiro sinalizado/escrito e definirmos 
a escolha do ilustrador com envolvimento na cultura surda.
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Imagem 1 – Pajé surda Káxe

Essa aparente simples história objetivou a explorar a importância dos 
saberes indígenas passados de geração em geração pelos anciões. Neste caso, 
destacamos uma mulher, indígena e surda, com a intenção de valorizar a 
importância dos saberes de línguas de minorias dentro da própria cultura, uma 
vez que os dados evidenciaram que há um distanciamento desses indivíduos 
na cultura investigada. Além disso, a visão dominante refere-se à concepção 
de deficiência não havendo reconhecimento da surdez como identidade e 
diferença linguística (SUMAIO, 2014, 2018).

As pesquisas na área da surdez no Brasil são consideradas recentes e 
nas comunidades indígenas estão em estágio embrionário. Dentre os poucos 
resultados de pesquisas que temos, ainda há uma parcela vinculada na con-
cepção clínico-terapêutica da surdez que versam sobre a “incapacidade” e 
ao “defeito” fisiológico, tal concepção não constitui o sujeito surdo usuário 
de uma língua nativa e de preservação. Contrariamente a essa visão, estão 
os Estudos Surdos organizados nos pressupostos dos Estudos Culturais com 
uma Visão socioantropológica da linguagem das línguas sinalizadas, que 
além de respeitar a cultura visual também respeita a identidade linguística do 
sujeito surdo. Em conformidade com Vilhalva (2012), a cultura do índio surdo 
precisa ser compreendida para que, consequentemente, venham ser aceitos 
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e respeitados pelas autoridades pela sociedade nas suas diferenças, sejam 
culturais e linguísticas e mesmo pela própria cultura dependendo da tribo.

A partir desses dados, a personagem Káxe (A pajé surda) é protagoni-
zada como uma anciã surda que detém os saberes ancestrais e transmite seus 
ensinamentos a partir da sua língua sinalizada (terena de sinais).

Sinalário: Quebra da barreira linguística

No que diz respeito ao registro, divulgação e transmissão dos saberes 
em língua de sinais – língua de sinais com primeira língua e escrita da língua 
oficial como segunda – realizamos o registro dos principais conceitos apresen-
tados na narrativa visual em libras e em língua de sinais terena. Para realização 
do registro, no decorrer das pesquisas levantamos os vocabulários que mais se 
repetiam e organizamos em uma planilha, posteriormente buscamos, por meio 
de pesquisa netnográfica, localizar os sinais já existentes em sites, aplicativos, 
entre outros. O Youtube se constituiu como uma das principais fontes digitais 
de pesquisa, no entanto foram nos trabalhos de Sumaio (2014, 2018) que o 
glossário plurilíngue vem sendo elaborado.

Aos sinais encontrados foi realizada uma análise a fim de verificar se 
estavam de acordo com o tema. Quanto aos sinais não localizados entramos 
em contato com outros profissionais pesquisadores da área para a discussão 
e elaboração dos sinais. Após, realizamos a filmagem dos sinais a fim de 
produzir um sinalário/glossário da temática específica e disponibilizamos 
no youtube64, em domínio público, com o objetivo de expandir as línguas 
sinalizadas e minimizar a barreira linguística.

Imagem 2 – Sinalário em libras da Hq

64 Sinalário disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=FS_ktXO2aGA&feature=youtu.be
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Neste trabalho, selecionamos os conceitos abaixo para essa criação em 
libras: Antropologia, Antilhas, Cidade de Miranda, Congresso de Milão, Cul-
tura Surda, Cultura Indígena, Dialeto, Etnia, Etnografia, Família linguística, 
Funai, Hq’s sinalizadas, Kinikinau, Línguas emergentes, Línguas extintas, 
Línguas isoladas, Línguas minoritárias, Línguas de sinais, Pajé, Povo terena, 
Roteiro, Tempos Antigos, Tempos de servidão, Tronco Linguístico.

Durante a produção da Hq nos foi sugerido ter além do português, libras 
e o resumo em inglês adicionar também a língua terena escrita65 tornando 
assim o trabalho plurilíngue, em construção e conta com mais de cinquenta 
sinais. Além disso, e a fim de assegurar que o material se mantenha de natu-
reza bilíngue/plurilíngue, as demais estruturas, prefácio, história da história, 
estão sendo realizadas nas línguas sinalizadas e escrita terena. A expansão do 
trabalho com o registro dos sinais em libras e em língua terena sinalizado está 
em construção a fim de ampliar tanto os registros em vídeos quanto divulgar 
a comunidade e a sociedade.

Arte Ilustrada

A Hq sinalizada criada é considerada plurilíngue, pois prioriza a divul-
gação de materiais bilíngues para comunidade surda. A criação está pau-
tada no reconhecimento e na valorização de línguas de sinais minoritárias 
no âmbito nacional, tendo como foco a divulgação da história, língua e dos 
artefatos culturais do povo indígena terena (FARGETTI; 2012; OLIVEIRA 
e FERREIRA, 2013; SILVA, 2013; SOUZA, 2016; SUMAIO, 2014; 2018; 
VILHALVA, 2018), já que as pesquisas científicas revelam que essa comuni-
dade tem usuários sinalizantes produtores de uma língua de sinais, conhecida 
como língua terena de sinais (LTS).

A partir dos resultados desses estudos, a Hq criada se desenvolve com os 
acontecimentos marcantes da história verídica desse povo terena66. O enredo 
tem como personagem principal uma mulher indígena surda anciã, chamada 
Káxe. Ela exerce a função religiosa de pajé nesta comunidade. Ao ser chamada 
para auxiliar em um parto – ritual típico (imagens 3 e 4) e após pedir a benção 
dos ancestrais para o recém-nascido, o futuro do povo terena é revelado e 
transmitido de forma visual.

65 Conquistado na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) no curso de extensão da Língua 
Terena. https://www.ufms.br/ufms-oferece-cursos-de-idiomas-em-campo-grande

66 Reportagem feita pelo Instituído de Pesquisa da Diversidade Intercultural sobre a Hq e seus desdobramento, 
disponível em: https://www.facebook.com/2234630240094562/posts/3270022929888616/?sfnsn=wiwspmo
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Imagens 3 e 4 – realização do parto (ritual)

  

Para dar a representatividade histórica, a Hq se utilizada predominan-
temente de elementos visuais para compor a estrutura da linguagem dos 
quadrinhos indo ao encontro da estrutura linguística das línguas de sinais – 
visual-espacial. Assim, o processo de identificação dos surdos brasileiros se 
dá de forma natural.

O objetivo geral da narrativa foi apresentar a história do povo terena de 
forma visual e acessível aos surdos ou ouvintes pertencentes ou não a essa 
comunidade. Com o desenrolar da pesquisa e os resultados que foram surgindo 
sobre as demais línguas de sinais existentes no país, o interesse pelo tema 
se transformou em um incômodo crescente, de tal forma que hoje tornou-se 
uma necessidade falar sobre elas, em especial, a língua de sinais terena e levar 
essa informação ao máximo de pessoas possível, visto que com o avanço das 
tecnologias e da proximidade do espaço urbano, a libras adentra cada vez 
mais rápido, seja por meio de intérpretes de libras – que vão trabalhar nessas 
comunidades inserindo a língua de sinais majoritária ou ainda a distribuição 
dos materiais didáticos distribuídos por todo território sobre a libras, nos 
espaços onde ainda resistem outras línguas de sinais.

Por meio desse material, acessível a surdos e ouvintes terena ou não, que 
fala sobre a história desse povo por meio da Káxe, uma mulher, indígena, pajé 
e surda usuária da língua de sinais terena, propomos por meio da informação 
de que outras línguas de sinais circulam pelo Brasil levantar novas reflexões 
acerca da importância da preservação de línguas nacionais para o resgate e 
manutenção cultural.

Acreditamos que esse trabalho irá despertar a curiosidade de outros pes-
quisadores para esse campo a fim de identificar e registrar, para a posteridade 
outras línguas de sinais que resistem e circulam nas comunidades indígenas. 
Ou sendo ainda mais audaciosos levar ao reconhecimento dessas línguas e 
de possibilitar que os surdos indígenas tenham de fato o direito a eles garan-
tido de serem ensinados em sua língua materna assim como garante a nossa 
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constituição em seu Art. 210. § 2º O ensino fundamental regular será minis-
trado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também 
a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem 
(BRASIL, 1988, p. 124).

No que tange a estrutura das ilustrações da Hq torna-se importante escla-
recer que, com base no levantamento bibliográfico para a criação do roteiro 
sinalizado, nos deram inspiração as representações culturais terena como: 1) 
Quanto às cores são utilizadas principalmente o verde e o vermelho visto que 
cada uma dessas cores representa uma família tradicional e está presente em 
eventos típicos; 2) Quanto aos trajes são ornados com pena de ema, sendo 
também um importante elemento cultural visto que são o único povo que se 
utiliza das penas desse animal e 3) Na Hq também aparece a dança tradicional 
terena e a religiosidade representada pela Káxe como uma pajé.

Considerações Finais

Os dados deste trabalho levam à conclusão de que quando se pensa em 
produzir uma Hq sinalizada, faz-se indispensável proporcionar ao(s) público(s) 
alvo(s) o entendimento do conteúdo criado, seja por meio de vídeos, textos 
ou imagens que serão por eles compreendido, aproximação com a cultura, 
com a língua e com o público alvo.

Seguindo as ideias postuladas por Brandão (2017), constatamos que 
quando se tem um roteirista que contará com outro profissional para realizar 
a arte, a comunicação deve ser mais eficaz. O roteirista deve fornecer, com 
riqueza de detalhes, o que está em sua mente para que o desenhista possa 
compreender e realizar a exteriorização do conteúdo em forma de imagem, 
dessa forma, a ilustradora Julia Alessandra Ponnick adentrou tanto a cultura 
sinalizada libras, quanto a terena/terna sinalizada.

No levantamento bibliográfico identificamos escassez nos estudos e em 
materiais publicados com foco na produção de roteiros bilíngues voltados para 
a comunidade surda e esses sujeitos por sua vez acabam ficando submissos a 
língua majoritária ouvinte. Portanto, a produção de materiais especializados 
em diferentes segmentos, e, em especial, na produção de Hq’s67, reconhece 
o valor social das línguas sinalizadas quebrando barreiras de comunicação e 
garantindo o real acesso a informações antes disponíveis apenas para ouvintes.

Dessa forma, a proposta de investigação visa contribuir com o registro 
dessa variedade linguística e cultural enquanto preservação de patrimônio 
histórico-cultural dos surdos do Brasil reforçando a importância de as línguas 

67 Artigo produzido: Proposta de criação de roteiro de Hq sinalizada para a cultura surda. Disponível em: https://
revistas.ufpr.br/revistax/article/view/71670
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nativas e originais serem pesquisas e reconhecidas como legítimas, uma vez 
que cumprem a necessidade linguística de um grupo de pessoas (LEITE, QUA-
DROS, 2014). Junto a isso, a proposta de elaboração de materiais multilíngues 
são capazes de auxiliar na aprendizagem dos aprendizes surdos – formação 
de professores –, bem como aprofundar os estudos linguísticos como prática 
social em contexto de superdiversidade (VERTOVEC, 2007; BLOMMAERT; 
RAMPTON, 2011; MOITA LOPES, 2013), no caso, dentro e fora da cultura 
estudada aliado à era tecnológica em evidencia na atualidade.
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CAPÍTULO XIV

LITERATURA SURDA: pertencimento 
e descolonização na obra Patinho surdo

Larissa Gotti Pissinatti68

Wany Bernardete de Araújo Sampaio69

Introdução

Este texto versa sobre as marcações de pertencimento e descolonização 
na literatura surda, tendo por objeto de estudo a obra Patinho surdo (KAR-
NOPP; ROSA, 2011). A escolha da obra se justifica por ser uma produção 
contemporânea emergente de um grupo cultural que vivenciou/vivencia a 
experiência de um processo de colonização cultural, em vista de sua língua e 
sua cultura serem negadas pelo colonizador ouvinte. A abordagem teórica se 
fundamenta em estudos de Pierre Bourdieu e na teoria dos estudos pós-colo-
niais. Os resultados da análise apontam a literatura surda como uma estratégia 
de fortalecimento do sentimento de pertencimento à comunidade surda, bem 
como seu caráter descolonizador de práticas excludentes e preconceituosas 
do ouvinte em relação ao surdo.

Além desta introdução, que constitui a primeira seção, o presente texto 
está dividido em mais três seções. Na segunda seção, abordamos o conceito de 
literatura surda, situando nosso estudo no contexto dos estudos pós-coloniais. 
Na terceira, discutimos os conceitos de pertencimento e descolonização. Por 
fim, na quarta seção, analisamos marcações de pertencimento e descoloni-
zação nos elementos paratextuais (capa, contracapa) e nas personagens da 
obra em análise.

68 Doutora em Educação pela Universidade Estadual de Maringá. Mestre em Estudos Literários pela Uni-
versidade Federal de Rondônia (UNIR). Professora e pesquisadora da UNIR lotada no Departamento de 
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no Departamento de Línguas Vernáculas. Vice Coordenadora do Grupo de pesquisa Estudos em Cultura, 
Educação e Linguagens (GECEL/UNIR/CNPq.). E-mail wansamp@gmail.com



366

Fundamentos conceituais: literatura 
surda e os estudos pós-coloniais

As primeiras narrativas do povo surdo de que se tem conhecimento 
surgiram nos internatos da Europa, no século XVIII. Conforme Ladd (2013), 
os surdos que tinham acesso a bens culturais (cinema, livros, teatro), quando 
voltavam das férias, improvisavam histórias sinalizadas para os colegas. Em 
sua obra Em busca da Surdidade I, Paddy Ladd apresenta um desses momen-
tos de reconto:

[...] minha irmã sempre gestuou histórias ao adormecer. Então, quando 
queriam histórias, eu abria as cortinas e gestuava algumas. Chegamos ao 
ponto em que quando a lua estava cheia, podíamos ter muitas histórias, 
durante esse período do mês [...] depois alguém teve uma ideia brilhante se 
a lua estivesse lá mas nublada, então acrescentávamos uma lanterna! [...]

Formávamos um círculo para contar histórias; Uma menina era brilhante. 
Todos nós bebíamos as palavras, bocas abertas em arrebatamento total. 
Acreditávamos nessas histórias, como eram contadas... se as pessoas a 
viam logo se aproximavam sabendo que a história não era planejada... ela 
simplesmente iria acontecer[...] (LADD, 2013, p. 101;103).

A literatura surda, desde seus primeiros contos, manifesta uma pers-
pectiva positiva em ser surdo e protagoniza um espaço de enfrentamento e 
resistência dos interesses e valores linguístico-culturais do povo surdo. Nesse 
sentido, podemos considerar que a literatura surda se constitui como um 
espaço de pertencimento à comunidade surda e ao povo surdo.

Ao longo dos anos, o sentimento de pertencimento dos surdos em relação 
ao seu grupo cultural articulou novos espaços de vivências, além da escola, 
os quais também contribuíram para o fortalecimento do sentimento de comu-
nidade e pertença. Um desses novos espaços foram os banquetes. Segundo 
Lane (1984), os banquetes eram espaços de celebração da língua de sinais, 
organizados por surdos e ouvintes pertencentes à comunidade surda. Esses 
banquetes atraíam surdos de várias partes da Europa, que neles compartilha-
vam poesias e narrativas do povo surdo.

A articulação política dos surdos se desenvolveu em espaços que favo-
reciam o sentimento de pertencimento a um grupo cultural distinto: escolas, 
banquetes, e, posteriormente, associações e federações, contribuíram para o 
engajamento de surdos e ouvintes em ideais comuns desse povo. A literatura 
surda transitou nesse contexto educacional e político entre os surdos, con-
tribuindo para a expressão de seus valores, formação da identidade cultural 
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e oposição à metodologia oralista que obrigava os surdos a falar e proibia o 
uso dos sinais, instituindo uma política linguística ouvintista.

O oralismo, metodologia que primava pelo uso da fala, foi instituciona-
lizado como política linguística a partir de 1880, quando ocorreu o Congresso 
de Milão. Esse evento representa um marco na história da educação do povo 
surdo, pois, com a implementação dessa metodologia, o uso da língua de sinais 
ficou proibido em todos os internatos e espaços educativos que os surdos 
frequentavam. Essa proibição trouxe também a desvalorização dos valores 
culturais do povo, sua forma específica de compreender, criar e significar o 
mundo. Conforme Ladd (2013),

Embora a maioria das pessoas conceba o colonialismo como estabelecen-
do-se em torno do poder econômico imposto em culturas menos capazes 
de se defenderem elas próprias, há que argumentar inegavelmente a favor 
do conceito de colonialismo linguístico e é este que possibilita o início 
de uma ponte entre os discursos das comunidades gestuantes e outras 
comunidades colonizadas (LADD, 2013, p. 18)

No decorrer de séculos, a metodologia oralista e a proibição do uso 
da língua de sinais causou experiências de opressão e o aniquilamento da 
identidade do povo surdo, o que os aproximou das mesmas experiências de 
outros povos colonizados. Loomba (1998) e Bonnici (2005) afirmam que o 
processo de colonização implica o domínio político, militar, econômico e/ou 
cultural de um povo sobre outro.

Para Loomba (1998), a literatura representa a “zona de contato” entre os 
grupos culturais colonizado/colonizador, permitindo a reflexão e a represen-
tação dos dramas e tensões vivenciadas com a colonização, expressando os 
valores do outro (diferente), possibilitando a transculturação entre as culturas 
envolvidas, implicando, assim, um novo olhar e a valorização das diferenças, 
contribuindo com o processo de descolonização.

Conforme Bonnici (2005), a descolonização pode ser compreendida não 
somente como o processo de independência política e retomada da identidade 
nacional, mas o “desmantelamento de todas as formas coloniais de poder e 
de controle” (BONNICI, 2005, p. 21), afirmando e fortalecendo os valores 
culturais que, outrora, foram negados.

As considerações de Loomba (1998) e Bonnici (2005) nos permitem 
dizer que, além de contribuir para o desenvolvimento do sentimento de 
pertencimento – ao longo da história e de sua comunidade – a produção 
literária do povo surdo também possibilitou a descolonização de políticas 
ouvintistas, resistindo ao oralismo, afirmando o valor da língua de sinais e 
das experiências visuais.
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No Brasil, a literatura surda teve seus primeiros trabalhos divulgados a 
partir de 1999, com a publicação das poesias de Nelson Pimenta e traduções 
de clássicos infantis da língua portuguesa para a língua brasileira de sinais 
(LIBRAS), a partir de 2000. Essas produções pertencem ao gênero literatura 
infanto-juvenil, coincidindo com a divulgação de produções literárias infanto-
-juvenis de outros grupos minoritários, como indígenas, negros, dentre outros.

Para Karnopp (2006), as produções culturais dos surdos apresentam uma 
perspectiva positiva de sua condição, assim como possibilitam novas formas 
de representar o povo surdo. Da mesma forma, Mourão (2011) afirma que a 
literatura surda apresenta as experiências e vivências desse povo. Conforme 
Holcomb (2013), a literatura surda é um fenômeno que apresenta as experiên-
cias e vivências dos surdos no trânsito entre dois universos (surdo e ouvinte). 
Considerando os pensamentos desses estudiosos, podemos perceber que não 
há um conceito definidor de literatura surda, porém é possível identificarmos 
que, nessas produções literárias, as experiências vivenciadas são apresentadas 
de forma ficcional e manifestam valores linguístico-culturais do povo surdo.

Segundo Ladd (2013), as produções literárias do povo surdo podem ser 
comparadas a produções de outros grupos marginalizados, porque surgem 
em um contexto sociocultural de enfrentamento a políticas colonizadoras. De 
acordo com Bonnici (2009), essas narrativas contestam as relações de poder 
entre colonizado/colonizador, implicando em produções que questionam e/
ou refletem a dominação político-econômica e/ou também cultural. Dessa 
forma, produzir literatura é mais que se inserir em um universo estético: é 
apelar à resistência de um processo colonizador, seja ele cultural ou político 
ou econômico.

Para Ngugi (1986), a dominação cultural é estrategicamente utilizada 
pelo colonizador para dominar, porém a cultura é também o elemento pelo 
qual o povo colonizado poderá iniciar um processo de descolonização. Ladd 
(2013) entende que a cultura é:

[...] chave para a mudança efetiva, atuando como verbo e substantivo; é 
simultaneamente o objeto do nosso olhar, o processo do qual os desafios 
para a nossa identidade devem ser examinados, e o ‘meio’ do qual fazemos 
as nossas asserções e realizamos alterações (LADD, 2013, p. 25).

Strobel (2013) afirma que a literatura surda é um artefato cultural do 
povo surdo. Nesse contexto, compreendemos que, por meio da literatura, é 
possível não somente conhecermos os valores linguístico-culturais do povo 
surdo, mas utilizar esse artefato cultural como instrumento de fortalecimento 
de seus valores e manutenção de seu habitus (BOURDIEU, 2007).
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Habitus e pertencimento na literatura surda

Os valores linguístico-culturais são manifestações da formação do habitus 
e se manifestam nos discursos e também na literatura. Baseando-se nos estudos 
de Pierre Bourdieu, referindo-se à formação do habitus, Sampaio (2009, p. 
29) diz que “os agentes interiorizam o conhecimento externo e (re)produzem 
conhecimentos que por eles são exteriorizados” (SAMPAIO, 2009, p. 29). 
Nessa mesma linha de estudos bourdieunianos, Ortiz (2003) considera que 
o habitus é formado a partir das estruturas e instituições sociais das quais o 
indivíduo participa. Segundo esse autor,

O habitus produz práticas que [...] não se deixam deduzir diretamente nem 
das condições objetivas [...] nem das condições que produziram o princípio 
durável de sua produção. Só podemos, portanto, explicitar essas práticas 
se as relacionarmos com a estrutura objetiva que define as condições 
de produção do habitus, com as condições do exercício desse habitus... 
(ORTIZ, 2003, p. 58).

Na concepção de Bourdieu (1987), enquanto agentes sociais, indiví-
duos que pertencemos a determinado(s) grupo(s), nós incorporamos um habi-
tus gerador a partir das experiências que vivenciamos nos diferentes espaços 
sociais. Ao longo da nossa existência, adquirimos conhecimentos que reestru-
turam nossos habitus; dessa maneira, nós pensamos e agimos condicionados 
pela liberdade que nos é dada pela lógica do espaço social em que vivemos 
e da posição que ocupamos nesse espaço. Nossa disposição para agir, assim 
como a incorporação da regularidade das práticas sociais e da relação com 
outro, se manifesta por meio do habitus, em que os elementos constitutivos 
das relações e valores sociais ficam impressos na interioridade dos agentes 
(HANKS, 2008).

Nesse sentido, as instituições sociais das quais participamos fazem parte 
da nossa vivência individual/coletiva e constituem o espaço de construção e 
desenvolvimento do habitus, através da interiorização dos valores experien-
ciados nessas estruturas institucionais.

Enquanto instituição social, a escola foi o primeiro espaço de contação de 
narrativas próprias do povo surdo e continua a ser a primeira instituição onde 
os surdos terão contato com a literatura surda. Com isso, o habitus da criança/
adolescente surda é reforçado e desenvolve-se o sentimento de pertencimento 
ao povo surdo/comunidade surda. Sobre a escola como espaço de formação 
do habitus, Ortiz (2003) afirma que:
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[...] o habitus transformado pela ação escolar, que é diversificada, por sua 
vez, está no princípio da estruturação de todas as experiências ulteriores 
(como a recepção e assimilação das mensagens produzidas e difundidas 
pela indústria cultural, ou experiências profissionais) e assim por diante, 
de reestruturação em reestruturação (ORTIZ, 2003, p. 79).

Vale salientarmos que o tempo é fator necessário para que cada grupo 
social desenvolva seu próprio habitus. Isso significa dizer que, com o pas-
sar do tempo, na medida em que se convive com determinados valores e 
estruturas em determinado espaço social, as práticas e o habitus do grupo 
são fortalecidos.

Olhar para a literatura surda na perspectiva de Bourdieu permite-nos 
compreendê-la como uma prática exteriorizada daquilo que foi interiorizado 
pelos indivíduos a partir das relações culturais, econômicas, políticas, etc. que 
ocorrem no contexto social, constituindo o habitus do povo surdo. Portanto, 
podemos considerar que, ao manifestar um determinado habitus, a litera-
tura contribui no processo de empoderamento e fortalecimento dos valores, 
como também desenvolve o sentimento de pertencimento de um determinado 
grupo cultural.

Para melhor compreendermos como a literatura surda pode ser espaço 
de pertencimento, é preciso reconhecermos a diferença entre os termos povo 
surdo e comunidade surda. Strobel (2013) considera ‘comunidade surda’ as 
pessoas que estão de alguma forma vinculadas aos interesses comuns dos 
surdos. Da ‘comunidade surda’ participam tanto pessoas surdas quanto pes-
soas ouvintes que compartilham ideais comuns; a expressão ‘povo surdo’, 
por sua vez, se refere a pessoas que fazem uso de uma mesma língua – no 
caso brasileiro, a LIBRAS – e possuem a mesma condição audiológica. Nas 
palavras de Strobel (2013),

Quando pronunciamos povo surdo estamos nos referindo a sujeitos que 
não habitam o mesmo local, mas estão ligados por uma origem, por um 
código ético de formação visual, independente do grau de formação lin-
guística, tais como a língua de sinais, a cultura surda, ou quaisquer outros 
laços (STROBEL, 2013, p. 39).

Dessa forma, o critério de pertencimento ao povo surdo e/ou à comuni-
dade surda não requer uma posição geográfica; trata-se de uma pertença que 
leva em conta o compartilhamento de interesses. Essa noção se relaciona às 
concepções acerca de ‘comunidade’, propostas por Cohen (1985), segundo o 
qual a “comunidade é um mecanismo simbólico; toda comunidade tem algo 
em comum entre seus membros que os diferencia de outros grupos sociais” 
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(COHEN, 1985, p. 12). Conforme o referido autor, as diferenças entre os 
grupos sociais são denominadas por ‘fronteiras’.

A determinação das fronteiras entre diferentes grupos culturais é estabele-
cida por meio da língua, artefato simbólico que promove aquisição de cultura 
e instrumentaliza as práticas sociais: [...] “assim, quando falamos de pessoas 
adquirindo cultura, ou aprender a ser social, queremos dizer que eles adqui-
rem os símbolos que irão equipá-los para ser social” (COHEN, 1985, p.16)70.

As ideias de Strobel (2013) e Cohen (1985) a respeito de comunidade e 
do sentimento de pertencimento nos remetem ao conceito de ‘ambiguidade 
da autoafirmação’ (MEMMI,1977), em que o indivíduo se sente pertencente 
a uma determinada cultura e suas práticas podem manifestar a intenção de 
fortalecer os valores culturais desse grupo; por isso, seus discursos e produ-
ções culturais podem revelar uma comunidade ideal, perfeita, um grupo que 
inspira segurança e conforto entre seus pares.

O sentimento de pertencimento a um determinado grupo é acompanhado 
de práticas que manifestam a autoafirmação ambígua, apresentam uma comu-
nidade ideal, revelando a fronteira nas relações e nos valores. Strobel (2013) 
afirma que pertencer ao povo surdo é ter a mesma origem “por um código 
de ética de formação visual” (STROBEL, 2013, p. 39), ou seja, pertencer 
ao povo surdo é compartilhar do mesmo código de ética, inclusive em sua 
formação, por meio dos artefatos culturais (literatura, língua, família, expe-
riências visuais); essa formação internalizada constitui o habitus do grupo e 
desenvolve o sentimento de pertencimento.

Nessa perspectiva, Bourdieu (2007) afirma que os grupos – lugares de 
segurança, pertencimento e identificação cultural – também possibilitam a 
mudança, pois se configuram como espaços de intervenção e poder nas pro-
duções simbólicas e nas práticas sociais. O sentimento de pertencimento a 
um determinado grupo – assim como a elaboração de produções culturais, 
no nosso caso, a literatura surda – contribui para a formação do habitus do 
povo surdo e também possibilita o processo de descolonização. Segundo 
Fanon, (2005):

A descolonização jamais passa despercebida porque atinge o ser, modifica 
fundamentalmente o ser, transforma espectadores sobrecarregados de ines-
sencialidade em afores privilegiados, colhidos de modo quase grandioso 
pela roda-viva da história. Introduz no ser um ritmo próprio, transmi-
tido por homens novos, uma nova linguagem, uma nova humanidade. A 

70 Thus, when we speak of  people acquiring culture, or learning to be social, we mean that they acquire the 
symbols which will equip them to be social.
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descolonização é, em verdade, criação de homens novos (FANON, 2005, 
p. 26).

O processo de descolonização contribui para a retomada dos valores pró-
prios de um determinado grupo cultural. Ao fortalecer sua própria identidade, 
o indivíduo fortalece também o pertencimento a um determinado grupo; ao 
se sentir pertencente a um grupo, o indivíduo efetua um processo de identi-
ficação (HALL, 2000).

Nesse contexto, podemos considerar que o contato com a literatura surda 
possibilita não somente fortalecer e desenvolver o sentimento de pertenci-
mento à comunidade e ao povo surdo, como também contribui no processo 
de identificação com valores linguístico-cultural desse grupo cultural, ape-
lando à descolonização de práticas ouvintistas tais como: a valorização das 
línguas orais em detrimento das línguas de sinais; a descrença na capacidade 
da pessoa surda; a inferiorização dos valores culturais do povo surdo, entre 
tantas outras. Essas práticas descolonizadoras situam o surdo em condição 
de oposição à “colonização linguística” (LADD, 2013).

Na seção a seguir, analisamos as marcações de pertencimento e as pos-
sibilidades de descolonização presentes na obra Patinho surdo (KARNOPP; 
ROSA, 2011).

Pertencimento e descolonização na obra Patinho Surdo

Patinho surdo (KARNOPP; ROSA, 2011) é uma adaptação cultural do 
clássico conto infantil Patinho feio, de Hans Christian Andersen. A obra foi 
escolhida por se tratar de uma reescrita que apresenta elementos de pertenci-
mento e descolonização que afirmam os valores linguístico-culturais do povo 
surdo. Identificamos esses elementos nos componente paratextuais da obra 
(capa, contracapa e glossário), na personagem protagonista (patinho surdo) 
e nas personagens antagonistas (família de cisnes ouvintes).

A narrativa trata de uma família de patos surdos que migra para a Lagoa 
dos Patos. A pata surda estava grávida e, durante um passeio pela lagoa, por 
estar muito distante de seu ninho, desovou em um ninho de cisnes ouvintes. 
Ao nascer no ninho dos cisnes, o patinho surdo sinalizava, mas os cisnes não o 
compreendiam. Os pais cisnes ofereciam formação musical para seus filhotes 
ouvintes, porém, o patinho surdo, não se identificando, se isolou e abandonou 
a família de cisnes, saindo em busca de seus pares. Ao encontrar sua mãe 
biológica, os fatos foram esclarecidos. Então, o sapo-intérprete foi chamado 
para contar à mãe cisne ouvinte o ocorrido. A mãe cisne compreendeu a 
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situação e o patinho passou a viver com sua família de patos surdos utentes 
de língua de sinais.

No contexto da teoria pós-colonial, a obra se apresenta com uma pro-
posta de reescrita. Conforme Ashcroft, Griffiths e Tiffin (1991), a reescrita é 
uma característica das produções pós-coloniais. Através da reescrita o autor 
tem a possibilidade de apresentar a perspectiva cultural de um determinado 
grupo, valorizando a identidade e diferenças que o marcam. A reescrita é 
também considerada uma estratégia política, pois apresenta o marginalizado 
como protagonista, valorizando suas diferenças, expressando sua oposição 
aos valores impostos e ao poder do colonizador.

Observemos a Figura 1, que reproduz a capa da obra em análise:

Figura 1 – Capa da obra

Fonte: Karnopp e Rosa (2011)

Na capa do livro, a noção de pertencimento se revela na reescrita do 
título Patinho surdo, mostrando o local em que se posicionam os autores e a 
personagem protagonista.

Outro aspecto observado na capa é o uso dos sinais pela personagem 
principal: o patinho está sinalizando a expressão “eu te amo”, indicando a 
positividade e o sentimento de pertencimento em relação à comunidade surda 
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e a seu povo. Além disso, o uso dessa expressão indica a língua central da 
obra – a LIBRAS – evidenciando seu valor, assim como a base de formação do 
habitus do povo surdo: as experiências visuais. Isso pode ser afirmado porque 
a LIBRAS é uma língua de modalidade visuoespacial e não oral, portanto, 
é por meio do olhar, do visual, que a língua é acessada pelos surdos, assim 
como os sentidos e significados.

Outro elemento paratextual que podemos observar é a contracapa, que 
demonstra o título da obra em sinais, conforme representado na Figura 2, 
a seguir:

Figura 2 – Título da obra em sinais

Fonte: Karnopp e Rosa (2011, p� 1)

Na contracapa, o sinal da personagem protagonista é feito por um patinho 
(não se sabe se o protagonista ou um membro da comunidade de patos surdos). 
Esse fato chama a atenção para o uso de sinais, por parte das personagens, 
que colocam em evidência um importante aspecto cultural dos surdos: o 
sinal identificatório. O sinal identificatório é o nome visual dos membros da 
comunidade surda. Ao pertencer à comunidade surda, o indivíduo é identifi-
cado pelo seu nome visual. Esse é, também, um elemento de pertencimento 
à comunidade e/ou ao povo surdo.

Além disso, observamos que o livro oferece dois tipos de leitura: a escrita 
e a visual (ilustrações). Essa proposta também posiciona a obra como parte 
das produções pós-coloniais. Segundo Ashcroft, Griffiths e Tiffin (1991), a 
apresentação de um texto literário na língua do colonizador (neste caso, a 
língua portuguesa), constitui-se como “apropriação linguística”, haja vista que 
o colonizado se pronuncia a partir da língua do colonizador, demonstrando 
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domínio dessa modalidade linguística e, com isso, afirmando seus próprios 
valores culturais.

O texto em língua portuguesa está acompanhado de ilustrações que per-
mitem aos surdos menos letrados compreender a narrativa; essa forma de 
elaboração assegura a evidência de outro valor cultural do povo surdo: as 
experiências visuais. Para Strobel (2013), as experiências visuais são a base 
da formação do povo surdo. Reforçamos essa ideia, afirmando que as expe-
riências visuais são também a base para a formação do habitus do povo surdo.

Ao identificar as marcações de pertencimento nos elementos paratextuais 
da obra, observamos que a língua evidencia o pertencimento a um determinado 
grupo cultural e também demonstra a ressignificação das relações de poder 
entre surdos e ouvintes, apresentando os surdos e a língua de sinais como 
centrais, chamando a atenção para os valores do povo surdo e suas diferenças 
linguístico-culturais. Observemos a Figura 3:

Figura 3 – Ninho: formação do habitus linguístico

Fonte: Karnopp e Rosa (2011, p� 19)�

O patinho surdo sinaliza em seu ninho: “– Oi, mamãe! Oi papai!” (KAR-
NOPP; ROSA, 2011, p. 19). Essa representação do uso da língua de sinais, 
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ainda no ninho, pode ser interpretada como uma manifestação do valor da 
língua de sinais para o povo surdo e sua oposição em relação às línguas orais, 
retomando uma experiência coletiva de opressão linguística vivenciada pela 
comunidade surda. Essa oposição também apresenta a língua como elemento 
de pertencimento: utilizar a língua de sinais é pertencer a um grupo cultu-
ral distinto.

A atitude de oposição e pertencimento evidenciada no uso da língua 
de sinais manifesta, ainda, o contradesejo do patinho surdo: no conto origi-
nal e popularmente conhecido, o patinho feio deseja ser cisne, porém, nesta 
adaptação cultural do povo surdo, a narrativa apresenta o que Bhabha (1998) 
intitula como “contradiscurso”, chamando a atenção do leitor para os valores 
linguístico-culturais do povo surdo. Esse elemento evidencia as possibilidades 
descolonizadoras que tem a literatura surda, pois permite re-historicizar e 
reposicionar o surdo nas relações sociais nas quais é compreendido e valori-
zado em sua diferença.

O pertencimento também pode ser observado nas experiências vivencia-
das pela personagem protagonista em seu momento de isolamento, na busca 
por seus pares e no encontro com sua família surda. Observemos a Figuras 4:

Figura 4 – Encontro com seus pares

Fonte: Karnopp e Rosa (2011, p�25)�
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Por não se identificar com a formação musical oferecida pelos seus pais 
cisnes ouvintes, o patinho surdo saiu em busca de seus pares e encontrou 
outros patinhos sinalizantes. Na ilustração desse encontro, o sentimento de per-
tencimento se revela na expressão de surpresa do patinho surdo e na expressão 
de alegria dos outros patinhos. Isso também está expresso na narrativa escrita: 
“[...] -Estamos felizes em reencontrá-lo” (KARNOPP; ROSA, 2011, p. 25).

A alegria e o sentimento de pertencimento também podem ser observados 
na ilustração das personagens na Figura 5, a seguir:

Figura 5 – Alegria em encontrar seu povo

Fonte: Karnopp e Rosa (2011, p� 28)�

Observando as Figuras 4 e 5, é possível afirmarmos que a língua é o 
elemento que promove a identificação e possibilita a vivência do sentimento 
de pertencimento em relação a um determinado grupo cultural. Com os cisnes 
ouvintes, o patinho surdo não se sentia parte da família, em razão da formação 
musical recebida, com base em experiências auditivas. Ao encontrar a família 
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de patos surdos, a língua de sinais, que tem por base as experiências visuais, 
possibilitou ao patinho surdo a identificação com seus pares, bem como o 
sentimento de pertencer àquele grupo cultural.

Assim, a obra em análise, ao chamar a atenção do leitor para as diferen-
ças entre surdos e ouvintes, além de evidenciar a vivência do pertencimento 
por parte do surdo, também apela às suas diferenças, promovendo um novo 
olhar em relação às especificidades culturais. Desse modo, a narrativa Patinho 
surdo também promove a possibilidade de descolonizar as práticas e valores 
opressores e colonizadores em relação ao povo surdo.

Considerações finais

A obra Patinho surdo evidencia experiências de pertencimento e con-
tribui para a descolonização dos valores ouvintistas impostos ao povo surdo 
ao longo da história.

Nos elementos paratextuais, percebemos na capa (título e expressão “eu 
te amo”) o local de fala dos autores, indicando o pertencimento à comunidade 
surda e também o apelo aos valores linguístico-culturais do povo surdo. A 
personagem protagonista utiliza língua de sinais e seu uso apresenta a obra 
como uma “contra narrativa” (BHABHA, 1998) à colonização linguística 
vivenciada pelos surdos ao longo da história de sua educação.

O pertencimento é representado pela personagem protagonista na valo-
rização da língua e das experiências visuais. Além disso, por meio das per-
sonagens antagonistas (cisnes ouvintes), a narrativa traz uma retomada das 
vivências de colonização e opressão linguístico-cultural. O patinho surdo, 
por sua vez, não deseja ser um cisne, contrapondo-se ao conto clássico, o que 
revela a valorização da língua de sinais e das especificidades do povo surdo, 
propondo a descolonização de práticas ouvintistas.

A obra Patinho surdo se apresenta às comunidades surda e ouvinte como 
uma narrativa de pertencimento à comunidade e ao povo surdo e também 
como uma possibilidade descolonizadora de práticas e valores ouvintistas. 
Dessa forma, Patinho surdo pode ser considerada uma obra “contra discur-
siva” (BHABHA, 1998), tendo em vista que denota a perspectiva do surdo 
em suas relações com o ouvinte.

Por fim, considerando as ideias dos autores referenciados neste trabalho, 
podemos afirmar que, no processo educativo, a literatura surda constitui uma 
estratégia para se desenvolver do sentimento de pertencimento à comunidade 
e/ou ao povo surdo, além de uma estratégia descolonizadora de práticas exclu-
dentes e preconceituosas em relação ao povo surdo, apelando para o respeito 
às relações de alteridade no convívio social.
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CAPÍTULO XV

LITERATURA SURDA E INFÂNCIA

Josiane Santiago de Lima Pereira71

Aroldo José Abreu Pinto72

“As surdezes que nos cercam também nos constituem...”

A representação do surdo na literatura: degraus de ruptura

Em uma busca rápida utilizando as ferramentas digitais já é possível 
encontrar uma gama de trabalhos sobre a identidade, cultura e educação de 
surdos, especialmente os que partem dos Estudos Culturais, pois as pesqui-
sas nessa área têm crescido de maneira considerável nas últimas décadas, 
principalmente após o reconhecimento legal da Língua Brasileira de Sinais 
– Libras como língua. Há diversos textos que narram o surdo com discursos 
denotativos, oriundos do meio acadêmico e, ao lado deles, o que ainda está 
em gradativa ascensão é a narrativa ficcional acessível em livros e outros 
meios de registros, podendo ser direcionada para adultos ou crianças. Logo, 
estamos ponderando sobre a literatura surda.

Talvez não seja tão simples representar um grupo minoritário em um 
texto literário. Aqueles que possuem um olhar externo aos contextos, com-
ponentes ou meandros das discussões que envolvem esta produção correm 
o risco de serem caricatos em demasia, já aqueles que ponderam de dentro, 
que vivenciam tal situação, correm o risco de serem parciais e incompletos. 
Ambos, portanto, estão ameaçados pela representação didática, teia em que 
muitos escritores se veem capturados quando se trata da literatura voltada às 
crianças e jovens. Em outras palavras ainda, uma descrição pode pintar na 
mente do leitor um cenário tão distinto e nítido que o induz para dentro de 
determinado ambiente, entrelaçando nuanças que consubstanciam a busca 
do estético. Porém, se o autor errar a mão e usar uma dosagem excessiva, 
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pode conduzir a uma leitura fechada, pois não sobrará vazios em que atue 
o pensamento fecundo daquele leitor comparte e ativo. Em relação a isso, 
Karnopp (2006, p. 100) diz que:

A literatura do reconhecimento é de importância crucial para as minorias 
linguísticas que desejam afirmar suas tradições culturais nativas e recuperar 
suas histórias reprimidas. Esse fato, entretanto, nos aponta os perigos da 
fixidez e do fetichismo de identidades no interior da calcificação da cultura 
surda, no sentido de trazer um romanceio celebratório do passado ou uma 
homogeneização da história do presente.

As especificidades culturais do povo surdo caracterizam um grupo mino-
ritário que possui uma língua própria e uma identidade marcada por fatores 
visuais, pois é prioritariamente por meio da visão que o sujeito surdo esta-
belece comunicação com o mundo que o cerca, com as pessoas com quem 
convive, com as ideologias73 que cultiva ou refuta. As línguas de sinais, apren-
didas de modo natural pela criança ou adulto surdos, marcam sua cultura. Ao 
representar o sujeito surdo nas narrativas literárias, o fator visual, assim como 
a língua de sinais, estará presente. Mas então de que modo é possível narrar 
o comportamento, os hábitos, a língua e o modo de estar no mundo do surdo 
sem cair na teia do estereótipo e do discurso pedagogizante?

Certamente não há uma receita exata para concorrer nesse jogo. Talvez 
possamos recorrer a alguns ficcionistas notáveis para que nos proporcionem 
indícios ou caminhos mais profícuos. Tolstói, em uma de suas frases mais 
consagradas, já dizia: “Se queres ser universal, começa por pintar a tua aldeia”. 
A mesma aldeia pode estar à vista de um botânico ou de um recenseador do 
IBGE, de um poeta ou de um engenheiro. O que permite a presença estética é 
a forma como se “pinta” o elemento observado e, para que haja uma pintura, 
é preciso que haja harmonia de cores com nuanças de tons, com oscilações 
de formas, e, por vezes, uma imagem que transmita algum conteúdo que saia 
da alma ou do labor de algum artista. Isso ultrapassa a simples transmissão 
de uma informação. Tais componentes que estetizam o que poderia ser uma 
simples mensagem objetiva podem almejar a universalidade. João Guima-
rães Rosa pintou o sertão e seu sertanejo de modo único e subjetivo. Manoel 
de Barros pintou o Mato Grosso com os sons e imagens da natureza e dos 
pregos enfiados no horizonte. Marina Colasanti pintou a infância e a velhice 
com o choro sonoro de uma criança e com as duas últimas lágrimas de um 
rei. E, por causa da pintura presente nas palavras e na forma do texto, estes 
ficcionistas são universais.

73 3 Neste texto entendemos ideologia como um conjunto de ideias, no sentido lato, que orientam a maneira 
de conceber o mundo, não como um instrumento de manipulação.
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Na literatura surda até então publicada ainda não se lê o sertanejo, nem a 
natureza, nem o idoso. Lê-se o Surdo. Grafada com letra maiúscula, a palavra 
que encerra o período anterior se refere àquele que assume a identidade surda.

Portanto, neste apanhado de reflexões, nosso intuito será o de proble-
matizar algumas questões que circundam a produção dirigida a esse público 
específico na expectativa de que se avolume o debate e que se possa interrogar 
sobre a atual conjuntura da literatura surda no país.

A questão do adjetivo “surda”

O adjetivo que caracteriza o objeto de análise deste texto ainda causa um 
certo movimento que se traduz em curiosidade ou incômodo (SKLIAR, 2015; 
KARNOPP, 2010). O termo será ilustrado neste momento retomando algu-
mas contribuições de estudiosos que já percorreram essas trilhas e que, nos 
parece, conduzem a um conjunto de reflexões que acrescentam pormenores 
ou particularidades nas percepções daquilo que se convencionou denominar 
de literatura “surda”. Perroni-Moisés, por exemplo, afirma que “as palavras 
devem ser revisitadas, reexaminadas e exploradas, elas nos ajudam na apro-
ximação do saber que buscamos na medida mesma em que conhecemos seus 
pressupostos e seus limites” (1990, p. 102). Sigamos nesse empenho.

O hábito humano de categorizar e adjetivar tudo o que o cerca também se 
manifesta na literatura e isso pode gerar alguns prejuízos, especialmente em 
relação ao alcance de leitores. “Quando se fala em literatura infantil, através do 
adjetivo, particulariza-se a questão dessa literatura em função do destinatário 
estipulado: a criança. Desse modo, circunscreve-se o âmbito desse tipo de 
texto: é escrito para a criança e lido pela criança” (CADEMARTORI, 2012, 
p. 21). Analogamente, da mesma forma que se reduz a perspectiva de alcance 
da literatura adjetivada infantil, ocorre com qualquer outra: literatura indígena, 
literatura feminina, literatura negra, literatura surda.

Por esse motivo, é comum que haja desconforto em relação à adjetivação, 
não porque haveria um desejo de apagar uma característica tão relevante, 
mas porque se deseja que justamente esse atributo não distancie pessoas que 
não sejam indígenas, mulheres, negras ou surdas. Leitores e pesquisadores 
que compartilham essa visão preferem classificar obras de cada um desses 
segmentos como, simplesmente, literatura ou ficção.

Tal desconforto, nesse caso, não se trata de uma política ouvintista74, 
pelo contrário, olhar uma obra comumente chamada de literatura surda e 

74 4 Para Skliar (2015, p. 15) o ouvintismo “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”.
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reconhecer ali uma literatura sem qualquer adjetivo é colocá-la no mesmo 
patamar de qualquer outra obra literária. Então, para um leitor desatento, 
pode parecer que o que está sendo dito nesses últimos parágrafos é que as 
ponderações estão sendo elaboradas a partir do uso dos óculos dos ouvintes75, 
mas precisamos reiterar que a busca é pela utilização dos óculos literários. 
Mesmo sabendo desses riscos reducionistas, adotaremos nesta pesquisa os 
termos da literatura surda, a fim evidenciar sobre o que estamos tratando, mas 
não desejamos que tal adjetivo gere um efeito restritivo. Além disso, sabemos 
também que o adjetivo é um elemento usado no engajamento a uma causa, o 
que ainda é, de certa forma, necessário para que as produções que emergem 
da comunidade surda sejam vistas.

Para discutir esse novíssimo76 gênero literário, é necessário direcionar 
os olhos para alguns aspectos apresentados por Antonio Candido (2012, p. 
82), que afirma que

há no estudo da obra literária um momento analítico, se quiserem de cunho 
científico, que precisa deixar em suspenso problemas relativos ao autor, 
ao valor, à atuação psíquica e social, a fim de reforçar uma concentra-
ção necessária na obra como objeto de conhecimento; e há um momento 
crítico, que indaga sobre a validade da obra e sua função como síntese e 
projeção da experiência humana.

Por isso faz-se necessário refletir também sobre gêneros que se revelam 
no presente século, oferecendo-se aos leitores como nova opção que permitirá 
a fruição estética a partir de novos temas ou, simplesmente, um tratamento 
diferente a ele. É o caso da literatura surda, que desponta a partir das duas 
últimas décadas no cenário brasileiro, sendo consumida por pessoas surdas e 
ouvintes, mas de modo ainda tímido. Faz-se necessário pensar as produções 
que se enquadram nessa classificação, lançando sobre elas um olhar analítico, 
problematizando-as com um discurso acadêmico, levantando questões rela-
tivas à autoria, valor e atuação psíquica e social, tal qual afirma Candido na 
citação acima. Isso se faz analisando a obra em si. Se as experiências humanas 
podem ser expressas e detectadas em uma obra literária, na literatura surda 
será apresentado o que experienciou aquele que se permitiu olhar a vivência 
surda a partir de aspectos culturais e não patológicos, enxergando na pessoa 
surda não uma deficiência, mas sim uma identidade.

75 5 Perlin (2015) usa a expressão “óculos surdos” para evidenciar as diferentes percepções dos surdos e dos 
ouvintes em relação a um mesmo elemento. Como tal pesquisadora é surda, afirma que a perspectiva que 
assume é a de quem os usa.

76 6 Segundo Carvalho (2019, p. 30) “o termo ‘Literatura Surda’ viceja por essas plagas tupiniquins a, mais ou 
menos, uns 20 anos. Trata-se, portanto, de uma novíssima tradição”.
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Mas o que vem a ser literatura surda? É difícil estabelecer definições 
absolutas para a literatura em geral e seus gêneros, então, compartilhando a 
ideia de Perroni-Moisés (1990, p. 102), é interessante manter “uma margem 
de reserva, que é característica de um certo mal-estar da teoria literária atual, 
pouco propensa às definições categóricas e totalizantes, mais desconfiada de 
seus pressupostos filosóficos e mais cética a respeito de suas possiblidades 
‘científicas’”. Esse posicionamento nos impulsiona a mover-nos com pre-
caução, mas também a estarmos abertos a novos e mutantes conhecimentos.

Essa flexibilidade é demandada pelo próprio objeto que colocamos em 
análise, pois não pode ser testado ou medido como um triângulo aos olhos de 
um matemático. O objeto é produto da cultura e, assim sendo, como se poderia 
travar um conceito para o que não é estático? Justamente com o intento de dar 
luz ao objeto é preciso acompanhar a multiformidade das ciências sociais e 
literárias, considerando também que ao se estabelecer uma definição fechada, 
corremos o risco de mutilar o objeto. Ainda assim, é necessário estabelecer 
minimamente daquilo que estamos tratando.

Para entender o que corresponde à literatura surda, Lodenir Karnopp, 
professora universitária e pesquisadora ativa no seio da comunidade surda, 
explica que se enquadram nessa classificação:

histórias que têm a língua de sinais, a identidade e a cultura surda presentes 
na narrativa. Literatura surda é a produção de textos literários em sinais, 
que traduz a experiência visual, que entende a surdez como presença de 
algo e não como falta, que possibilita outras representações de surdos e 
que considera as pessoas surdas como um grupo linguístico e cultural 
diferente. (KARNOPP, 2006, p. 102)

Dessa forma, esses três elementos citados – língua de sinais, identidade 
e cultura surdas – devem estar em evidência na temática da obra ou também 
abordar algum tema a partir da língua de sinais e da experiência visual.

Nesse sentido, se a identidade surda é marcada pela presença da expe-
riência visual e não pela falta do ouvido, cabe refletir sobre as palavras de 
Perroni-Moisés (1990, p. 104), que afirma que “a imaginação como fuga ou 
compensação, como prêmio de prazer, é exercitada por todos os seres huma-
nos. [...] Esse é o modo artístico de exercer a imaginação e de compensar o 
que falta no mundo”.

No caso da pessoa com deficiência auditiva77, o que lhe falta é a audição. 
Mas na tendência atual do comportamento das pessoas surdas, a visualidade, 

77 7 A pessoa com deficiência auditiva não necessariamente de identificará com a identidade surda, podendo 
recorrer a aparelhos auditivos e técnicas de vocalização para reparar suas perdas biológicas. Dessa forma, 
não compartilha da cultura surda, identificando-se mais com a cultura de práticas orais.
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característica do sujeito surdo, ganha mais força do que a ausência do som. A 
Libras – Língua Brasileira de Sinais – supre a necessidade comunicativa do 
surdo brasileiro. O que fica faltando, então, é uma sociedade que compreenda 
o sujeito surdo, aceite-o e interaja com ele visualmente, sem a necessidade de 
métodos corretivos clínicos, tão repudiados pela comunidade surda militante78.

A literatura surda refere-se às várias experiências pessoais do povo surdo 
que, muitas vezes, expõe as dificuldades e/ou vitórias das opressões ouvin-
tes, de como se saem em diversas situações inesperadas, testemunhando 
as ações de grandes líderes e militantes surdos, e sobre a valorização de 
suas identidades surdas. (STROBEL, 2018, p. 68)

Sabemos que uma história só merece ser contada se apresenta um pro-
blema, um conflito desestabilizador. No caso da pessoa surda, seus maiores 
desafios estão no campo comunicacional, o que interfere em todas as suas 
relações sociais, afetando o lugar que ocupa na sociedade. Por isso, os mode-
los bem-sucedidos são tão bem quistos, estando presentes em narrativas e 
nos textos poéticos. É prazeroso para um povo celebrar conquistas passadas, 
projetando as futuras.

Candido (1993) destaca que a prática de escrever de modo a retratar o 
seu povo, valorizando propositadamente a identidade local, é comum entre 
latino-americanos, mas não em países de cultura mais antiga. Os povos jovens 
sabem que estão “fazendo um pouco da nação ao fazer literatura” (CAN-
DIDO, 1993, p. 18). De maneira semelhante, Sutton-Spence (2006, p. 330), 
pesquisadora britânica de literatura surda, afirma que “ao ‘fazer’ o Folclore 
Surdo (incluindo a poesia), a população surda está ‘fazendo’ o Ser Surdo”. 
Considerando a existência de um povo surdo, ainda em processo de pleno 
reconhecimento social, há um impulso para a afirmação de sua identidade 
por meio da utilização de diferentes meios, incluindo a produção artística 
e literária.

Antes de seguir adiante, precisamos recorrer às explicações da profes-
sora doutora surda Karin Strobel, que lecionou em diversos níveis de ensino 
e ocupou cargos políticos na busca pela educação de qualidade para a pessoa 
surda. Em As imagens do outro sobre a cultura surda (2018), a pesquisadora 
discute a identidade surda, assim como vários conceitos que são necessários 
nesta pesquisa. Aqui anunciamos a escolha do uso da expressão “povo surdo”, 
na perspectiva abaixo:

78 8 “A oralização deixou marcas profundas na vida da maioria dos surdos [...]. Ela traz resquícios muito vivos 
dos traumas que alguns surdos viveram em tempos em que a língua de sinais foi violentamente banida e 
proibida” (GESSER, 2009, p. 50).
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Quando pronunciamos ‘povo surdo’, estamos nos referindo aos sujeitos 
surdos que não habitam no mesmo local, mas que estão ligados por uma 
origem, por um código ético de formação visual, independente do grau 
de evolução linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e 
quaisquer outros laços. (STROBEL, p. 38, 2018)

Nesse sentido, a literatura surda não se restringe a um determinado terri-
tório ou é limitada pelas fronteiras de um país. O povo surdo se une pela sua 
forma de interagir e significar o mundo, sendo que isso se dá a partir de suas 
experiências visuais (SKLIAR, 2015). “Dentro do povo surdo, os sujeitos 
não se diferenciam pelo grau de surdez, mas o importante para eles é o per-
tencimento ao grupo usando a língua de sinais e cultura surda, que ajudam a 
definir as suas identidades surdas” (STROBEL, 2018, p. 29).

Para continuarmos discutindo o conceito de literatura surda, é importante 
entender que há não apenas um povo, mas uma comunidade surda. Esta seria 
composta por pessoas envolvidas com o povo surdo, compartilhando interes-
ses em comum em um determinado local. Assim, estariam juntos, surdos e 
ouvintes, trabalhando em favor de um mesmo propósito. Desse modo, além 
das pessoas surdas, familiares, intérpretes de língua de sinais, professores, 
amigos etc. compõem a comunidade surda (STROBEL, 2018).

A literatura surda, além da relação com a língua, identidade e cultura 
surdas, emerge do seio da comunidade surda. Dessa maneira, costuma ser 
reconhecida como “surda” a obra produzida por aquele que usa os “óculos 
surdos”, ou então posiciona-se ao lado de quem os usa e compartilha de suas 
experiências visuais, resgatando os valores cultivados pelo povo surdo.

Embora as palavras “povo surdo” estejam no singular, sabemos que 
isso não homogeneíza as pessoas que o constituem. Muitas vezes, em busca 
de especificar algo, caímos no risco de realizar apagamentos das nuanças ali 
presentes, o que pode ocorrer nesse caso. Mas o povo surdo encontra-se em 
uma região de fronteira (KARNOPP, 2008), mesclando à sua identidade visual 
os outros elementos existentes no local que vive.

Mesmo diante de um processo de afirmação cultural, a cultura surda não 
se constitui como homogeneizada, cristalizada, de pureza essencial, pois 
cada sujeito surdo constrói sua identidade e representa a si mesmo a partir 
de suas experiências; a cultura surda desloca-se, fragiliza-se e se hibridiza 
no contato com outras culturas (MÜLLER; KARNOPP, 2017, p. 124).

Esse processo de constante mudança pode ameaçar uma cultura, mas, 
por outro lado, inibe o seu fechamento, deixando adaptável para sua sobre-
vivência. “As manifestações das tradições culturais, dos valores e das artes 
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de diferentes grupos correm o risco de desaparecer com o tempo, mas para 
que não desapareçam, essas manifestações são frequentemente modificadas, 
hibridizadas, tendo a possibilidade de circular em muitos locais” (MOU-
RÃO, 2011, p. 45). Nesse sentido, a literatura surda constitui-se dentro de 
um processo de hibridismo cultural (KARNOPP, 2006).

Adaptando-se a cada país, região ou povoado, a cada religião ou adesão 
esportiva, a literatura surda “traduz a memória das vivências surdas através 
das várias gerações dos povos surdos” (STROBEL, 2018, p. 68), adaptando-se 
também a novas formas de registro, divulgação e consumo das manifesta-
ções literárias.

Além da literatura produzida em vídeo, que apresenta os textos em língua 
de sinais, tem sido produzida literatura surda em português escrito.

Muitos escritores e poetas surdos também registram suas expressões lite-
rárias em língua portuguesa, como testemunhos compartilhados de suas 
identidades culturais e, assim, a cultura surda passou a ganhar espaço 
literário com o lançamento de livros e artigos com temas nunca antes 
imaginados. (STROBEL, 2018, p. 70)

Em relação à última frase da citação, esta nos parece, pelo menos em 
parte, questionável. Os livros e artigos têm se multiplicado a cada dia, pois 
diferentes universidades já possuem o curso superior de Letras-Libras ou 
estão se abrindo para investigações em direção a algo que já se faz presente, 
tanto nas salas de aula como nos diferentes setores da sociedade. Mas ainda 
há muito a se investigar. Em relação ao trabalho dos escritores e poetas, pode-
mos constatar que a poesia em Libras já tem alcançado uma maior autonomia 
temática e estética, mas os livros impressos não possuem ampla diversidade 
temática. A citação acima pode soar esperançosa e acreditamos que ao longo 
do processo de expansão da literatura surda ela ainda se fará condizente com 
essa futura realidade.

A necessidade da publicação na língua majoritária do país ainda é uma 
situação que a comunidade surda precisa lidar, afinal não há a cultura de 
divulgação de livros em vídeo por parte dos ouvintes. Normalmente quando 
vamos publicar uma pesquisa, por exemplo, ela é enviada em formato de 
artigo, dissertação, tese: materiais escritos. Essa tem sido a tradição79. Assim, 

79 9 Quebrando esse paradigma, existe, por exemplo, uma revista que desde 2013 publica artigos inéditos 
em Libras, que tem por objetivo incentivar a pesquisa voltada à pessoa surda e também o seu registro em 
sinais. Seu número de ISSN é 2358-7911 e se encontra no site https://revistabrasileiravrlibras.paginas.ufsc.
br/. Publicações assim estão previstas na Lei 13.146/2015. Além disso, outras evidências de abertura à 
legitimação da Libras em espaço acadêmico são as normas de certos eventos, que definem que a submissão 
de trabalhos deva ser totalmente em língua de sinais.
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para que o autor surdo seja lido, precisa submeter-se à língua do outro, que 
também lhe pertence, mas constitui sua segunda língua, visto que a primeira 
é a língua de sinais.

Além disso, a publicação das memórias surdas ficcionalizadas em língua 
portuguesa escrita podem ser entendidas como ação de resistência, pois ocorre 
o processo de apropriação linguística do povo colonizador a fim de produzir 
artefatos do povo que se emancipa.

Dessa forma, a tradução adaptada culturalmente na literatura surda apre-
senta-se como estratégia por meio do qual o surdo se apropria da língua 
portuguesa e por meio dela reescreve a história a partir dos valores lin-
guístico-culturais do povo surdo, fazendo da literatura uma estratégia de 
descolonização dos valores ouvintistas (PISSINATTI, 2016, p. 76).

Nesse sentido, é preciso lembrar que a língua visuoespacial pode cumprir 
com as mesmas tarefas de uma oral-auditiva, pois “diferença não é inferio-
ridade. Diferença é somente diferença” (CARVALHO, 2019, p. 37). Ainda 
assim, por causa da tradição escrita, ainda há um estigma sobre o que é sina-
lizado, pois pode aparentar ser a Libras uma língua menor ou uma simples 
linguagem em mímica.

Assim, a linguagem deveria ser definida independente da modalidade 
na qual se expressa ou por meio da qual se percebe. Em outras palavras, 
a linguagem possui uma estrutura subjacente independente da modali-
dade, seja auditivo-oral ou visuogestual. Desse modo, a língua oral e a 
língua de sinais não constituem uma oposição, mas sim, canais diferen-
tes para a transmissão e a recepção da capacidade mental da linguagem. 
(SKLIAR, 2015, p. 24)

Entendendo esse nivelamento de status linguístico, a pessoa surda tem 
publicado literatura tanto em Libras quanto em português, de acordo com seus 
propósitos. Como afirma Mourão, escritor e pesquisador de literatura surda: 
“Nossas mãos, olhos e memórias, no Brasil, circulam em forma de literaturas 
em páginas e mídias (livros, vídeos, CD, DVD, tela nos sites), atravessando 
gerações, evidenciando discursos que foram construídos por meio da comu-
nidade surda” (MOURÃO, 2016, p. 58).

O resultado desse movimento se mostra nos diversos materiais publi-
cados. Considerando os diferentes suportes textuais citados anteriormente, a 
professora pedagoga Karin Strobel (2018), que tem contribuído para a com-
preensão dos artefatos da cultura surda, entende que “a literatura surda se 
multiplica em diferentes gêneros: poesia, história de surdos, piadas, literatura 
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infantil, clássicos, fábulas, contos, romances, lendas e outras manifestações 
culturais” (STROBEL, 2018, p. 68).

As construções poéticas e as narrativas curtas têm ganhado espaço nos 
festivais e nas redes sociais, mas em produções desse tipo o uso do sinal, assim 
como o uso da palavra por um escritor ouvinte, se ressignifica e ganha uma 
nova forma de uso, multiplicando seus efeitos de sentido. “A poesia em língua 
de sinais, como a poesia em qualquer língua, usa uma forma elevada da língua 
(“sinal arte”) para produzir efeito estético” (SUTTON-SPENCE, 2006, p. 329). 
Desse modo, na literatura o sinal usado na comunicação conotativa ganha novo 
ritmo, novos movimentos, entrelaçam-se a outros sinais, enfim, parafraseando 
Jakobson, realizam a violência organizada contra o sinal comum80.

Na literatura surda, Mourão propõe três classificações: tradução, adap-
tação e criação.

As traduções “contribuem para o conhecimento e divulgação do acervo 
literário de diferentes tempos e espaço, já que são traduzidos para a língua 
utilizada pela comunidade surda” (MOURÃO, 2011, p. 54). Alguns exemplos 
de tradução foram disponibilizados em DVD pela editora Arara Azul, como 
Alice no país das maravilhas (2002), Iracema (2002) e Missa do Galo (2005).

As obras elas Cinderela surda (HESSEL; KARNOPP; SOUTO, 2007) 
Patinho surdo (SOUTO; KARNOPP, 2011) e A fábula da arca de Noé (MOU-
RÃO, 2014), publicadas em língua portuguesa, são consideradas adaptações, 
pois nelas

os personagens principais são surdos e o enredo da história muda um 
pouco. Os autores desses livros conhecem os clássicos da literatura mun-
dial, reconhecem nessas histórias valores culturais e realizam adaptação 
para a cultura surda, de forma que o discurso traz representações sobre 
os surdos. (MOURÃO, 2011, p. 54)

As obras consideradas criação, segundo Mourão (2011), são as que sur-
gem a partir de movimentos de histórias e da circulação de ideias. Tibi e Joca: 
uma história de dois mundos (BISOL, 2001) seria um exemplo de criação.

Além do que foi posto acima, é importante ressaltar que a literatura surda 
não se restringe apenas a publicações voltadas às crianças, isso seria um grande 
erro conceitual. As obras voltadas ao público infantil citadas acima são men-
cionadas em diversos artigos e dissertações sobre literatura surda, mas isso se 
justifica pela facilidade em pesquisar um material publicado por editora. Muito 
da literatura surda está Disponível em: materiais independentes, circulando 

80 10 Para Jakobson, a literatura é “a violência organizada contra a fala comum”. Essa citação está presente 
em Teoria da literatura: uma introdução, de Terry Eagleton (2006, p. 3).
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nas redes sociais, registrados em CDs ou DVDs, ou ainda disponíveis em 
sites específicos de difusão de literatura. As produções com linguagem mais 
compatível com o público adulto se apresentam como um vasto campo digno 
de pesquisas e do olhar editorial, de modo a valorar a produção em Libras da 
mesma forma como o faz com textos em português escrito.

O público-alvo e as relações de poder

Ao cotejar literatura voltada às crianças e jovens com à literatura voltada 
a adultos, Perrotti (1986) afirma que é impossível que sejam tratadas de forma 
parecida, pois o público a que se destinam é diferente e isso interfere também 
no status conferido ao autor de cada produção ficcional, sendo maior para 
aquele que escreve para adultos. Acrescenta ainda que “a inferiorização social 
do público está diretamente ligada à inferiorização da arte a ele dirigida e à 
inferiorização de que a ele se dirige” (PERROTTI, 1986, p. 73). Então, se 
a literatura para crianças está em posicionamento menos elevado devido ao 
modo como a criança é pensada na sociedade atual, a literatura surda sofrerá 
de sintomas semelhantes. Apenas com a mudança do entendimento do surdo 
por parte da sociedade, seus artefatos culturais serão, por conseguinte, valo-
rizados e apreciados.

Com um tom de sinceridade e pouco otimista, o crítico continua dizendo que

tal fato não poderá ser revertido, através de atitudes equivocadas que, se 
encantam auditórios ávidos de declarações retóricas (“sou escritor e não 
escritor para crianças”; “faço literatura, não literatura para crianças”), 
pouco ajudam a pensar criticamente o problema fundamental: a desigual-
dade de poder entre adulto e criança, movida não apenas por questões 
etárias – o que poderia ser natural – mas por interesses de ordem social 
dominante (PERROTTI, 1986, p. 73).

As relações de poder que estabelecem tal ordem social se repetem em 
todas as esferas da sociedade, incluindo a artística e, está claro, a pedagógica. 
Sendo a arte um espaço legítimo de contestação de modelos estabelecidos, é 
natural que nela se encontre a desconstrução de padrões questionáveis, mas 
mesmo que encontre modos de realizar esse intento, pode ainda repetir algum 
outro valor que atenda aos desejos do grupo dominante, como é o caso da 
superiorização do adulto em relação à criança. Assim, na literatura produzida 
para surdos, é comum que alguns valores ouvintes sejam remodelados a partir 
das experiências visuais e até confrontados, mas na literatura surda nem tudo 
se organiza com pura contestação. Às vezes, alguns valores dominantes ainda 
continuam enraizados, como, por exemplo, o poder do adulto surdo sobre a 
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criança surda. Em Patinho surdo (2011), o personagem consegue se aproximar 
da família biológica por iniciativa própria, mas é a mãe e o intérprete adulto 
que resolvem o conflito. Em Feijãozinho surdo (KUCHENBECKER, 2009), 
é a Fada Feijão que dissolve o conflito iniciado pela incompreensão dos pais 
da personagem. As personagens protagonistas de tais obras representam a 
infância surda e apresentam bom comportamento, suportando as tristezas e 
geralmente seguindo em frente dentro a ordem estabelecida pelos adultos.

Ainda tomando a questão da diferença de poder entre os grupos sociais, 
legitimá-la, no que diz respeito ao adulto e a criança, seria entender esta última 
como executora de práticas, agindo sem juízo crítico. Dizer que a criança 
surda ou ouvinte não precisa de boa literatura

Significaria, em última instância, aceitar a discriminação da criança, resul-
tante da diferença de poder que sempre há entre as duas categorias. Dife-
rença que, se de um lado, brota de condições naturais, de outro brota de 
condições históricas que podem ser mudadas (PERROTTI, 1986, p. 78).

Assim como Zilberman (2003, p. 69) afirma que diminuir a literatura 
direcionada às crianças é um comportamento elitista que busca afirmar a supre-
macia adulta, ignorar a existência da literatura surda é promover a supremacia 
da literatura produzida por ouvintes. Isso consiste em uma disputa de poder 
de expressão, pois não reconhecer a manifestação do outro é uma forma de 
anulá-lo. A pesquisadora afirma também que a evolução da arte literária é feita 
com rupturas, não com obediência. Nesse sentido, a literatura surda voltada 
às crianças inova no tema, embora em muitas obras, principalmente as que 
foram publicadas em português escrito, continuam se repetindo fórmulas de 
escrita que já foram desejáveis, mas que hoje a crítica entende que elas geram 
limitação da criança, pois ainda é um discurso adulto recomendado àquele que 
as formatações deixam efeitos mais visíveis. Buscando a evolução pela rup-
tura, já tivemos a desconstrução da condição deficitária do surdo, que ocorria 
quando as “representações sociais procuram determinar a pessoa surda pela 
condição de um corpo mutilado, deixando sempre a deficiência sobrepor a 
língua, a cultura e a identidade” (SILVA, 2017, p. 49). Agora desejamos que 
evolua o perfil da personagem infantil surda, desvencilhando-se da necessi-
dade do comportamento modelar e adotando a perspectiva da criança, com 
suas incertezas e sua visão inacabada do mundo.

Nesse sentido, Zilberman (2003, p. 69) conclui dizendo que “é somente 
quando a meta se torna o exercício com a palavra, que o texto para a infância 
adquire seu sentido autêntico”, sendo que isso se dá quando há uma expan-
são do entendimento do mundo por parte da criança, visto que o texto que 
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humaniza em sentido profundo é capaz de permitir a construção de conheci-
mentos muito mais amplos que os transmitidos de forma pedagógica.

A literatura em geral se categoriza pela diferenciação da “linguagem 
(poesia x prosa), aos modos de representação (narração x diálogo) ou ainda 
o assunto: relato policial, romance de tese, tragédia” (ZILBERMAN, 2003, 
p. 70). No caso da literatura infantil, a classificação de dá devido ao público 
ao qual se dirige. De igual maneira, ocorre com a literatura surda. Usando as 
mesmas palavras da pesquisadora para falar de outro gênero, podemos afirmar 
que a literatura surda também “integra-se a este movimento, na medida em 
que foi a qualificação de determinado consumidor que justificou seu apare-
cimento” (ZILBERMAN, 2003, p. 71).

Desde a publicação das primeiras obras voltadas às crianças, até a 
segunda metade do século XIX, foram surgindo narrativas que buscavam 
alcançar o leitor mirim, permitindo que ele se aventurasse com contos de 
fadas e convivessem com personagens como Robinson Crusoé ou Gulliver 
(ZILBERMAN, 2003). Tais narrativas ainda não permitiam à criança total 
identificação, afinal, o herói continuava a ser um adulto que tinha a liberdade 
de cruzar mares, situação a ela não permitida. Com o tempo, surgem os heróis 
infantis, como fez Carrow, dando liberdade a uma Alice criança que se afasta 
da segurança do lar para encontrar criaturas mágicas. Nesse espaço imagina-
tivo, torna-se possível a aventura infantil, de modo que há grande identifica-
ção com o herói. “Desse modo o leitor encontra um elo visível com o texto, 
vendo-se representado no âmbito ficcional” (ZILBERMAN, 2003, p. 73).

Na literatura voltada a crianças surdas, o mesmo processo acontece. Em 
histórias antigas pode até aparecer um personagem com deficiência auditiva, 
mas ainda não havia sido produzido um grupo de obras que tematizasse a cul-
tura surda e, mais estritamente, a infância surda. Se a aproximação da figura 
do herói a do leitor foi um processo necessário à consolidação da literatura 
voltadas às crianças, o mesmo se dá com a literatura voltada a crianças surdas.

As pesquisas sobre literatura surda

Ainda há pouca pesquisa sobre a literatura surda, visto que o fenômeno 
é recente e ainda recebido com reservas por muitos pesquisadores de litera-
tura. Ceccantini (2004), ao discutir a literatura infantil, menciona que, além 
da questão de ser vista como menor, há a questão do “seu condicionamento 
a guetos teórico-metodológicos que mais obscurecem que revelam o objeto, 
a sua complexidade” (CECCANTINI, 2004, p. 25). A literatura surda tem 
ganhado amplo espaço nos Estudos Culturais, apresentando-se como ter-
reno fértil para a efervescência dos discursos sobre o surdo e seus artefatos 
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culturais, mas a riqueza e a diversidade linguística e cultural desse povo é 
digna de ser percebida também por outros campos de estudo, o que impulsiona 
pesquisas a em diferentes direções.

Assim, neste estudo, ambicionamos ser tributários em mais um passo 
dessa longa e desafiadora caminhada em busca de legitimação e afirmação da 
cultura e identidade surda também por meio da literatura, mas sabemos que 
o processo ainda se configura como um tatear a algo novo, que pode gerar 
equívocos que se esclareçam com o tempo, ou então oferecer importantes 
contribuições que promoverão o desenvolvimento da literatura surda.

Ceccantini (2004), que traz em sua bagagem amplas discussões sobre a 
leitura no Brasil, afirma ainda que é necessário “levar em conta nossa pequena 
tradição de estudos acadêmicos sobre o assunto, uma vez que nossa produção 
em matéria de literatura infanto-juvenil é – em termos históricos – bastante 
recente [...]” (p. 29, grifo do autor). Diz também que o modelo adotado que 
se voltava à “pesquisa pura e desinteressada, ao corpus erudito, ao cânon e 
sempre temeroso de tudo que tangenciasse a Educação ou a pesquisa aplicada” 
(p. 29). Dessa maneira, indica que é preciso olhar para outras obras além das 
consideradas canônicas e, assim, é possível encontrar novos tesouros ocultos, 
bem como produções que mereçam ser problematizadas.

Em uma conferência proferida em 2002, Ceccantini (2004) assevera que, 
apenas há duas ou três décadas anteriores ao seu momento de enunciação, 
a pesquisa sobre a literatura infanto-juvenil se sistematizou em resposta à 
expansão do mercado dos livros voltados às crianças e jovens que são, ainda, 
reflexo do empenho em alfabetizar a nação e construir a prática leitora. De 
maneira semelhante, a literatura surda tem ganhado não apenas visibilidade, 
mas a possibilidade de registro e publicação por editoras, de forma que o mer-
cado, mais uma vez, acompanha a tendência educacional brasileira, visto que 
a educação formal do surdo tem crescido tanto na escola comum quanto nas 
escolas bilíngues. Todo esse movimento estimula o surgimento de pesquisas.

Na mesma conferência, o pesquisador menciona ainda o não esgotamento 
da necessidade de estudos sobre os trabalhos de escritores para crianças no 
Brasil, destacando Monteiro Lobato, mas citando também outros como Figuei-
redo Pimentel, que “independentemente da qualidade estética de sua obra tive-
ram papel pioneiro e importante na história de nossa literatura infanto-juvenil, 
circulando entre diversas gerações de leitores” (CECCANTINI, 2004, p. 31).

Isso nos faz pensar na literatura surda impressa e voltada a crianças, que 
também está no início do que busca se consolidar como tradição, sendo que 
é possível que haja “pimenteis”, que assumem papel pioneiro, desbravando 
novos bosques de ficção. E em relação à autoria na literatura surda, vários dos 
que escreveram não possuem uma carreira de escritor, mas são geralmente, 
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educadores há bastante tempo, envolvidos no ensino a pessoas surdas e pes-
quisadores da língua de sinais ou de algo relacionado a ela. Esse é o “caso 
de educadores e intelectuais de renome que chegaram a produzir obras para 
crianças e jovens, cujo interesse é dos mais legítimos, que não fosse pelas qua-
lidades das obras, mas pelo renome dos autores” (CECCANTINI, 2004, p. 31).

Assim a literatura surda vem se fazendo, buscando afirmar sua presença, 
mas sabemos que para que seja aceita em diferentes espaços de fruição e 
possa alcançar distintos perfis de leitores é necessário que seja pensada com 
o objetivo de atingir as diferentes funções da literatura.

Em busca de síntese

Para finalizar nossas reflexões neste texto ‒ mas não nesse assunto, pois 
ainda merece uma continuidade de olhares ‒ consideramos que revisitar os 
conceitos e os discursos é algo válido e necessário. Por isso, problematizar o 
que tem sido ofertado à criança surda no que se refere à elaboração estética 
do livro precisa ser mais recorrente.

Nas obras de literatura surda, a representação da criança tem sido feita 
pela condição de sujeito visual, mas pode ser concebida de modo mais ela-
borado, assumindo a perspectiva infantil durante o processo de construção 
da personagem e do modo como se porta o narrador. Isso colabora para que, 
juntamente com o sinal arte, sejam oferecidas obras em que a palavra artís-
tica também esteja presente, considerando os efeitos estéticos e a abertura de 
interpretações possíveis de uma mesma obra.

Se entendemos que a inferiorização de um público acarreta no empo-
brecimento da arte a ele destinada, devemos compreender que a literatura 
surda voltada a crianças deve atender aos níveis de riqueza cultural e artística 
compatíveis com o valor que reconhecemos nelas, considerando a diversidade 
de identidades, preterindo a homogeneização do indivíduo representado e do 
fechamento dos sentidos possíveis do texto em favor da colorida multiplici-
dade que encontramos no universo infantil, incluindo o surdo.

Dessa maneira, ocorre a valorização do estético, que penetra no âmago 
do ser muito mais que textos de intenções pedagógicas. Assim, também no 
exercício da palavra, deseja-se que o texto literário revele muito mais do que 
um bom ensinamento ou um comportamento desejado pelo adulto, mas uma 
experiência de vida, vivida pelo empréstimo da vida da personagem.
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CAPÍTULO XVI

ABORDAGEM SOBRE ASTRONOMIA 
INDÍGENA NA INCLUSÃO DE 
SURDOS NO ENSINO MÉDIO

Caroliny Capetta Martins81

Germano Bruno Afonso82

Introdução

A exploração dos conhecimentos astronômicos e a observação do céu, 
faz parte do cotidiano dos antepassados, e cada civilização, cada grupo pos-
sui uma diferente maneira de contextualizar esses fenômenos celestes que 
acontecem em nosso universo. Assim como a visualização do conteúdo estu-
dado é muito importante na aprendizagem, os estudantes surdos possuem um 
desenvolvimento e até um rendimento mais eficaz em certos conteúdos por 
serem indivíduos visuais. Portanto, faz-se necessário um projeto envolvendo 
metodologias de ensino utilizando diversas maneiras de visualização, obje-
tivando inovar a forma de ensinar, tornando a aprendizagem mais dinâmica 
e significativa.

A visualização do conteúdo abordado é muito importante na aprendiza-
gem. Desta forma, grande parte dos estudantes surdos possuem melhor rendi-
mento em certos conteúdos por serem indivíduos visuais. Destarte, ratifica-se 
a importância de um projeto envolvendo metodologias visuais, ademais, este 
projeto intenciona a abordagem de estudos surdos, através de um mapeamento 
das línguas de sinais emergentes referente ao ensino de astronomia indígena 
para diversidade, compreendendo o atendimento aos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) e a Lei 11.645/2008.

O objetivo 4 da ODS, versa sobre Educação de Qualidade e propõe em 
seu texto “Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, e promo-
ver oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos [...] Até 2030, 
eliminar as disparidades de gênero na educação e garantir a igualdade de 
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acesso a todos os níveis de educação e formação profissional a quem, de 
alguma forma não tem acesso, incluindo as pessoas com deficiência, povos 
indígenas e as crianças em situação de vulnerabilidade” (BRASIL, 2004).

Corroborando com a divulgação e ampliação do ensino, estabeleceu-se 
também, a Lei n. 11.645/2008 que tornou obrigatório o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental 
e de ensino médio, públicos e privados, ministrados no âmbito de todo o cur-
rículo escolar. No entanto, para a aplicabilidade dessa lei em espaços formais 
de educação, há carência de material didático, principalmente para estudantes 
surdos. Tendo ciência que a aplicabilidade da Lei envolve a todos os estudan-
tes, incluindo os surdos, se faz primaz a atenção a materiais específicos para 
que esse público tenha o ensino da história e cultura indígena, temas basilares 
para construção do conhecimento dos antepassados e do desenvolvimento do 
Brasil, assegurados, além do estudo da linguagem.

Portando, é de grande importância incentivar os educadores a utilizarem 
tais ferramentas a favor de aulas produtivas, com o intuito de fornecer conhe-
cimento e uma aula lúdica capaz de proporcionar aprendizado, despertar o 
interesse e as relações, independentes do local onde estejam inseridas naquele 
momento. Sendo assim, metodologias como vídeos acessíveis, promovem 
tanto a autonomia da aprendizagem, estimulando também a interdisciplina-
ridade, quanto a sociabilização.

Percebe-se que há a necessidade da adaptação de um material de astro-
nomia indígena com tradução e interpretação bilíngue (Português/Língua de 
Sinais), como solução para a acessibilidade dos estudantes surdos inclusos na 
Educação Básica, tornando ainda mais notável a participação desses estudantes 
com autonomia, capazes de solucionar situações problemas com agilidade e 
tranquilidade, protagonistas de seu próprio aprendizado.

Nesse trabalho, a metodologia utilizada foi a bibliográfica, através de 
artigos, livros e documentos relacionados ao tema, assim como de um projeto 
de construção de uma réplica do Observatório Solar Indígena, realizado em 
uma determinada instituição de atuação profissional, para uma Feira Multidis-
ciplinar de Cultura Afro e Indígena, que ocorre anualmente, com a temática 
“Astronomia Indígena para Surdos: Observatório Solar Indígena”, no mês 
de novembro.

Ao tratar alguns assuntos nos conteúdos didáticos, em foco o ensino 
de Astronomia Indígena, percebe-se que a compreensão dos estudantes em 
geral é muito abstrata, dificultando assim, o processo de ensino-aprendiza-
gem. Com isso, descreve-se nesse item o problema que se sobrepõe: Como 
promover acessibilidade aos estudantes surdos através de materiais visuais 
com conteúdos de Astronomia Indígena?
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Educação e Cultura Surda

Na antiguidade, os surdos eram rotulados como indivíduos incapazes de 
educar, eram afastados do ambiente escolar por acreditarem que os mesmos 
não conseguiriam aprender. Ao tratar sobre educação de surdos no Brasil, 
pode-se lembrar das diversas lutas e conquistas que a comunidade surda 
enfrentou, desde a fase da obrigatoriedade da língua oral até a valorização 
da linguagem gestual.

Desde 1700, L’Eppé, um educador francês do século XVIII, que ficou 
conhecido como “Pai dos surdos”, mostrou por meio de estudos que os sur-
dos poderiam aprender e ficou compreendido que eles apenas possuíam uma 
diferente forma de comunicação, que era em sinais. O abade sistematizou 
esses sinais e lutou pela escolarização, inclusive gratuita, dos surdos. (GUA-
RINELLO, 2005).

Em 1988, a Constituição Federativa do Brasil, em seu Art. 1º, garante 
o Direito a igualdade a todos os indivíduos, fornecendo assim, uma perspec-
tiva de que é dever do Estado fornecer uma educação de qualidade, como 
citados abaixo:

Art.205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, 
será́ promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.Art.206. O ensino será́ minis-
trado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para 
o acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar, 
pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de 
ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas 
e privadas de ensino; (BRASIL, 1988).

A partir do ano de 1988, com a promulgação da Constituição do Brasil, os 
educandos que necessitam de algum atendimento educacional especializado, 
passaram a ter o direito ofertado pelo Estado. Bem como alguns movimentos 
fora do país, podemos citar a Conferência de Jontien, em 1990 na Tailândia, 
onde discutiram sobre a necessidade do acesso à Educação de qualidade para 
todos, e que esse acesso independe da condição financeira.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n. 9394/96, também 
ressalta que a Educação é direito de todo indivíduo, inclusive as crianças com 
necessidades especiais que possuem dificuldades de aprendizagem, lhes deve 
ser ofertada a proposta de Educação Especial e inclusão no ensino regular, 
sendo esse acesso, dever do Estado.
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Na sociedade atual, não se pode conceber uma educação isolada, sepa-
rada da política, da sociedade e sem ação intencional do Estado; pois a 
educação enquanto criação humana, seja ela para surdos ou não surdos, é, 
segundo Pinto (2000), processo pelo qual a sociedade forma seus membros 
à imagem e em função de seus interesses, é existência humana em todos 
os aspectos. (SCHUBERT, 2015, p. 65).

A educação de surdos passou a ter maior visibilidade no Brasil, após o 
reconhecimento do decreto 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 (regulamenta 
a Lei n. 10.436 de 24 de abril de 2002), que reforça a necessidade da legi-
timidade da Língua Brasileira de Sinais (Libras,) no ensino do estudante 
surdo, menciona o direito e a importância para o surdo em ter Libras, sua 
língua materna, como primeira língua, e português na modalidade escrita como 
segunda língua, visando o surdo como indivíduo ativo na sociedade, assim 
como a educação de surdos, comprometendo-se intimamente com o processo 
educativo, pois disso depende o sucesso do aluno, tanto na área profissional 
mas principalmente em seu cotidiano. Mesmo desde 1960 onde a língua de 
sinais ganhou o status linguístico, ainda contemporaneamente precisamos 
grifar essa legitimidade.

Como se sabe, a língua além de ser o principal veículo de comunicação, 
é também o mais importante meio de identificação do indivíduo com sua 
cultura e o suporte do conhecimento da realidade que nos circunda. O 
problema das minorias linguísticas é, pois, muitas vezes, não apenas a 
privação da língua materna, mas sobretudo a privação de sua identidade 
cultural. (BRITO, 1993).

Fica claro que é através da linguagem que construímos crenças e signifi-
cados disseminados à sociedade dentro da própria casa com sua família ou no 
campo escolar com seus colegas e professores, o que se busca é promover um 
direcionamento para um novo olhar, uma forma de refletir, pensar e entender 
a realidade da cultura surda.

Como citado, embora a legislação acima descrita, já́ exista no Brasil há́ 
duas décadas, segundo Schubert (2015), as pessoas que necessitam de uma 
educação especial ainda sofrem com diversas privações no sentido Educacio-
nal. A ideia de inclusão pressupõe tornar a escola apta para aceitar esses alunos 
com necessidades educativas especiais e providenciar-lhes o que necessitam 
para conseguirem se promover educacionalmente. Nesse sentido, com relação 
à surdez, Pinheiro (2011) refere que: “a inclusão de alunos surdos demanda 
de aparatos legais estruturados, os quais inferem um processo bem-sucedido.” 
Nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Reso-
lução CNE/CEB no 2/2001, no artigo 2o, existe a seguinte orientação:
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Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo as esco-
las organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades 
educacionais especiais, assegurando as condições necessárias para uma 
educação de qualidade para todos. (BRASIL, 2001, p. 19).

Isso mostra um processo realmente inclusivo, demanda o atendimento 
das necessidades educativas especiais dos alunos incluídos. Em se tratando 
do estudante, o uso de uma língua própria, foi reconhecida há mais de uma 
década. Além das questões citadas anteriormente há́ ainda muitos obstáculos 
a serem superados, tais como, presença de intérprete em salas de aula quando 
há́ um aluno surdo envolvido, avaliação diferenciada, práticas pedagógicas 
diferenciadas, entre outras questões, (impulsionados pelo reconhecimento legal 
de sua diferença linguística – Lei Federal 10.436 (BRASIL, 2002), apresentam 
ainda sérias dificuldades relativas a seu letramento em Português, em geral. 
Para que a inclusão aconteça de fato é necessário que além da legislação que 
a comunidade escolar se prepare para receber alunos surdos, faz-se necessário 
um Projeto Político Pedagógico (PPP) ajustado para a inclusão, cursos de edu-
cação continuada em Educação Inclusiva aos professores do Ensino Regular.

Refletindo a respeito dessas possibilidades educativas ao público surdo, 
é importante incluí-los em diversas áreas do conhecimento e com a chegada 
do computador, internet, aplicativos, abriu-se um leque de possibilidades de 
comunicação, por se tratar de tecnologias visuais, que se tornam ainda mais 
significativas para surdos.

Os sistemas educativos têm assumido, nos nossos países latino-america-
nos, a ideia de que uma educação “moderna” tem de incorporar meios 
e tecnologias de informação. Podemos observar como se têm enviado 
satélites ao espaço para fazer subir sinais, oriundos dos ministérios de 
educação, ou de comunicação, ou de cultura, que possam depois descer 
escolas. (GÓMEZ, 2002, p. 64).

Esse importante avanço traz também um desafio que é inserir o estudante 
e envolver toda a escola na era digital, com a utilização de Metodologias 
Ativas os educadores tendem a ter mais facilidade na criação de projetos e 
suas respectivas aplicações.

A prática pedagógica com estudantes surdos 
no ensino de Astronomia Indígena

Tornar um tema, que é pouco discutido, atrativo para as pessoas é algo 
bastante desafiador. A temática indígena acaba sendo uma provocação até 
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mesmo aos educadores, levando em consideração que esses povos viviam no 
Brasil muito antes da vinda dos europeus e compreendem um significativo 
número étnico-cultural.

Há avaliações, mesmo que polêmica, sobre os indígenas na época colo-
nizadora, que de acordo com antigas estimativas, havia mais de um milhão 
de índios, que após pesquisar mais recentes, apontaram menor população, até 
mesmo a extinção causada pela escravidão e de doenças, permitem multiplicar 
por cinco esse montante. (RIBEIRO, 1987 p.117).

Poucas são as atitudes que o poder público toma para resolver a angústia 
que a população indígena sofreu com relação as questões econômicas, políti-
cas, históricas e sociais. Essa comunidade por muitos anos foi desconsiderada 
e negligenciada pelos governantes e até mesmo pela população não indígena. 
E só eram recordados a fim de lhes roubarem terras, para fazê-los escravos ou 
normalizá-los dentro de uma visão etnocentrista. (AFONSO; CREMONEZE; 
BUENO, 2016).

Um pensamento que geralmente acontece muito, é que os indígenas 
não gostam de trabalho e tem preguiça, mas essa fala estereotipada sobre o 
povo não pode mais existir. Essa concepção parte do campo da ignorância 
e desconhecimento dos fatos sociais da comunidade indígena e da sua cos-
movisão que:

se fundamenta no animismo, crença segundo a qual não há separação 
entre o mundo espiritual e o mundo físico (ou material), e sustenta tam-
bém a existência de almas e espíritos em entidades não humanas, como 
animais, plantas, objetos inanimados e fenômenos celestes, sendo forte-
mente relacionada com aterra e a natureza. (AFONSO; CREMONESE; 
BUENO, 2016, p. 170).

Os povos indígenas se relacionam com as atividades através da sua exis-
tência, sanando suas necessidades de sobrevivência naquele momento e não 
pensam em acumular bens. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) 
9394/96, versa no Art. 26, parágrafo 4⁰, que “o ensino da História do Brasil 
levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a for-
mação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e 
europeia”. (BRASIL, 1996).

A Declaração da Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 26 de 
junho de 2006, instruiu em seus textos que:

1. Os povos indígenas têm direito a que a dignidade e a diversidade de 
suas culturas, tradições, histórias e aspirações sejam devidamente 
refletidas na educação pública e nos meios de informação públicos.
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2. Os Estados adotarão medidas eficazes, em consulta e cooperação 
com os povos indígenas interessados, para combater o preconceito e 
eliminar a discriminação, e para promover a tolerância, a compreen-
são e as boas relações entre os povos indígenas e todos os demais 
setores da sociedade. (ONU, 2008, p.10)

Mais uma grande conquista, no ano de 2008, foi a promulgação da Lei 
n. 11.645/2008, que alterou a LDB 9394/96 modificada pela Lei n. 10.639, 
instituindo em seu artigo Art. 26-A, a obrigatoriedade do estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental 
e de ensino médio, público e privados.

§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos 
aspectos da história e cultura que caracterizam a formação da população 
brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da his-
tória da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no 
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação 
da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, 
econômica e política, pertinentes à história do Brasil.

§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo currículo esco-
lar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e histórias 
brasileiras. (BRASIL, 2008).

Com isso, além de tratar sobre um tema necessário sobre os indígenas 
na formação e construção histórica do nosso Brasil, também oportunizam 
aos estudantes uma rica e vasta experiência, capaz de compreender e reco-
nhecer nossa cultura, tratando também de valorizar, promover e respeitar a 
preservação da tradição dos povos brasileiros, como as questões referentes 
à astronomia, que foi uma das primeiras mais importantes atividades desen-
volvida para se legalizar através da observação do céu.

Os conhecimentos astronômicos empíricos dos indígenas, relativos aos 
movimentos do Sol, da Lua, da Via-Láctea e de suas constelações, associa-
dos à biodiversidade local, suficientes para a sobrevivência em sociedade, 
são desconhecidos por muitos historiadores da ciência [...] apresentamos 
uma parte desses conhecimentos, que conseguimos resgatar, utilizando 
documentos históricos, que relatam a importância da astronomia no coti-
diano das famílias indígenas; vestígios arqueológicos, tais como a arte 
rupestre e os monumentos rochosos, que possuem conotação astronômica; 
diálogos informais e observações do céu com pajés de todas as regiões 
brasileiras. (AFONSO, 2009)
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Muitas vezes não se tem acesso à bagagem cultural dos nossos ante-
passados, portanto houve a necessidade de uma legislação que garantisse o 
direito à história e cultura indígena nas escolas, também a lei e aceitação da 
língua de sinais, que promete grandes avanços em relação a educação voltada 
aos estudantes surdos. Por ser uma língua acessível, aliada a utilização das 
novas tecnologias, promove qualidade de ensino e um grande salto referente 
a educação e inclusão do sujeito surdo.

No município de Paranaguá, litoral do estado do Paraná, há uma escola 
polo que promove a inclusão escolar de estudantes surdos, onde houve o 
desenvolvimento de um projeto de astronomia indígena prevendo a acessi-
bilidade desse público e inserção de indígenas, tratando as questões de valo-
rização da tradição, cultura e conhecimento popular dos povos que habitam 
nesse território.

Os indígenas que habitam nas redondezas, são os Guarani Mbyá, mora-
dores de uma ilha que fica cerca de 2km ao norte da cidade de Paranaguá, e 
lembrando que também tem o povo Caiçara, comunidades litorâneas formadas 
pela contribuição étnico-cultural dos indígenas, dos colonizadores portugueses 
e, em menor grau, dos escravizados africanos.

As palavras Paranaguá e Caiçara têm origem Guarani e foram traduzidas, 
respectivamente, por baia e por estacas colocadas em torno das aldeias ou 
colocadas como armadilhas para pegar peixes.

O envolvimento dos estudantes surdos

Com o intuito de efetivar o projeto, utilizou-se um estudo de pesquisa 
bibliográfica, em de artigos, livros e documentos relacionados à temática. 
Quanto aos seus objetivos, buscou-se uma pesquisa explicativa e exploratória 
de metodologias ativas, por entre construção de uma réplica do observatório 
solar indígena, realizada pela professora juntamente com os alunos surdos, 
para aplicação de uma aula em uma determinada instituição, com a temática 
“Astronomia Indígena para Surdos: Observatório Solar Indígena”, que pos-
teriormente foi apresentada por esses alunos, em uma Feira Multidisciplinar 
de Cultura Afro e Indígena que ocorre todos os anos no mês de novembro.

Por muitos anos o ensino se fortaleceu de teorias e um método formal 
acreditando que assim construiriam cidadãos com grande potencial e conhe-
cimento. Porém com a evolução da maneira de ensinar, houve também um 
novo olhar sobre a forma com que cada um aprende, e que a bagagem que o 
indivíduo traz consigo, é muito importante para o processo de aprendizado. 
Como (PEIXOTO, 2016) exemplifica que o professor precisa desenvolver 
uma prática eficaz para que o aluno aprenda com criticidade e autonomia, que 
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o estudante seja ativo na sociedade e que por meio desse aprendizado, possa 
melhor sua prática social e o mercado de trabalho.

Ao exemplificar a importância das metodologias ativas, colocando o 
educando como protagonista e valorizando tudo aquilo que ele traz como 
bagagem cultural, fazendo com que o aprendizado escolar inicie de um novo 
conhecimento, priorizando a autonomia de entender os conteúdos por uma 
nova perspectiva.

As metodologias precisam acompanhar os objetivos pretendidos. Se que-
remos que os alunos sejam proativos, precisamos adotar metodologias 
em que os alunos se envolvam em atividades cada vez mais complexas, 
em que tenham que tomar decisões e avaliar os resultados, com apoio 
de materiais relevantes. Se queremos que sejam criativos, eles precisam 
experimentar inúmeras novas possibilidades de mostrar sua iniciativa. 
(MORAN, 2015, p. 17)

A educação por entre inovações é a maneira de formar educandos com 
bagagens culturais individuais, capazes de vivenciarem em seu cotidiano e 
agirem de forma concreta.

Na realização da feira, os materiais utilizados tiveram grande importância 
para a efetivação do trabalho, assim descritos da seguinte forma:

A produção de um vídeo, uma espécie de sinalário em Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), com termos específicos sobre a temática Astronomia Oci-
dental e Indígena, possibilita que o estudante surdo participe ativamente da 
aula na sua primeira língua.

Na sequência, houve a apresentação de uma entrevista sobre o Observa-
tório Solar Indígena, monumento que auxilia os povos indígenas determinar 
o meio-dia solar, os pontos cardeais e as estações do ano, gravada pela RPC 
e adaptada em Libras. Contando sobre o equipamento pedagógico desenvol-
vido no CardBoard, óculos de realidade virtual imersiva (RVI), que permite 
observar o movimento aparente do sol.

A partir do uso da realidade virtual imersiva, o estudante é inserido em 
uma nova percepção, ou seja, lhe é oportunizado diversas formas de cons-
truir o aprendizado, tornando mais dinâmico, divertido e facilitando o 
entendimento dos mesmos a respeito dos conteúdos de forma interdisci-
plinar, construindo desta forma, uma sociedade com a educação baseada 
na igualdade, respeito, qualidade de ensino, onde os estudantes tenham 
acesso às diversas informações dentro das instituições, sejam públicas ou 
privadas. (AFONSO, et al., 2020)
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A fim de transformar a aula em algo mais lúdico e dinâmico, foi desen-
volvido um molde em cartolinas brancas, fazendo com que os estudantes 
confeccionem sua miniatura do observatório solar indígena. A disponibilização 
de cola branca, material de EVA, imagens para colorir, palavras referentes a 
constelações e com os pontos cardeais, pôr do sol etc. Os estudantes cortam os 
moldes, colando os lados para formar a haste, então o decoram com os dese-
nhos, palavras e retalhos de papel ou EVA, deixando por conta da criatividade.

Após essa produção, houve a montagem de uma réplica do monólito 
orientado, ou seja, do observatório solar em tamanho real, com a base de 
material TNT, com materiais em EVA imitando pedras em volta de toda cir-
cunferência. A haste, também conhecida por Gnômon, foi construída por 
caixas de papelão e revestido de impressões que imitam pedras, tornando 
mais concreta a visualização e a compreensão dos educandos surdos, para 
que tenham autonomia para manuseio com mais propriedade.

Para a finalização do projeto, houve a adaptação de um vídeo denomi-
nado “Céu dos Índios”, do músico e compositor Hélio Ziskind, que já teve 
mais de 400.000 visualizações, em suas duas versões no YouTube, ainda não 
adaptadas para surdos. Que para essa versão, acrescentou-se a tradução em 
Libras e legendas.

A letra da música Céu dos Índios, é uma homenagem, baseada nos estu-
dos junto aos indígenas, realizado pelo professor Germano Bruno Afonso, que 
traz conhecimentos de astronomia dos povos indígenas, relacionados às suas 
constelações e à lua. Todos os vídeos utilizados neste trabalho encontram-se 
no canal do YouTube denominado: “Céu em Libras”. (MARTINS, 2020)

A criação de vídeos acessíveis possibilitou aos estudantes surdos, uma 
aprendizagem mais significativa e a partir dos conhecimentos construídos que 
foram expostos pelos estudantes através de explicações em Libras, demons-
trando o que aprenderam sobre a maneira em que os povos indígenas uti-
lizavam o observatório para se localizarem, para definir o meio dia solar, 
sinalizaram as constelações, entre outros sinais aprendidos.

As atividades realizadas a partir das aulas ministradas durante a aplicação 
do projeto, motivaram os estudantes surdos a novas pesquisas, sinais mais 
específicos e a disseminarem o tema transversalmente na feira multidiscipli-
nar de cultura afro e indígena que aconteceu entre os dias 20 a 22 do mês de 
Novembro no ano de 2019, considerado mês da consciência negra, tornando 
obrigatória a discussão nas escolas.

Art. 1o A Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acres-
cida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B:
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“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, ofi-
ciais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura 
Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá 
o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, 
a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 
política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão minis-
trados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Edu-
cação Artística e de Literatura e História Brasileiras. (BRASIL, 2003, p. 1)

Ocorreu uma exposição dos trabalhos realizados durante os três dias, em 
que a participação dos estudantes se efetivou por explicações sobre o tema. 
Com toda a experiência vivida nesses dias, foi possível compreender a grande 
riqueza cultural que os povos indígenas nos proporcionaram e deixaram como 
um legado, um ensinamento passado de pai para filho. Permitindo a inclusão 
e imersão dos estudantes surdos com a Astronomia Ocidental e Indígena.

Resultando na criação de um canal no YouTube, escolhido pelo nome de 
“Céu em Libras” com objetivo de disseminar o ensino de Astronomia Indígena 
acessível aos estudantes surdos.

Considerações Finais

O evento Webinar: Epistemologias dos estudos surdos nos entre lugares 
da Amazônia, ocorreu entre o dia 29 de junho a 3 de julho do ano de 2020, foi 
um seminário realizado pelo Grupo Pesquisador em Educação Intercultural 
(GPEI), vinculado ao Mestrado Acadêmico em Letras (ML), Departamento 
de Libras (DLIBRAS), Núcleo de Ciências Humanas (NCH), Universidade 
Federal de Rondônia (UNIR), teve como apoiador o Projeto Procad-Amazônia 
da UNIR: Diásporas amazônicas: língua, cultura e educação sob o signo da 
diversidade, buscando a realização de diálogos interdisciplinares das línguas 
de sinais e relações interculturais da educação de surdos nos entre lugares 
da Amazônia.

A participação se efetivou no dia 2 de julho de 2020, como conferencista 
na sessão de “Relações interdisciplinares dos estudos surdos: Colonialidade, 
astronomia e poder das línguas de sinais”, onde abordei sobre Astronomia 
Indígena para surdos, com foco em um projeto aplicado na escola polo de 
surdos no município de Paranaguá, estado do Paraná, denominada Instituto 
Estadual de Educação “Dr. Caetano Munhoz da Rocha”, que atende estudantes 
dos anos finais do Ensino Fundamental até o Ensino Médio, ofertando também, 
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cursos Técnico com uma grande demanda de estudantes surdos, público esco-
lhido para realização desse projeto, que teve por objeto, analisar a percepção 
desses estudantes sobre o tema contemporâneo transversal indígena propostos 
na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

Explicitando a utilização de materiais adaptados na perspectiva bilíngue 
para estudantes surdos e os benefícios para o ensino aprendizado de maneira 
significativa da temática abordada.

O grupo escolhido para iniciar as atividades descritas no projeto, foi uma 
turma de ensino médio onde havia a inserção de estudantes surdos, o primeiro 
vídeo foi bastante simples, elaborado pela pesquisadora com o objetivo de 
disseminar e familiarizar a respeito dos sinais específicos sobre Astronomia 
Indígena, em seguida utilizou-se slides com imagens e explicações a respeito 
da história indígena e a bagagem cultural que esses povos deixaram, como a 
observação do céu por meio das constelações, da Lua e principalmente do Sol.

Agora já sabendo os sinais de Astronomia Indígena, passamos para o 
vídeo da entrevista da RPC adaptado em Libras, a temática abordada é o 
Observatório Solar Indígena, onde o professor Germano Bruno Afonso conta 
um pouco sobre o monumento construído no prédio do Centro Universitário 
Internacional UNINTER, no município de Curitiba – PR. Contando com a par-
ticipação do Yuri Afonso, que explicou sobre o produto da sua dissertação de 
mestrado, que exemplifica o Observatório Solar Indígena em Realidade Virtual 
Imersiva (RVI), um recurso fantástico para o ensino mas escolas municipais.

Contamos mitos indígenas, o que chamou bastante a atenção deles. Tam-
bém mostramos as quatro principais constelações sazonais, que fazem parte 
do observatório, bem como as posições do sol, no horizonte, nos solstícios 
e dos equinócios.

A interação da turma de ensino médio surpreendeu, pois trata-se de uma 
das turmas mais agitadas do colégio, mas que já no início da aplicação do pro-
jeto, se interessaram e fizeram tudo com muito esmero. Os estudantes surdos 
ao final da explicação do Observatório Solar Indígena, interagiram de forma 
expositiva, demonstrando o que aprenderam, explicando a forma com que os 
indígenas identificavam o meio-dia solar, as estações do ano, sinalizando as 
constelações e os demais temas abordados no projeto. A aprendizagem dos 
alunos surdos se efetivou em equidade com os demais alunos da sala.

Portanto, o objetivo do estudo de astronomia indígena em Libras, para 
a inclusão e equidade na educação de alunos surdos foi alcançado. Pretende-
mos ampliá-lo utilizando, no lugar de Libras, as línguas de sinais de algumas 
comunidades indígenas, que tenham alunos surdos.
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CAPÍTULO XVII

O SIGNWRITING COMO SUPORTE 
PARA O DESENVOLVIMENTO NA 

LEITURA EM LÍNGUA PORTUGUESA 
COMO SEGUNDA LÍNGUA

Leoni Ramos Souza Nascimento83

Introdução

Esta pesquisa apresenta uma discussão sobre a prática da leitura em 
Língua Portuguesa como Segunda Língua para Surdos (LP/L2), pelo viés 
metodológico que contempla a Língua de Sinais como Primeira Língua (L1), 
subsidiando práticas de Letramento Visual, através da Escrita SignWriting 
(SW). O ensaio problematiza o vício de linguagem, conhecido como Por-
tuguês-sinalizado, comum em aprendizes de uma língua alvo tanto surdos, 
como ouvintes. É notório que, pautando os conteúdos numa abordagem de 
ensino em Primeira Língua (L1), a realidade do ensino de uma Língua Não 
Materna (LNM), para surdos adultos, perpassa por professores que não tive-
ram experiência e formação para tal, acarretando em fracassos educacionais.

Por ser uma marca linguística e cultural, o SW auxilia os surdos na 
desconstrução do Português–sinalizado, logo, culminando em um viés que 
favorece interpretação e compreensão textual. Por decalcar o que é sinalizado 
no espaço, eterniza a informação, e oportuniza aos aprendizes uma relação 
intertextual. Para a prática da leitura espera-se que qualquer leitor sistema-
tize as informações, tornando para si uma leitura coerente e participativa, do 
contrário, itens gramaticais da Língua Portuguesa, como conectivos, con-
junções, preposições, tempos verbais, não farão sentido. Nessas condições, 
no caso dos leitores surdos, a sinalização em LS refletirá no texto escrito o 
Português–sinalizando.

83 Departamento de Línguas Vernáculas - Doutorando em Letras pela Universidade Federal de Sergipe. 
Mestre em Letras pela UNIR. Especialização em Libras: Educação Inclusiva; graduado em Letras Libras 
pela Universidade Federal de Santa Catarina. Docente e pesquisador da UNIR, lotado no Departamento de 
LIBRAS. Membro do Grupo Pesquisador em educação Intercultural (GPEI/UNIR), com pesquisas voltadas 
para o letramento visual e crítico, por meio da escrita da língua de sinais (signwriting), no ensino-aprendizado 
de língua portuguesa por pessoas surdas. E-mail: leoniramos@unir.br
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Como recorte de um trabalho desenvolvido durante uma pesquisa de 
campo para o mestrado (NASCIMENTO, 2018), o referido texto busca apre-
sentar como se configurou a metodologia para o desenvolvimento da prática da 
leitura em LNM com surdos adultos. Para a realização da pesquisa, num curso 
de “Português como segunda língua para surdos”, organizado pelo Projeto 
Açaí com Libras, em Porto Velho, Rondônia, foram elaborados dois questioná-
rios: o primeiro para identificar o perfil censitário dos envolvidos; o segundo, 
coletar dados sobre o processo de práticas de leitura, compreensão e produção 
textual em L2, e incluiu-se o uso de dois livros para o desenvolvimento das 
atividades com o intuito de tornar equânime o esforço que um leitor-surdo 
precisa para a compreensão textual. Os livros escolhidos foram Rapunzel 
Surda (HESSEL, 2003) e Negrinho e Solimões (MONTEIRO, 2014).

Tratou-se de uma pesquisa-ação com uma abordagem qualitativa e inves-
tigativa, tendo como base teórica Barbier (2007, p.15) que explica que dentro 
dessa perspectiva, o pesquisador entende que sua própria vida social e afetiva 
está presente na sua pesquisa sociológica e que o previsto está no coração da 
sua prática.

As discussões teóricas sustentam-se previamente na produção acadêmica 
em alfabetização, letramento e ensino de línguas.

Cagliari (1989), Barthes (2004), Petit (2009), apontam a Linguística 
Aplicada como viés para a prática da leitura durante o processo multi/pluri/
intercultural no ensino de línguas. Barthes (2004) aponta que ler é fazer o 
próprio corpo trabalhar ao apelo dos signos do texto, das múltiplas linguagens 
que o constituem e que forma a sua profundidade. Paulino (2001), Lacerda 
(1998), Rojo (1999), Soares (2003), Coulmas (2014), salientam que o pro-
cesso de leitura promove conhecimento de mundo, mobilizando o pensamento 
às palavras.

No entanto no caso dos leitores Surdos, especificamente, Perlim e Stumpf 
(2012), Fernandes (2015), Quadros (2003; 2011), o processo de leitura de 
imagens e a associação com palavras toma uma apropriação intensa no pro-
cesso inicial da absorção da L2 na modalidade escrita.

Stumpf (2005), Zappe (2010), Sutton (2011), apontam que SignWriting 
é um sistema completo, visual e que favorece o desenvolvimento linguístico 
dos Surdos. Acredita-se que o sujeito só será alfabetizado quando praticar o 
que aprendeu em situações de uso, que necessita deste processo em que será 
autor de sua comunicação, fazendo uso do letramento.
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Metodologia Da Pesquisa

Devido a pesquisa ação supor mudança de atitude na postura acadêmica 
do pesquisador, esse mudar resulta na transformação da atitude filosófica do 
pesquisador envolvido com respeito à sua própria relação com o mundo (BAR-
BIER, 1997, p. 32). Inicialmente houve uma curiosidade da parte de alguns 
dos envolvidos na pesquisa em saber do que se tratava e ao mesmo tempo 
uma desconfiança eminente em achar que minha presença se comportaria 
com decolonialidade, querendo impor uma nova metodologia, sobrepondo a 
que já era desenvolvida anteriormente. Por se tratar de um sistema de escrita 
completamente novo para os participantes, alguns julgavam impossível se 
desenvolver em uma LNM, além de sentirem-se incapazes, afirmavam que 
poderia atrapalhar a progressão, se essa escrita fosse o apoio para a aprendi-
zagem na leitura e escrita da LP/L2.

Por meio do diálogo, respeitando as singularidades locais, elucidamos o 
porquê do valor do SW ser difundido nos dias atuais para a comunidade surda, 
e como ele colabora um nível de compreensão significativa no processo de 
Letramento Visual em uma LNM. Nos primeiros contatos com os 20 parti-
cipantes surdos, com faixa etária entre 18 a 45 anos, insumos linguísticos, 
referentes ao SW foram lançados, em paralelo ao ensino de Língua Portuguesa 
(LP), por meio de atividades como: configurações de mãos, setas de movi-
mentos, plano chão e plano parede.

Para o desenvolvimento da pesquisa no primeiro semestre de 2017 (NAS-
CIMENTO, 2018), foram escolhidas duas obras da Literatura Visual para 
surdos. Os livros utilizados como ferramenta foram: A Rapunzel Surda e 
Negrinho e Solimões, ambos apresentam em suas linhas dois tipos de escrita, 
a LP e a Escrita SignWriting (SW), acompanhadas de imagens. Essa estratégia 
além de utilizar um gênero narrativo, que remonta relatos de experiência, 
também se constitui de particularidades sócioculturais, e traz à tona assuntos 
do cotidiano, como o empoderamento identitário, em não se submeter a um 
olhar clínico e patológico acerca da surdez, e também fornece uma grande 
importância na sócio-construção de discursos e ações.

A aplicabilidade deste trabalho é relevante justamente por entender como 
os surdos constroem e desconstroem o sentido homonímico, polissêmico e 
metafórico ao ler e interpretar textos escritos em LP (QUADROS, 2006, 
p. 255), ao correlacionar com a leitura escrita num sistema de notação que 
imprime no papel a sua L1, Libras.

Para o primeiro momento seguiram-se as seguintes etapas: (1a) estimulo 
à leitura e interpretação de texto em LP, (1b) solicitação de leitura coletiva do 
texto; (1c) troca de ideias com os colegas; (1d) contextualização em Libras e 
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vocabulário, (1e) exercícios, discussões com os alunos, possíveis inferências, 
metáforas, Português-sinalizado, expressões idiomáticas. Diversos recortes de 
textos, acompanhados com imagens, foram distribuídos. O intuito era fazer 
com que, em dupla, eles observassem a imagem, lessem o trecho do texto 
em LP, e em seguida completassem os espaços vazios do texto, formando 
palavras a partir das letras encontradas no envelope. De acordo com Paulino 
et al. (2001), o ponto de partida é a confiança depositada na escola enquanto 
espaço propício para o exercício e a valorização da leitura.

No segundo momento foram introduzidas estratégias de leitura e com-
preensão de textos em SW: (2a) grafemas de configuração de mão, (2b) grafe-
mas de setas de movimentos, (2c) plano parede e plano chão, (2d) vocabulários 
em Libras, (2e), atividades práticas. Nessa etapa, como os participantes nunca 
tinham tido contato com o SW, foram fornecidos uma atividade para estimular 
a habilidade de escrita do alfabeto manual em escrita de sinais.

O terceiro momento teve como objetivo selecionar textos que trouxessem 
subsídios e fornecessem um sentido lógico do papel de pesquisador naquele 
espaço: (3a) distribuição do trecho da história da “Rapunzel Surda”, (3b) 
apresentação da metodologia, (3c) apresentação da história em L1, (3d) con-
textualizando a história em L2 e em L1/SW, (3e) vocabulário, (3f) exercícios 
de fixação.

Aponta-se que, a forma que o leitor-surdo utiliza para aproximar a cons-
trução de sentidos esperada pelo leitor-ouvinte jamais será equivalente, no 
entanto isso não os torna incapazes. Segundo Paulino et al. (2001), é no âmbito 
do ensino que pode-se dar o estímulo à leitura, porque o ler pertence ao educar.

Paulino (2001) aponta que a leitura pode ser ocupação prática, quando 
se trata de decodificar material que circula por escrito. O quarto momento foi 
atribuído ao segundo material, o livro “Negrinho e Solimões: (4a) distribuição 
do primeiro material, (4b) apresentação do material, (4c) leitura individual 
em escrita de sinais, (4d) discussões e inferências, (4e) leitura coletiva em 
escrita de sinais, (4f), leitura, produção e interpretação de texto em L2, (4g) 
exercícios de fixação em L1/L2/SW, (4h) vocabulário. Neste quarto momento 
os participantes já apresentavam um avanço na leitura em ELS. Porém, peda-
gogicamente, era preciso uma estratégia que servisse como base para observar 
o nível de leitura que havia sido adquirido pelos envolvidos. Sabemos que a 
leitura provoca reações diferentes, não há unanimidade em leitores, e os textos, 
na sua singularidade, requerem atitudes diferentes e exclusivas por parte do 
leitor. Segundo a autora (2001), torna– se imprescindível que a individualidade 
se apresente e se desvele, impondo e sendo capaz de interpretar.

A forma como as palavras são organizadas podem mudar o sentido das 
sentenças, tornando conflituosa a compreensão textual para o interlocutor 
surdo, aprendiz de uma LNM. A partir da descoberta, da diferença bilíngue ao 
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interpretar textos, os participantes perceberam a relevância do SW para com-
preensão textual numa língua alvo, ao comparar que os grafemas impressos 
em SW relacionavam-se com a LS, eles puderam associar semioticamente a 
imagem com o sentido semântico-sintático apresentando respostas coesas às 
questões aplicadas em diversas atividades.

Elaborou-se seis tabelas, com questões diversificadas, com base nos ques-
tionários. A tabela 1 questionava se os participantes conseguiam interpretar 
textos em LP antes do curso e quais eram os motivos; a tabela 2 questionava a 
aplicabilidade do método em inserir a ELS/SW, se essa junção se tornava útil 
para aprendizagem em LP/L2; a tabela 3 consistia em coletar informações a 
respeito do que os envolvidos na pesquisa achavam da ELS/SW, sobretudo, 
buscava entender se havia tido um avanço na leitura, interpretação e com-
preensão textual em LP durante o curso; a tabela 4 apresentava um texto em 
ELS/SW e buscava dados referentes à leitura, compreensão em ELS/SW e a 
produção textual em LP/L2; a tabela 5 traz um recorte do trecho do texto em 
LP de uma das obras para que os participantes interpretassem e respondessem 
em LP/L2; por fim, a última tabela, também trouxe um recorte em LP de uma 
das obras, e pedia que os participantes argumentassem, a partir das inferências, 
o que haviam concluído a partir da leitura (NASCIMENTO, 2018).

Leitores Surdos e o Ensino De Libras Como L1

Tornar-se letrado, em dias atuais, configura-se em uma necessidade de 
nomear comportamentos, práticas sociais na área da leitura e escrita, ultra-
passando esses níveis e correlacionando com o processo de alfabetização. 
Nesse ínterim, o domínio da leitura e escrita como práticas sociais tornam-se 
um mecanismo de sobrevivência dentro do contexto social. Entende-se que 
alfabetizar vai além do ato de ensinar, ou seja, descentralizar meios que ressig-
nifiquem o processo de ensino/aprendizagem, tornando o ato de alfabetização 
muito mais que ensinar a codificar e decodificar (SOARES, 2004, p. 97).

Diante do exposto, compreende-se que letramento configura uma conse-
quência da prática e do uso da escrita em contextos sociais em que a leitura e 
a escrita mobilizam tal ação. Soares (2004) aponta que, ainda que distintos, 
alfabetização e letramento são dois processos indissociáveis e interdependen-
tes. No entanto, quando se trata do ensino/aprendizagem de pessoas surdas, 
essa inserção ao mundo das letras deve ser em séries iniciais, para que o hábito 
de ler e escrever não seja um fardo, e sim um prazer.

Soares (2004), a alfabetização está relacionada com a aquisição do sis-
tema convencional de escrita e no caso do letramento, relaciona-se com o 
desenvolvimento de habilidades e uso da leitura e escrita. Nesse bojo, isso 



418

implica que os surdos, diante de um processo de ensino/aprendizagem que não 
contemple sua singularidade, são excluídos. Para Lacerda (1998), é comum 
aprendizes surdos concluírem a escolarização básica e não terem o domínio 
necessário dos conteúdos inerentes à cada série, influenciando diretamente 
no não domínio da leitura e da escrita. Sabe-se que em contextos inclusivos, 
práticas de alfabetização e letramento para surdos têm dado abertura para 
diálogos, construindo análises de como atender essa minoria linguística. Fer-
nandes et al. (2015):

[...] Observa-se que, apesar dos esforços por parte das professoras para um 
atendimento individualizado (buscando posicionar-se melhor em sala, falar 
pausadamente ao se dirigir aos alunos surdos), quando comparadas ao res-
tante da turma, essas crianças acabam ficando em desvantagem em relação 
aos conteúdos desenvolvidos, devido à falta de uma língua em comum para 
o estabelecimento de diálogos (FERNANDES et al., 2015, p. 34).

Considera-se como processos interdependentes e indissociáveis mecanis-
mos que aprimoram a leitura, práticas que sejam fornecidas e desenvolvidas 
nos contextos sociais, e exploram atividades de leituras, narrativas, produ-
ções textuais, tendo como pressuposto a visão de mundo que os Surdos têm. 
Citando Fernandes (2015), os surdos tem direito a acessibilidade da língua 
majoritária na modalidade escrita, para que as relações sociais sejam efetiva-
das, rompendo a relação de dependência com terceiros, e, segundo a autora, 
os conhecimentos adquiridos historicamente são efetivados, em grande parte, 
pelo registro escrito.

Sabemos que pessoas surdas encontram-se submetidas em processo de 
educação inclusiva, e dentro desse contexto, o ensino de uma língua oral, 
no caso da Língua Portuguesa (LP), pauta-se em questões que viabilizem o 
processo cognitivo desses indivíduos, interagindo com a língua materna dos 
mesmos. Para Marcuschi (2009) o ensino da LP, seja no ensino fundamental 
ou médio, não tem sido eficaz. De acordo com o autor, a desatualização de 
metodologias que tenha haver com a época vivida, tem sido um dos pontos 
para o fracasso, além da falta de incorporação de conhecimentos teóricos da 
língua disponíveis hoje.

Para que uma sociedade realmente inclua todos em sua singularidade, 
é, de acordo com autor (2009), considera-se que as salas de aula são mul-
tifacetadas, heterogênea, não monolítica e nem uniforme da mesma forma 
que a Língua Portuguesa (LP) tem variações pautadas em idiossincrasias. Sá 
(1998) aponta que escola inclusiva não é sinônimo de escola regular. Segundo 
a autora, escola inclusiva é sinônimo de escola significativa. Delimitar ações 
pedagógicas que atinjam todas demandas inclusas num contexto educacional, 
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requer conhecimento antecipado do que surte efeito ou não. Dessa forma, o 
Letramento Visual para os surdos corrobora para a base linguística, para a 
compreenção, produção de sentenças em LP escrita.

Práticas de Alfabetização e Letramento

As Políticas Educacionais mobilizam o acesso de todas as pessoas que 
necessitam de educação especial de qualidade. Para Machado (2008) a Edu-
cação Especial sustenta-se na concepção de que a formação das pessoas com 
alguma “enfermidade” deveria se orientar no sentido de prepará-los para 
viver em sociedade. Quando o trabalho pedagógico é substituído por ações 
terapêuticas, com intuito de reabilitação, o envolvido acaba tendo poucas 
oportunidades de acesso ao conhecimento.

O movimento em prol de uma integração escolar para os considerados 
deficientes, resultou em práticas inclusivas que visavam a escolarização dessas 
pessoas (MACHADO, 2008, p. 35). Entende-se que escolas regulares deve-
riam expandir oportunidades de ensino/aprendizagem para todos. Entretanto, 
programas educacionais e currículos devem ser revistos, da mesma forma que 
o investimento na formação docente, suporte arquitetônico e acessibilidade 
linguística para os que não ouvem, sendo que, um equívoco governamental 
tende a ser propagado. O Fato dos Surdos serem generalizados e oferecerem 
apenas uma possibilidade de educação especial e inclusiva.

Souza e Góes (1999, p. 181) salientam que a despatologização na peda-
gogia tem favorecido a inclusão/integração dos chamados portadores de 
necessidades especiais. No entanto, não basta inserir um aluno que apresente 
limitações em relação aos outros numa sala de aula sem lhe ofertar condições 
de permanência nesse contexto inclusivo. De acordo com Paulino et al. (2001) 
se faz necessário estabelecer a confiança no espaço em que os indivíduos 
são expostos ao processo de ensino/aprendizagem. À medida que incluímos 
também excluímos, quando não oferecemos um ensino pautado na alteridade, 
nos colocando no lugar do outro.

Freire (1993, p. 46) acrescenta que o professor não é um transmissor 
de conhecimento para uma mente vazia, no caso do aluno, mas sim um ser 
humano que através da sua prática possibilita ao aluno uma consciência 
política. De acordo com Quadros (2003), a educação deve estar calcada em 
um plano que atenda às diferenças sociais, políticas, linguísticas e culturais. 
Porém, se tratando do aluno surdo, incluído/integrado em contextos educacio-
nais pluri/multicultural, Skliar (1998) problematiza o conceito de normalidade 
que há nas representações dominantes, hegemônicas e ouvintista na forma 
que tratam a surdez e invisibilizando os Surdos.
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Numa sociedade que exige aperfeiçoamento diário, forçando as pessoas a 
dedicarem tempo para ressignificar atitudes e posturas, tendem a marginalizar 
os que não se adaptam à sincronização. Ser letrado é o suporte fundamental 
para sobreviver de forma independente num mundo que não perdoa os inte-
lectualmente desinformados.

Contudo, apesar da disparidade, reconhecer a especificidade linguística 
dos que não ouvem é extremamente importante para adaptações no processo 
de alfabetização e letramento. Num contexto multicultural, ser letrado e ter 
acesso às informações é um privilégio para os que detêm conhecimento na 
leitura. A leitura de textos normalmente traz como pretensão, por parte dos 
leitores, uma busca por explicações de palavras, de conhecimento de mundo 
e de si. De acordo com Petit (2009), “quando nos debruçamos aos diferentes 
tipos de textos, talvez procuramos algo desconhecido que se apresenta para 
nós como uma ponte para coisas escondidas”.

Em diferentes contextos, sobre o qual estamos imersos, tais como: polí-
tico, social, educacional, sujeitos de diferentes classes podem ter na leitura 
a ponte de acesso às informações buscadas para contribuição do seu próprio 
eu. Desse modo, o leitor-surdo, constrói e reconstrói contextos lidos, a partir 
da L1, compreendendo a leitura em LP, possibilitando a inserção no universo 
literário a partir da confiança estabelecida no âmbito educacional.

Quando se tem na leitura um prazer, sem espaço para imposições, a his-
tória ouvida/lida pode facilmente ser absorvida pelo indivíduo, e, para Petit 
(2009), incentiva ao leitor que rememore sua própria história, especialmente 
em capítulos mais difíceis. Nestes parâmetros, é necessário que haja uma 
liberdade textual, para que a impressão do leitor-surdo seja garantida, uma 
vez que não há verdade objetiva ou subjetiva da leitura, mas apenas verdade 
lúdica; e, ainda mais, o jogo não deve ser entendido como uma distração, e sim 
como um trabalho pelo qual evapora qualquer padecimento (BARTHES, 2004, 
p. 29). Nesse cenário, a leitura ouvida/lida serve como um jogo, fazendo o 
próprio corpo trabalhar em sincronia com os signos do texto, das diversas 
linguagens que o incorpora formando uma complexa profundidade.

O primeiro passo é tentar entender como são formados no ceio familiar 
esses indivíduos, para depois analisarmos se esse ambiente propicia ou não 
uma aquisição da linguagem que favoreça uma leitura gradativa. E dentro 
desse contexto, os pais podem ser ouvintes que usam língua de sinais ou não; 
um dos pais pode ser surdo ou os dois podem ser surdos; ainda pode ser que 
dentro do contexto familiar exista mais algum surdo ou não.
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O ensino de língua portuguesa e signwriting para surdos

Tornar surdos aptos para a prática de leitura de uma língua oral é um 
desafio. Observa-se que a grande dificuldade dos que lidam com essa demanda, 
não se restringe à forma peculiar de interagir na comunicação, mas também 
pela dificuldade de tornar significável, uma língua alvo que se fundamenta 
no som.

Garantido por lei (BRASIL, 2002), o ensino da Língua Portuguesa (LP) 
deve ser ofertada, na modalidade escrita, com metodologias especificas para os 
surdos. Ao pensar a respeito do ensino de LP para surdos, surge a questão: seria 
mais viável o ensino da gramática ou do texto? Marcushi (2009) aponta que é 
um erro achar que há uma divisão. Segundo o autor, não dá para desvincular, 
pois ao produzir um texto fazem-se necessários conhecimentos gramaticais.

Ora, é sabido que insumos linguísticos de uma L2 só surtirão efeitos em 
aprendizes, trazendo o prazer na leitura e na escrita na L2, se estes possuírem 
conhecimentos na base linguística da Primeira Língua (L1) consolidada. Caso 
contrário, de acordo com Soares (2004), codificar e decodificar uma L2, não 
terá eficácia.

Para viver em sociedade torna-se indispensável o conhecimento e a 
capacidade de interpretação para identificação de diversas coisas, os fatos, 
os valores. Numa sociedade cada vez mais informatizada, espera-se que as 
pessoas acompanhem essa linha crescente. Todavia, sabe-se que no contexto 
descrito, os surdos não são contemplados, por vezes, em sua L1, e a ideia de 
que o ensino de LP/L2 implica em traduzir palavras da L1 para a L2 é errônea 
e desconexa. Ao contrário disso, “implica dominar também suas (dos itens 
lexicais) propriedades gramaticais como o gênero ou a regência e as relações 
semânticas entre itens relacionados, sejam elas paradigmáticas ou sintagmá-
ticas” (GRANIER, 2014, p. 2).

Para Peixoto (2006, p. 209):

A condição de segunda língua que o Português tem na vida do surdo pro-
move nesse sujeito um estranhamento semelhante ao que nós, ouvintes, 
temos quando nos deparamos com uma língua estrangeira. Interpretar ou 
produzir uma escrita estranha à própria língua confronta nossa organização 
de linguagem e nosso conhecimento gramatical, exigindo uma produção 
de novas significações que só conseguiremos construir tendo como base 
a nossa língua materna.

Para Freire (1982, p. 20) “a leitura do mundo precede a leitura da pala-
vra e a leitura deste é importante para a continuidade da leitura daquele”. Os 
que não ouvem tendo em sua língua materna, a Libras, a possibilidade de 
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expressar-se e absorver conhecimentos básicos, o processo de leitura e escrita 
será natural em seu universo social, histórico e cultural.

A leitura permite que o surdo torne-se um cidadão-leitor, tanto quanto os 
ouvintes, embora as modalidades de línguas sejam diferentes. Rojo (1999), 
como seria possível, nesses indivíduos, a interpretação das diferenças do ponto 
de vista da construção da linguagem, da ação e do sujeito? Qual o impacto 
social de desenvolvimentos humanos tão diferenciados se a L1 não estiver 
consolidada e não fizer parte do seu universo?

Apoiando-se nos estudos da Linguística Aplicada, no sentido de encontrar 
melhores maneiras para o ensino/aprendizagem da LNM, procuramos meios 
em que o uso da língua em questão (Libras/L1), fornecesse base para a aplica-
ção de insumos linguísticos em L2. Nessa interação, dessecando vocabulário, 
descrevendo situações diversas, para que o contexto se tornasse límpido e o 
mais lúcido para todos os participantes, tornando a aplicabilidade do método 
mais fluido. “Para as línguas vivas, também, o status literário é um fator 
decisivo” (COULMAS, 2014, p. 64).

Higounet (2003), “a escrita disciplina o pensamento e ao, transcrevê-lo, 
o organiza, dá acesso direto ao mundo das ideias, reproduz bem a linguagem 
articulada e permite apreender o pensamento e fazê-lo atravessar o tempo e o 
espaço”. Para que haja escrita, é preciso inicialmente um conjunto de sinais 
que possua um sentido estabelecido. A aquisição do simbolismo e esquema-
tismo se fazem numa série de processos segundo mentalidade e a língua das 
sociedades operantes. Independente da cultura, a língua imprime na escrita 
informações sobre o aparecimento da linguagem, elementos das palavras, sua 
origem, suas práticas culturais. Nesse ínterim, em uma outra modalidade de 
língua, as Línguas de Sinais (LS) tem sido referência para diversos sistemas 
de notação de escrita, cujo foco é fomentar o registro das mesmas, agregando 
oportunidades de ensino e alfabetização para aprendizes surdos e ouvintes.

Para Perlin e Stumpf (2012) o fato da Língua de Sinais (LS) não ser 
ensinada na modalidade escrita, e, muitas vezes a Língua Portuguesa ser 
usada como forma escrita da Língua de Sinais, faz com que a oralidade cause 
um confronto linguístico, tanto para surdos, quanto para pessoas ouvintes, 
aprendizes de Língua de Sinais (LS). O vício de linguagem em incorporar na 
língua majoritária a estrutura sintática da LS, originando o Português-sinali-
zado, torna conflituoso compreender, no processo de aprendizagem da língua 
alvo, a forma semântico-sintática de ambas as línguas.

Em muitos casos o surdo lê, mas devido o costume em ler palavras 
de forma isolada, não consideram o contexto ao qual estão inseridas. Em 
suma, fazendo a tradução literal em LS. A leitura não pode ser só decifra-
ção, mas deve, através da decifração, chegar à motivação do que está escrito 
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(CAGLIARI, 1989). “A maioria das escolas onde há inclusão possuem pro-
fessores cuja formação desconhecem a cultura surda, pois em nada enten-
dem da necessidade de experiência visual do surdo” (SÁ apud MIRANDA; 
PERLIN, 2011, p. 104).

Para Coulmas (2014), línguas hegemônicas tendem a cobrir todo o espec-
tro de funções, desde o mais informal e íntimo até o mais formal e oficial. Os 
surdos, como minoria linguística e inserida num cenário que impõe Política 
Linguística, se veem desassistidos. Atualmente muitos surdos estão inseridos 
em contextos inclusivos, dos quais o ensino de Língua Portuguesa como Lín-
gua Não Materna (LNM) é aplicado de forma irregular, de maneira insolúvel, 
acarretando problemas na formação acadêmica. Muitos professores em sua 
prática pedagógica, por desconhecerem o universo linguístico que cercam os 
alunos surdos, têm o hábito de ensinar palavra por palavra. Segundo Perlin 
e Stumpf (2012), “elementos de ligação que compõem o texto em LP, são 
elementos que na LS entram em desuso”.

Identificou-se, a partir da pesquisa, que metodologia a partir da Escrita 
SignWriting (SW) teve alto índice, totalizando 82%. Tal índice aponta como 
esse sistema de escrita interfere e reforça a aprendizagem da LNM uma 
relação de interlíngua que até então os aprendizes utilizavam na forma de 
Português-sinalizado.

Dessa forma, o maior índice demonstra o avanço dos participantes no 
curso através deste método, pois, proporcionou dinamismo entre a leitura 
e interpretação de textos em LP/L2 por meio da utilização do SW (NAS-
CIMENTO, 2018). A junção de uma de escrita, desconhecida pelos alunos 
surdos, fortaleceu a compreensão semântico-sintática da Libras e da LP. Em 
consequência, desse modo, de acordo com Cagliari (1989), a escrita se dife-
rencia de outras formas de representação de mundo, não só porque induz à 
leitura, mas também porque essa leitura é motivada pelo prazer de compreen-
der e interpretar o que está escrito.

O poder que a leitura proporciona para o leitor, nesse caso, o leitor-surdo, 
possibilita uma transformação, ele passa a encontrar algo que não esperava. 
De acordo com Petit (2009) o leitor não é passivo, ele opera um trabalho 
produtivo, reescreve. Altera o sentido, faz o que bem entende, distorce, reem-
prega, introduzem variantes, deixa os usos corretos. Por isso reafirmamos a 
relevância de metodologias visuais para pessoas surdas, e que elas adaptem-se 
às diversidades cognitivas.

Petit (2009) afirma que a leitura ajuda a construir, a imaginar outras pos-
sibilidades, a sonhar. Nesse sentido, a interpretação e a produção textual em 
LP, confirma o valor do método, quando aplicado dentro de uma abordagem 
de ensino bilíngue de LP/L2 para Surdos. Barreto & Barreto (2015) diz que, 
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ao ensinar técnicas inovadoras e altamente eficazes de estudo, a ELS/SW 
fornece subsídios para os que buscam formas de atrair os que não ouvem à 
língua oral auditiva (LP/L2). “A função social da leitura e da escrita precisa 
sentir a necessidade e o prazer de ler e escrever, fato que raramente se observa 
entre crianças, jovens e adultos surdos” (SILVA, 2009, p. 54).

O resultado dessa avaliação é importante, quanto ao método aplicado, 
pois traz mecanismos para aprimorar o ensino e a aprendizagem da leitura 
numa LNM. E porque, diante de um cenário inclusivo, onde pairam muitas 
incertezas, tanto do lado dos professores, quanto dos lados dos alunos, o surdo 
se vê como fracassado, dentro de um contexto mascarado, como afirma Stumpf 
(2008), “muitas vezes há uma boa teoria, no entanto, por fruto de uma prática 
incoerente”, professores não conseguem aplicar um ensino de LP coerente à 
determinadas minorias linguísticas, refletindo-se num mau desempenho, ainda 
que a “alfabetização em LS” torne o aprendizado de uma LNM mais viável 
aos surdos como minoria (GANGEL– VASQUEZ, 1997).

Considerações Finais

Como seres humanos, fomos criados para nos comunicar. Linguagem 
e pensamento caminham juntos à medida que a mente abre horizontes para 
os elementos significativos na língua, o indivíduo torna-se detentor de um 
universo lexical extremamente síncrono. Por isso afirmam que ninguém con-
segue viver numa ilha estando isolado e incomunicável. Os surdos, assim 
como as pessoas ouvintes, já nascem, ou tornam-se, aptos para a comunicação 
com as mãos. Há um gatilho que os elevam para um nível comunicacional, 
possibilitando-os acessibilidade linguística. A língua de sinais, desde cedo 
ensinada, desperta a interação comunicacional da mesma forma que a língua 
oral. Se passássemos que a linguagem oral está apenas para os ouvintes e a 
língua de sinais para os que não ouvem, anos de exclusão seriam minimizados 
e a Educação Especial para os que precisam de língua de sinais estaria, hoje, 
num patamar diferenciado.

Com pouco mais de 20 anos no Brasil, o Escrita SignWriting (SW) tem 
alcançado um patamar importante para a Educação de Surdos. Desde a sua 
difusão, como método de aquisição para conhecimentos linguísticos em 
Libras, esse sistema tem trazido resultados positivos em diversas áreas do 
ensino. Por sua importância, uma grande conclamação de pesquisadores tem 
se levantado em todo o país, dispostos a investigar os benefícios que essa 
escrita tem para educação. Durante anos, julgavam que os que não ouvem, 
não possuíam língua, logo, essa minoria, “sem língua”, eram dependentes de 



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 425

uma língua majoritária, e, a forma inconsequente que expuseram os Surdos 
à aquisição de uma língua oral, acarretou em anos de exclusão linguística. 
Tornava-se incontrovertível o significado de surdez, acarretando em estigmas, 
preconceitos, inviabilizando a inclusão dos surdos.

É notório que, diante dos fatos, comprovou-se que em muitos casos o 
leitor– surdo lê, mas não emprega sentido ao que lê. Imageticamente não cons-
troem sentidos, tornando-os dissonantes os significados lidos num texto. Com 
a execução desta pesquisa, realizada com alunos surdos adultos, de diferentes 
níveis de escolaridades, observou-se o papel preponderante que a interpreta-
ção em Língua de Sinais tem para construção de sentidos na aprendizagem 
da leitura e da escrita da Língua Portuguesa como Língua Não Materna para 
aprendizes surdos.

Alteridade, palavra curta e simples que sintetiza claramente o que se 
espera no perfil dos que, destemidamente, encaram o desenrolar do processo 
educacional dos que não ouvem. Outrossim, é comum a associação de meto-
dologias de ensino de línguas que não integram os surdos em sua plenitude, 
por conseguinte, a presente pesquisa busca dialogar, com base na Linguística 
Aplicada, meios consistentes que incluem a Língua de Sinais no processo de 
aprendizagem da pessoa surda.
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CAPÍTULO XVIII

EDUCAÇÃO BILÍNGUE, 
MÚSICA E CURRÍCULO: um 
olhar sobre o ensino de surdos

Amauri Moret84

Introdução

Esta pesquisa é um recorte da dissertação de mestrado, cuja temática pro-
curou levantar questões referentes a tradução de músicas na educação escolar 
dos alunos surdos. Assim, pretende-se apresentar neste texto, os resultados 
alcançados no decorrer da pesquisa e da escrita da dissertação. A educação 
musical no contexto educacional bilíngue percorre primeiramente um currú-
culo que contemple músicas traduzidas em Libras, para que assim os alunos 
surdos possam participar ativamente das aulas e construir o seu aprendizado. 
Dito isso, refletimos sobre o ensino de música no currículo da educação de 
surdos, desse modo trazemos para o debate os modelos de currículos já exis-
tentes no ensino como um todo. Portanto, nesses modelos perpetuam o som 
como elemento principal, em razão disso, verificamos que se faz necessário 
uma tradução cultural em Libras. No ambiente de sala de aula, o aluno surdo 
não parcipa das atividades que envolvem músicas, e alguns destes alunos 
afirmam que o efeito sonoro não contempla sua condição singular de ausência 
do som. Partindo deste ponto compreendemos que a aceitação da música e 
sua indentificação como ferramenta de aprendizagem carece de uma tradução 
em Libras.

Um Currículo Intercultural para Surdos

Partindo do conceito de currículo como processo, adentramos em um 
mundo de exploração do desconhecido, na construção e desconstrução de 
narrativas imperativas sobre o caminhar de cada sujeito. Nesse percurso 

84 Professor da Universidade Federal de Rondônia, no curso de licenciatura em Letras Libras. Mestre em 
Letras, concluído em 2017 pela Universidade Federal de Rondônia. Doutorando do curso de Linguística da 
Universidade Estadual do Mato Grosso. Atuante do Grupo de Pesquisa em Educação Intercultural e Filologia 
e Modernidades.
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preestabelecido, as questões culturais, que se originam das relações de poder 
sobre o saber, estabelecem para quem ou por quem o currículo é direcionado. 
E é nesse jogo de poderes e saberes que o surdo como grupo (linguístico e 
cultural) encontra-se imerso.

Nos limiares históricos de diferentes grupos sociais (negros, índios, sur-
dos, camponeses etc.). As relações com a sociedade envolvente circunscrevem 
as diferenças, os desvios de um padrão em um único pacote ou rótulo deter-
minista de seu papel social, enquanto “minorias étnicas” (BAUMAN, 2003). 
Essas comunidades encontram-se marginalizadas, diante de um ideal de Nação, 
Monocultural, um único povo que fortalece o patriotismo e ao mesmo tempo, 
é indiferente às sutilezas que desviam desse propósito. A hegemonia de um 
pensamento voltado para a constituição de uma nacionalidade, segundo Bau-
man (2003, p. 83), evidencia a necessidade desses sujeitos em buscar abrigo 
no grupo dominante, possuidor de direitos e garantias nacionais. É por isso 
que, os sujeitos que compõem os grupos sociais, sentem-se afetados por essa 
sociedade envolvente, levando-os a negar sua identidade para adequar-se.

Secretamente sustentando as representações da sociedade envolvente, 
desenrola uma infinidade de interesses e intenções de constituir uma sociedade 
imaginada. A fim de homogeneizar a população e suas diferenças, “consti-
tuindo, assim, um recurso fundamental do Estado para lograr a coesão da 
Nação” (MONTIEL, 2003, p. 18). Nessa propositura ainda, Chauí (2000) 
concebe a história de invenção da nação referindo-se, sob a ideia de um caráter 
nacional. A constituição de um Estado-Nação pela necessidade de unificar 
a língua através de uma “elite cultural que lhe fornecesse não só a unidade 
linguística” (Idem, p. 17).

Por outro lado, Chauí (2000, p. 21), na defesa de seu posicionamento, 
contesta o caráter nacional, afirmando que “é uma totalidade de traços coe-
rente, fechada e sem lacunas porque constitui uma natureza humana deter-
minada”. Em vista disso, a concepção de uma nação não está fundamentada 
em uma ideia de universalização cultural e linguística, mas pressupõe, nas 
palavras de Boaventura Souza Santos, um “arco-íris de culturas” (CAN-
DAU, 2014, p. 39).

As elites culturais representadas pelos padrões sociais: (branco, ouvinte, 
heterossexual, etc.), ao lado do poder de produzir discursos, fazem com que 
a diversidade cultural não seja descortinada. No campo educacional, há o 
problema da recontextualização que os discentes de culturas distintas são 
submetidos frente a cultura escolar, que também compõe o conjunto dos 
modos impositivos de existir, ser e estar no mundo, a cultura escolarizada. Essa 
relação no espaço escolar produz uma violência simbólica que impera verda-
des, jeitos, saberes e fazeres na negação das particularidades de cada sujeito.
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Por outro lado, Rowland (1987, p. 87) afirma que “na diversidade residem 
as possibilidades de progresso da humanidade – uma vez que – o progresso 
deriva da colaboração entre culturas diferentes”. A diferença se torna potente 
para produzir o progresso quando se compreende seu verdadeiro sentido. Os 
surdos, nessa dinâmica, estão construindo um papel afirmativo de um grupo 
cultural, visto que foi fruto de uma discursividade produzida pelo ouvinte em 
sua necessidade de constituir sua cultura como melhor ou acima da cultura 
surda. Este posicionamento político e de afirmação, cada vez mais consoli-
dado, é resultado das relações dentro de uma “comunidade de identidade que 
lhes dá uma sensação de resistência e poder” (BAUMAN, 2003, p. 91). E é 
nas comunidades surdas que o diálogo, acordos e propósitos acontecem con-
tra a inferiorização cultural de formações ideológicas que, por muito tempo, 
produziu as representações sobre os surdos.

No campo da contestação das verdades produzidas e impostas, através 
da formação política. Os surdos dentro de suas comunidades buscam alcançar 
espaços para fortalecer sua identidade cultural, não como uma minoria quali-
tativa ou quantitativa, mas como componentes que dão sentido à pluralidade 
defendida no currículo educacional. Dessa maneira, pensar o currículo para 
além do que está posto, é considerar as diversidades culturais, étnicas, raciais, 
é cogitar a singularidade do sujeito no mundo. Um sujeito que compõe o 
mosaico social, isto é, presumir para muito além da coleta dos conteúdos a 
serem ensinados. A língua é parte indissociável do indivíduo, assim o currículo 
precisa englobar falantes de outras línguas, gestuais ou orais.

Seguindo o pensamento de Corazza e Tadeu (2003) que justificam:

Uma imagem que remete ao par matéria-forma que compõe um modelo legal 
ou legalista de currículo, que opera individualizações por sujeitos e objetos, 
formam bons cidadãos, bons saberes, bons valores, fazendo com que tudo, 
no campo do currículo, fique firme, sólido, estável, a partir do momento em 
que ele adquire exclusividade e se torne A IMAGEM (p. 20-21).

A IMAGEM, a qual Corazza e Tadeu nos trazem, é a de um currículo 
em movimento, ora para adestrar, limitar, reproduzir, ora como resistência, 
resistência contra a exploração de classe, o Monoculturalismo, o fracasso 
escolar, a exclusão, as dominações de gênero, de raça, a imposição da cultura 
e a valorização da língua do outro (Idem, p. 20). Isto é, a imagem que proje-
tamos, por meio das intencionalidades forma o currículo que se materializa 
em ações, e tais ações servem, sobretudo, para formar o tipo de cidadão ideal. 
Esse modelo social implícito no currículo acaba por aprisionar os grupos 
minoritários, falantes de outras línguas, em uma mesma condição de apren-
dizado dos usuários da sociedade envolvente.
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Assim, o currículo se torna uma ferramenta para facilitar que as narrativas 
e os discursos que compõem os conteúdos culturais, estejam submetidos a 
uma cultura que, deliberadamente, impõe suas “verdades” ao diferente. Nesse 
aspecto, a cultura surda é negada no instante em que não se considera suas 
particularidades em relação a sua percepção diante do mundo, produzindo 
experiências que afetam sua identidade, e de como se processa sua aproxi-
mação com as sensações.

Nesses caminhos curriculares, epistemológicos, didáticos e metodológi-
cos, o surdo, portador de uma cultura, uma linguagem e, consequentemente, 
uma língua natural tem sentido, assim como as imposições de olhares que 
os conduz à reprodução de outras verdades, outras práticas e identidades, 
maneiras de ver e sentir o mundo que não são as dele, mas que satisfazem a 
cultura “dominante”.

Portanto, Sá (2007, p. 03) afirma que, “ser surdo é experimentar uma 
forma diferenciada de ser, a qual se baseia primordialmente nas experiências 
visuais para a leitura do mundo. Em verdade, surdez é muito mais que pri-
vação sensorial, muito mais que a experiência de uma falta”. O surdo tem 
ausência de algo e não falta de, dessa maneira, no que tange ao ensino musical, 
o currículo necessita ser revisto em suas metodologias, posicionamentos e 
concepções que o constitui.

É nessa vertente que o contato do surdo com a música possibilita apro-
ximá-lo da humanização de sua condição no mundo, enquanto sujeito de 
experiências, vivências, portador de emoções e sentimentos. Aspectos que 
podem ser expressados por uma arte produzida pelo ser humano, a música. 
Por isso, independentemente do canal a ser percebida, a música deve inte-
grar e alcançar as diferenças, perpassando por campos de saber produzidos 
nas relações com o mundo. Logo, facilitando a inclusão e uma pedagogia 
que “situa o processo de aprendizagem nas condições reais de cada grupo” 
(FREIRE; SHOR, 2011, p. 50). Afinal, desde os primórdios da história, a 
música está presente, de diversas formas e não apenas como canto, elemento 
representativo da condição de sujeito que ouve. Partindo dessa perspectiva, o 
olhar hegemônico sobre a música desloca-se para as múltiplas possibilidades.

Desse modo, a “Pedagogia Situada” concebida por Paulo Freire alcança 
as diferentes situações de adequar as propostas de ensino e aprendizagem com 
as particularidades dos sujeitos envolvidos. E é por isso que, quando Lacerda 
(2015, p. 21) se refere ao ato de interpretar, fica evidente o necessário posi-
cionamento de conhecer o mundo dos que produzirão as interpretações. Por 
isso, os sentidos presentes nos discursos podem ser percebidos visualmente 
pelos discentes surdos.
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O trabalho de interpretação não pode ser visto, apenas, como um traba-
lho linguístico. É necessário que se considere a esfera cultural e social 
na qual o discurso está sendo enunciado, sendo, portanto, fundamental, 
mais do que conhecer a gramática da língua, conhecer o funcionamento 
da mesma, dos diferentes usos da linguagem nas diferentes esferas de 
atividade humana (LACERDA, 2015, p. 21).

A diversidade de estilos e sons, se bem utilizada, permite unir as pessoas. 
Na atualidade, o currículo pode ser esse instrumento de união, ou seja, a inclu-
são da música no âmbito educacional, em que o professor pode-se valer desses 
diversos estilos, gêneros, composições, melodias entre outros, sem prestigiar 
nenhum. O docente, por vezes, desconsidera a música popular em função da 
música erudita, ou um gênero em detrimento de outro, isso implica em um 
processo de exclusão e manipulação do currículo trabalhado nas escolas.

Skliar (2016, p. 17-18) nos leva a refletir, em decorrência do currículo 
estabelecido para a educação de surdos ao longo dos anos, uma proposta que 
versa segundo o planejamento ouvintista. O autor ressalta que o ouvintismo 
desenvolveu uma forma de transformar o currículo em um instrumento coloni-
zador ao criar várias representações categóricas. Nessas categorias, encontra-se 
aquela que se refere a um “currículo para deficientes mentais”, criando o este-
reótipo que considera a surdez uma patologia que afeta as condições psíquicas 
do sujeito, por isso, torna-se necessário criar uma metodologia de ensino para 
deficientes mentais, perpetuando o olhar da sociedade envolvente sobre estes 
sujeitos, um olhar que inferioriza, determina papéis e cria discursos.

O mesmo conteúdo que era aplicado aos ouvintes, com mesma metodo-
logia também se aplicava aos surdos, porém o tempo era muito maior, pois o 
aprendizado era lento, assim denominava-se “currículo para ouvintes”, dessa 
maneira a capacidade de raciocínio do surdo era considerada inferior àquelas 
dos ouvintes, visto que o tempo era até três vezes maior para o aprendizado. 
Outra descrição dessas categorias considera, “currículo para deficientes da 
linguagem”, nesse modelo a surdez afeta a capacidade para o desenvolvimento 
da linguagem considerando que os discentes não terão acesso à língua oral, 
caso não desenvolvam a linguagem (SKLIAR, 2016).

O “currículo da beneficência laboral” tinha por objetivo centrar-se na 
formação dos “deficientes”, ou seja, os surdos para a vida no trabalho, tor-
nando-os sujeitos produtivos para a sociedade. Diante de todos os currículos 
apresentados acima, se ainda assim o surdo demonstrasse um quadro de “fra-
casso”, ele então poderia como último recurso, usar o “currículo salva-vidas” 
(SKLIAR, 2016).

A partir das investigações de Skliar (2016), podemos verificar que 
várias foram as propostas curriculares no desenrolar da educação de surdos. 
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A inserção da música, como componente curricular na formação da criança 
surda, necessita englobar e considerar as políticas públicas no campo da edu-
cação bilíngue, possibilitando que as comunidades inferiorizadas possam ser 
visualizadas e que a língua de sinais se torne parte integrante de uma meto-
dologia específica de ensino. Nesse viés, fica evidente considerar um melhor 
entendimento do papel da música na educação dos alunos surdos, não como 
uma atividade descartável e descontextualizada, mas sim como parte de um 
processo constante na formação humana.

A Música no Trabalho Educacional Bilíngue

O desafio do professorado na perspectiva multicultural crítica é pensar 
em um currículo que tenha a questão cultural como eixo orientador de prá-
ticas descolonizadas. Se a concepção de diferença não ficar bem esclarecida 
enquanto prática escolar, o currículo se transformará em um instrumento 
indiferente às particularidades e, sobretudo, potencialidades de cada indiví-
duo ou grupo. E por essas vias, há necessidade de constituir uma orientação 
curricular intercultural, como Santos (2003, p. 33) descreve, para que haja 
um “reconhecimento da diferença e do direito à diferença e da coexistência 
ou construção de uma vida em comum além de diferenças de vários tipos”. 
Acentuando, desta feita, a partir do pensamento de Canen e Oliveira (2002, p. 
94), em que as identidades plurais constituem-se bases da sociedade, e, essa 
multiplicidade, deve “ser incorporada em currículos e práticas pedagógicas”.

Como parte da sociedade, a escola é uma “arena” onde diferentes culturas 
entrecruzam, produzindo novos conhecimentos e maneiras de ver o mundo, a 
partir dos olhos do outro em suas singularidades. Esse cenário exige do sis-
tema educacional um posicionamento reflexivo e atuante. Para além de uma 
tradição Monocultural, a realidade Histórica e Cultural provoca a escola, os 
currículos, as práticas de ensino e, principalmente, os conteúdos oferecidos. 
No intuito de “reconhecer os diferentes sujeitos socioculturais presentes em 
seu contexto”, de modo “a abrir espaços para a manifestação e valorização 
da diferença (MOREIRA e CANDAU, 2003, p. 161).

Para Gimeno (2001), tratando da educação e seu papel emancipatório, 
reforça-se a necessidade de expandir, alastrar e ampliar a dimensão conceitual 
para os diferentes sujeitos e realidades socioculturais. Assim, a educação se 
origina para gerar mudanças, no pensamento, e modificar os conceitos pré-
-estabelecidos sobre as diferenças.

A fé na educação nutre-se da crença de que esta possa melhorar a qua-
lidade de vida, a racionalidade, o desenvolvimento da sensibilidade, a 
compreensão entre os seres humanos, o decréscimo da agressividade, o 
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desenvolvimento econômico, ou o domínio da fatalidade e da natureza hos-
til pelo progresso das ciências e da tecnologia propagadas e incrementadas 
pela educação. Graças a ela, tornou-se possível acreditar na possibilidade 
de que o projeto ilustrado pudesse triunfar devido ao desenvolvimento da 
inteligência, ao exercício da racionalidade, à utilização do conhecimento 
científico e à geração de uma nova ordem social mais racional (Idem, p. 21).

Para que a educação se transforme em uma resposta de melhoria social 
e política, um constructo sustentador deve ser empregado para materializar 
sua importância. O currículo para surdos corresponde uma parte das soluções 
em um universo educacional multifacetado e perpassado por desafios a serem 
ultrapassados para legitimar a presença de um significado da pluralidade cul-
tural, na participação política dentro da sociedade de que faz parte. Em vista 
disso, pensar em um currículo para surdos é considerar o sujeito enquanto 
comunidade linguística. E é valorizar a sua identidade, a sua cultura, a sua 
língua como parte integrante do processo de ensino, bem como contestar a 
própria estrutura ideológica presente no currículo.

Para transformar o currículo em um instrumento nas mãos da cultura 
surda, na defesa de seus interesses, tendo em vista a participação política 
nos espaços educacionais. O currículo deve ser pensado e elaborado visando 
sujeitos falantes de uma língua visual, bem como a maneira com que estes 
sujeitos estabelecem relações de significados com o mundo. Assim sendo, 
um currículo intercultural que contemple o ensino, sobretudo o ensino musi-
cal mediado pela Libras, encontra-se sustentado, enquanto prática, em uma 
proposta educacional bilíngue.

O bilinguismo, ao considerar que duas línguas possam ser trabalhadas 
no mesmo espaço educacional, poderá trazer muitos benefícios aos discentes 
surdos. Contudo, a língua, mesmo verbal e não verbal, não consegue por si 
só englobar todas as nuanças da música, assim outros recursos didáticos-me-
todológicos para elaborar o trabalho, como os visuais, táteis e outros devem 
ser empregados.

Quadros (1997) afirma que o bilinguismo pretende ofertar ao surdo uma 
acessibilidade linguística no processo de ensino, pois há sempre duas línguas 
envolvidas nesse contexto. Essa proposta concebe a língua de sinais como 
sendo a mais apropriada para o desenvolvimento da criança surda, visto que é 
considerada a sua língua natural. Se a LS é adquirida naturalmente pela visão, 
e a língua oral aprendida de maneira sistematizada também pela visão, a pro-
posta bilíngue projeta garantir o saber e o acesso aos conteúdos permeando 
sempre através de uma LS.

Para Garcia (2011), o método bilíngue é uma proposta de ensino que 
pode contemplar todos os estudantes surdos, pois parte dos princípios dos 
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Direitos Humanos e linguísticos que buscam assegurar aos alunos a garan-
tia e autonomia de ter, aprender, usar e mobilizar mudanças em uma língua 
materna. Ainda nesse pensamento podemos considerar que “não é um pro-
blema da criança por ser ela surda, mas um problema social que pode gerar 
consequências irreversíveis no desenvolvimento da criança caso não seja 
oferecido a ela o direito de ter acesso à aquisição de uma língua de forma 
natural” (QUADROS, 1997, p. 29-30).

O bilinguismo deve compreender a situação em que a criança surda se 
encontra, pois nem sempre ela virá do seio familiar à escola com uma lin-
guagem e língua constituídos. Os maiores índices de surdos são oriundos de 
famílias de pais ouvintes, comprometendo assim o desenvolvimento da lin-
guagem, por isso o ensino bilíngue deve considerar primeiro o aprendizado de 
uma língua natural (QUADROS, 1997). Dessa forma, Brentano (2011) destaca 
o atributo de cada contexto que o indivíduo se encontra, em que há incidên-
cia de um bilinguismo aditivo ou subtrativo. Respectivamente, contextos de 
“bilinguismo aditivo” possibilitam que aconteça uma valorização linguística 
pelas interações grupais, em que uma língua caminhe ao lado de outra.

No “bilinguismo subtrativo”, por outro lado, há uma dinâmica nas rela-
ções que tenciona para desvalorização de uma língua em detrimento da outra, 
como por exemplo, a intensificação de métodos oralistas na escola, na família 
ou em outros espaços sociais. Tudo isso interfere no desenvolvimento cog-
nitivo do discente surdo que está desenvolvendo sua identidade linguística 
e, futuramente, sua base bilíngue, pois “possuir duas línguas pressupõe uma 
maior flexibilidade no aprendizado”, segundo Brentano (2011, p. 26).

Os surdos são indivíduos que possuem as mesmas capacidades cogniti-
vas que os ouvintes, a única diferença está na língua. Ela é um componente a 
mais para legitimar sua cultura, por isso, a proposta bilíngue se fundamenta 
em reconhecê-los enquanto seres diferentes dos ouvintes, uma diferença que, 
segundo Matos et al.ii (2009), é linguística.

Cada criança surda, independentemente do nível de perda auditiva, deve ter 
o direito a crescer sendo bilíngue. Sabendo usar tanto uma língua de sinais 
quanto uma língua oral (por escrito e, se possível, em sua modalidade 
falada), a criança atingirá sua completa capacidade cognitiva, linguística 
e social (GROSJEAN, 2001, p. 110).

Expor a criança com surdez a uma língua de modalidade oral não vai 
afetar o seu desenvolvimento cognitivo, na medida em que a língua natural 
desse discente se torne o principal meio de acesso aos conteúdos ministrados. 
O ensino bilíngue não demonstra a supremacia da LS em detrimento da oral, 
ele é o meio pelo qual o aluno consegue fazer aquisição de duas línguas, no 
caso dos surdos, uma língua de sinais e uma oral auditiva (modalidade escrita).
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A Libras e a Língua portuguesa são línguas distintas, de canais comuni-
cacionais diferentes (QUADROS; KARNOPP, 2004; BRITO, 1997). Todavia, 
ao se definir a necessidade de um apoio indispensável das palavras da língua 
portuguesa escrita, para o aprendizado da Libras, usa-se apenas a forma escrita 
sem contemplar a estrutura da língua. Nesse olhar, há um desencontro de 
informações que levam os falantes da língua oral suporem que a Libras não 
existiria sem estar vinculada à língua portuguesa.

As línguas naturais existem sem depender de nenhuma outra língua 
(QUADROS; KARNOPP, 2004), por isso, a Libras não é a representação do 
português em sinais. Uma prova disso são os surdos que nascem em famílias 
de pais surdos. Estas crianças chegam à escola sinalizando, mas não sabem 
representar de forma sistematizada (escrita) o que produzem em sinais. O 
conceito de cada sinal é estabelecido visualmente pelos seus pais, assim, 
conseguem se comunicar sem precisar do apoio da língua portuguesa.

Ser bilíngue deveria se tornar uma opção ao surdo, garantindo-lhe a liber-
dade de optar por qual língua gostaria de aprender como sua segunda língua. 
No entanto, não há uma opção quando os olhares regidos por diferentes dis-
cursos se voltam para o surdo e na sua posição social em um território predo-
minantemente de língua oral. Desse modo, justifica-se o processo educacional 
bilíngue visando o aprendizado de uma língua na modalidade escrita para que 
os surdos tenham acesso ao meio social que os cercam. De um modo geral, 
a sociedade, no que tange à produção musical, é capaz de representar vários 
elementos culturais. Dessa forma, proporcionar aos surdos um aprendizado 
bilíngue, é tornar esses elementos acessíveis mediado pela Libras.

A proposta de ensino musical para surdos, então, é uma orientação con-
dicionada ao ensino bilíngue, pois a música é produzida em uma determinada 
cultura e sua materialização acontece pela língua oral. Se observarmos com 
atenção o ensino musical na perspectiva surda, constataremos uma dualidade 
de línguas em que, de um lado, versa a língua portuguesa oral (som) e escrita 
(letra), do outro a interpretação em Libras (sinais). Nesse cenário, o discente 
surdo terá contato com duas modalidades linguísticas ao mesmo tempo, pos-
sibilitando o ensino de música através de uma metodologia bilingue que possa 
levar o educando a estabelecer relações de significado em ambas as línguas.

Comunidades Minorizadas e Ensino Musical

Segundo Slomski (2012, p. 39), “o termo surdo possui um referencial 
sócio-histórico que determina a necessidade da existência de uma comuni-
dade com características e anseios em comum”. A partir desse pensamento, 
fica evidente a relação de cultura e comunidade surda como instâncias que se 
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atravessam, cruzam caminhos e criam novos percursos para a compreensão 
da educação do surdo em uma sociedade envolvente.

De acordo com Skliar (1998, p. 109), a história da educação dos surdos 
aconteceu em dois períodos separados pelo Congresso de Milão em 1880. 
Antes das discussões políticas elaboradas nesse congresso, a educação dos 
surdos tinha a língua de sinais como um importante instrumento através do 
trabalho desenvolvido pelo Abade L’Epée com os surdos moradores de rua. 
Após o Congresso de Milão, decide-se por utilizar o oralismo como método 
de ensino para garantir o alcance de objetivos, intenções e interesses da grande 
maioria ouvinte presente no debate. Esse novo posicionamento didático-me-
todológico se mantém vivo e dominante nos dias atuais.

Dessa forma, a insuficiente participação dos surdos no Congresso de 
Milão reafirma uma realidade histórica de exclusão, sobretudo em importantes 
decisões políticas de orientação da sua condição no mundo. O reflexo desse 
congresso é parte da sociedade na qual está inserido, no que toca os direitos e 
garantias constitucionais, como educação, trabalho, lazer, entre outros. Ana-
logamente, a capacidade de ser visto e compreendido lhe foi negado pelos 
padrões de normalidade implantados pelo pensamento ouvinte, levando, por 
vezes, a “destruição de uma minoria linguística e cultural que ameaçava a 
hegemonia” (SLOMSKI, 2012, p. 12).

O pensamento que introduz uma condição de inferioridade aos diferentes 
grupos sociais, como surdos, negros, índios, é fruto das relações de poder que 
criam subjetividades sobre esses indivíduos, se apoderando do outro ao dizer 
quem ele é, como deve agir e qual seu papel dentro da sociedade (SÁ, 2010). 
Na condição de grupos étnicos, podemos assim definir segundo a ideologia 
enraizada, os valores qualitativos que lhe são subtraídos, em que a utilização 
de uma língua específica fica às margens dos projetos de universalização 
linguística de cunho nacionalista. O que se vai legitimar, nos espaços escola-
res, através da Língua Portuguesa, como primeira língua. Além disso, Skliar 
(1998) coloca em xeque a definição desses grupos como minorias, uma vez 
que há grande incidência de usuários da língua de sinais em diversos países 
como Inglaterra e Estados Unidos que, consequentemente, possibilitaram 
valorizar a identidade surda por se tratar de um dos seus artefatos culturais.

O que está em questão, segundo a análise de Skliar, é o uso do termo 
minoria. Esse mantém as representações sociais sobre os surdos enquanto 
uma população menor em relação à de ouvintes. O que leva à inferioridade 
política, social e cultural, ao invés de reconhecê-los como iguais quantita-
tiva e qualitativamente. Nesse contexto, o surdo recebe questionamentos e 
diferentes submissões aplicadas por uma cultura ouvinte. No pensamento de 
Foucault (1995 apud SLOMSKI, 2012, p. 30), são formulados três tipos de 
objetivação, que figuram as relações conflituosas entre o surdo e o ouvinte, 
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a saber: vida, trabalho e linguagem. Noutra perspectiva, a comunidade, na 
qual estes sujeitos estão inseridos, assume uma sustentação fundamental que 
os possibilitam um enfrentamento destas disputas, e assim afirmarem a sua 
identidade cultural.

A partir de uma distinção elaborada por Strobel (2015, p. 37) entre Povo 
e comunidade surda, em que a primeira refere-se a um “grupo que fala a 
mesma língua, que têm costumes, histórias, tradições comuns e interesses 
semelhantes”. E a segunda como, além dos interesses e atributos em comum 
entre os surdos, o local onde os “sujeitos ouvintes – membros da família, 
intérpretes, professores, amigos e outros – participam e compartilham os 
mesmos interesses” (Idem, p. 38). Assim é possível compreender, através 
dessa distinção, o papel político das comunidades, como espaço de discussão, 
diálogo e decisões em favor dos surdos. Isso, abrange não só os surdos, mas 
outros sujeitos que, mesmo não compartilhando das mesmas experiências 
sensoriais, admitem uma necessidade de lutar contra a hegemonia cultural 
instaurada na sociedade envolvente.

Embora os ouvintes que participam da comunidade não possuam um 
nível de surdez, segundo Slomski (2012), alguns elementos das identidades 
surdas que, ao se unir, transformam-se em uma comunidade que também faz 
parte da vida desses ouvintes, como a Língua de Sinais. A língua, como arte-
fato cultural e semiótico, é realizada na comunidade surda sob a perspectiva 
visual-espacial, com sinais que são construídos para representar um sistema 
simbólico de comunicação. Um sistema em que há um emissor e outro recep-
tor que transforma os sinais em informações através dos processos mentais. 
Desse modo, os ouvintes também conseguem compreender essa especificidade 
linguística, possibilitando-os a se ingressar nas comunidades e, consequen-
temente, no universo de luta contra as representações da cultura ouvinte que 
criam uma imagem inferiorizada dos surdos.

Paralelamente, os surdos também podem participar das comunidades 
ouvintes. Pelo fato de serem sujeitos com uma cultura autoafirmada enquanto 
potência que mobiliza diferentes espaços sociais como escola e família, “as 
pessoas surdas também podem ser consideradas biculturais quando são capa-
zes de interatuar tanto numa comunidade de surdos, quanto numa comunidade 
de ouvintes” (SLOMSKI, 2012, p. 56).

No pensamento de Skliar (1998), o povo surdo é condicionado a uma 
“minoria” social, em nível de comparação aos falantes da língua oral, desse 
modo, o referencial será a comunidade que detém o maior número de pessoas 
consideradas “normais”. A comunidade surda só assume uma condição de 
minoria, porque os discursos ideológicos se fundamentam sobre a “deficiên-
cia” do outro. No entanto, se estes sujeitos morassem em um país de surdos, 
logo o estereótipo de ser um grupo menor seria desfeito.
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As escolas entendidas como um espaço de construção do saber, são for-
madoras de sujeitos pensantes para viver em sociedade, porém acabam por 
reproduzir as ideologias em relação aos grupos minorizados. Em vista disso, 
nessas escolas, apesar da legislação que ampara o ensino da música ser recente, 
ela ainda é considerada privilégio de poucos, de pequenos grupos, ensinada 
de forma conservadora. As práticas de “cantar” é o que predomina no ensino 
da música, revelando um caráter descontextualizado da realidade dos alunos, 
e por se tratar de som, fica evidente a exclusão do surdo, principalmente, da 
realidade sociocultural em que ele se encontra.

Strobel (2015) reconhece a necessidade do surdo em ter acesso aos bens 
culturais que o saber musical proporciona, apesar de não concordar que a 
música é parte de uma cultura surda, mesmo que espontaneamente, seu olhar 
versa sobre a perspectiva do direito ao acesso à informação e a saberes. “A 
música, por exemplo, não faz parte da cultura surda, mas os sujeitos surdos 
podem e têm o direito de conhecê-la como informação e como relação inter-
cultural” (Idem, p. 88) [sic].

Segundo Ilari e Monteiro (2011, p. 41) esclarece que:

Para a criança, a percepção do som e sua tradução motora são imediatas 
e ela costuma sentir prazer com a experiência física. Ele observou que 
os movimentos naturais das crianças – andar, correr, saltitar e balançar 
– expressam naturalmente elementos da música. O corpo passa, então, a 
ser um meio privilegiado para vivenciar a dimensão temporal da música, 
podendo a Rítmica ser entendida como uma estimulação da atividade 
motora por meio dos eventos musicais.

Diante disso, o ser humano em sua própria estrutura física se relaciona 
com a música e com o “fazer” musical. As práticas pedagógicas precisam ser 
voltadas para integrar a música como um saber que contribui para a formação 
sociocultural dos sujeitos, valendo de práticas criativas e significativas, não 
apenas para preencher um vazio, ou seja, descartável.

As comunidades inferiorizadas pelos discursos dominantes (negros, 
índios, homossexuais, surdos) têm o direito e devem partilhar de um ensino 
que contemple suas especificidades culturais e linguísticas. A música como 
ferramenta pedagógica estreita essas barreiras, a fim de possibilitar o apren-
dizado significativo destes sujeitos. No posicionamento de Finck (2009, p. 
49), “a abordagem instrumental antes de ser centrada no déficit, deveria dar 
ênfase no intercâmbio da pessoa com o meio social”. Por isso, o professor não 
deve ver esse ou aquele aluno como inferior diferente, “deficiente”, mas um 
ser ímpar com capacidades de aprendizagem iguais ou superior em relação 
aos outros estudantes.
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Em se tratando de grupos de surdos, o olhar sobre o ensino dessas “comu-
nidades minorizadas”, a maior barreira centra-se na língua, isso reflete uma 
incompatibilidade com o acesso linguístico dos conteúdos em Libras (QUA-
DROS, 2006). O ensino musical pela língua portuguesa não atinge o objetivo 
da educação que procura incluir o discente “deficiente” na escola regular, pelo 
contrário o excluí do processo educacional. Para Moura (2000), “a escola 
desejada por todos” procura construir uma política de educação que considera 
o alunado indivíduos comuns, sem o estigma da “deficiência”. Todavia na 
concepção do surdo, ainda nas palavras de Moura, não se deve considerá-lo 
normal, visto que ele não é, pois os surdos possuem identidade, cultura e lín-
gua que são peculiares àquela comunidade. Portanto, a abordagem de ensino 
não só referente à música, mas como um todo, parte do princípio que este 
público concebe o mundo pela visão, assim sendo, propostas visuais, serão 
mais efetivas do que métodos orais.

Por um longo período, práticas orais foram impostas, na investida de 
ascensão do surdo para a fala, assim, o prejuízo foi imensurável, a alunos 
surdos com idade incompatível com o grau de escolaridade. No que tange à 
proposta de ensino musical, estabelecida obrigatoriamente pela lei, as práticas 
oralistas são preferidas ao método bilíngue, pois o professorado desconhece a 
Libras, assim como um parâmetro norteador para aplicar esta recomendação 
legal. Em decorrência disso, faz-se necessária a inserção de uma metodologia 
de tradução de músicas, que possa colocar a música dentro do currículo de 
ensino musical para sujeitos surdos. Uma tradução que valoriza a língua de 
sinais e utilizando duas línguas no processo de ensino e de aprendizagem, a 
língua portuguesa e a Libras, ou seja, um currículo bilíngue.

Uma Proposta de Inserção de Música no Currículo Bilíngue

O currículo é um importante instrumento para firmar interesses no sis-
tema educacional, possibilitando a construção de um caminho a ser seguido 
na prática escolar. A necessidade de adequá-lo às particularidades dos grupos 
atendidos pela escolarização é promulgada, tendo em vista os direitos que 
garantem uma significativa qualidade na educação.

Segundo Goodson (1995), o currículo não é um corpo fixo e imutável, 
mas, em sua historicidade, torna-se um artefato social e histórico e a sua ela-
boração escrita e a aplicação prática corresponde à realidade de cada tempo e 
espaço. É algo que se movimenta junto às mudanças históricas na sociedade. 
Dessa forma, “a fabricação do currículo não é um processo lógico, mas um 
processo social” (Idem, p. 08), envolvendo nesse processo jogos de interesses, 
intenções, posicionamentos filosóficos, representações sociais, ideologias, etc.
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Na medida em que se compreende a não neutralidade curricular, é pos-
sível verificar que, por um lado, algumas verdades são incorporadas e outras 
são silenciadas para perpetuar interesses políticos, econômicos e sociais. Essas 
verdades se transformam em discursos que, por meio da prática, materializam-
-se em atitudes de desigualdade, desrespeito e intolerância com a diferença, 
uma diferença que também possui verdades, saberes e fazeres.

A sociedade, tendo parte na constituição do currículo, reproduz pro-
cessos de inclusão e exclusão, resultando em uma conexão dos interesses 
sociais com a fixação de matérias e temas nos espaços escolares. A partir 
disso, fica evidente que “as categorias pelas quais vemos e construímos hoje 
o currículo educacional são resultados de um lento processo de fabrica-
ção social, no qual estiveram presentes conflitos, rupturas e ambiguidades” 
(GOODSON, 1995, p. 08).

A possibilidade de constituir um processo de subjetivação cultural, como 
parte de uma histórica fabricação social do currículo educacional, sublinha 
um importante caminho a ser seguido pela cultura surda. Esse caminho afirma 
suas verdades e maneiras particulares de produzir conhecimentos em espaços, 
há muito tempo, restringindo a um grupo específico, como os ouvintes. Como 
parte desse processo, as matérias, os conteúdos e os métodos interligam-se 
para descolonizar a aprendizagem do surdo e remodelar as narrativas, pre-
sentes nos currículos. Para Costa et al. (2005, p. 52), “quando uma narrativa 
do currículo fala sobre algo ou alguém, ela também dispõe sobre esse objeto 
e sobre posição adequada: ela nomeia, enquadra, regula, coordena”. Nesse 
sentido, pensar sobre a construção de um currículo que atenda às necessidades 
de grupos, como os surdos, é desprender de narrativas que os representam.

O primeiro passo para constituir este currículo, transformando-o em um 
instrumento para as comunidades surdas em suas necessidades educacionais, 
é pensar na própria constituição teórica do currículo. Considerando o campo 
teórico presente na elaboração curricular, a crítica existente é a de que se tor-
nou um elemento deteriorado e que anuncia uma necessidade de reestruturar 
a sua prática. É certo que as teorias não conseguem se ajustar às mudanças 
sociais na realidade com a mesma frequência e intensidade que acontecem, o 
que não garante a solução dos problemas na relação com as pessoas envolvidas 
no ensino (SCHWAB, 1978).

Para Schwab, a teoria possui uma abordagem geral, universalizando as 
particularidades para alcançar todos os casos. Muitas vezes, esse atributo de 
universalidade na teoria não consegue resolver todos os problemas, visto que 
para solucioná-los é necessário adequar as diferentes realidades socioculturais. 
Nesse sentido, Schwap (1978) reforça a necessidade de novos caminhos ou 
princípios para solução de tais problemas, com novos métodos para avaliá-los. 



EPISTEMOLOGIAS DOS ESTUDOS SURDOS: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade cultural 443

Se o currículo continuar estático, imutável e moribundo, termo utilizado por 
Schwab, a educação continuará distante das necessidades dos sujeitos envol-
vidos, dos surdos que necessitam de um ensino bilíngue, entre outras particu-
laridades que a teoria tende a silenciar e que a prática, por si só, não resolverá.

Para Goodson (1995, p. 57), “o teórico é sempre algo considerado uni-
versal ou abrangente, algo investigado como se fosse imutável de caso para 
caso, algo enfim inacessível às circunstâncias mutáveis”. Por isso, o currículo 
bilíngue se apresenta como estratégia que articula uma teoria prescritiva dos 
conteúdos, diretamente ligado à realidade dos surdos com práticas escolares 
significativas para o processo ensino e de aprendizagem. Desse modo, possi-
bilita que a percepção do professor alcance as maneiras singulares de ensinar 
através das orientações desse currículo.

Mas, além de elaborar um currículo bilíngue prescritivo aos professores, 
que orienta a prática docente, é fundamental, como bem destaca Slomski 
(2012). A compreensão da identidade do surdo, seus aspectos culturais, lin-
guísticos e socioantropológicos no processo ensino-aprendizagem a partir de 
sua língua natural língua de sinais, e a garantia de adquiri-la simultaneamente 
na mesma condição da criança ouvinte que adquire a língua oral.

Com o olhar direcionado a essas questões, o currículo se forma, é cons-
truído e se transforma em práticas. As disciplinas que surgem dessa organi-
zação, enquanto corpo de conhecimentos, que serão compartilhados (e não 
transmitidos), moldam-se ao posicionamento curricular. A variante encontrada 
no espaço escolar, por exemplo, justifica-se com a presença dos surdos. Esse 
grupo, assim como tantos outros, afirma o reconhecimento da diferença como 
algo que soma e que, por isso, apodera-se da construção do currículo para 
atender às particularidades. Porquanto, os conteúdos devem ser adequados e 
não excluídos diante da diferença.

Conforme aquilo que está discriminado na orientação curricular, no que 
tange ao campo da comunicação e expressão em música, uma das orientações 
é a busca pela “percepção e identificação dos elementos da linguagem musical 
em atividades de produção, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de 
materiais sonoros e de instrumentos disponíveis” (BRASIL, 1997, p. 55).

Assim, Humbolt (1992, p. 03-04) sugere que “nem toda palavra de uma 
língua tem um equivalente exato na outra. Dessa forma, nem os conceitos, que 
são expressos através de palavras de uma língua, são exatamente os mesmos 
que são expressos através de palavras de uma outra”. Seguindo o pensamento 
de Humbolt, a tradução de músicas para Libras estabelece um parâmetro de 
significação aproximado ao encontrado na língua portuguesa. Nesse sentido, 
algumas particularidades não são traduzidas, porque não existe correspon-
dência que produza sentido no campo linguístico dos surdos.
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Considerações Finais

O currículo é responsável por articular experiências, averiguar a ligação 
que se estabelece entre o objeto do conhecimento e o mundo do discente, 
criando um ambiente favorável de aprendizagem. O som é um dos elementos 
presentes na cultura ouvinte, mas que não provoca sentidos para os surdos, 
tal qual é apresentado. Ou seja, o som trabalhado em sua literalidade, apenas 
o som enquanto recurso sonoro. Por isso, colocar uma música na tentativa de 
que o surdo possa absorver os conteúdos pelo som, não faz sentido para ele 
enquanto realção de som e significado.

A pesquisa apontou que o surdo pode sentir a música por meio das pala-
vras que a compõe, desse modo o intérprete de Libras assume uma impor-
tante função, pois traduz os significados culturais da língua portuguesa para a 
Libras. Assim sendo, pensar em um currículo bilíngue é construir as práticas 
pedagógicas sustentadas pelo trabalho desse profissional capaz de transitar 
entre as duas línguas e culturas. A música no currículo bilíngue sofre uma 
tradução para a Libras, que passa agora a adotar sinais para representar os 
significados contidos nas palavras. A partir de um modelo estabelecido no 
currículo, esse deve orientar os docentes no processo educacional, portanto 
tem-se um método para aplicar em quaisquer outras músicas.
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CAPÍTULO XIX

O ENSINO DE LIBRAS NO JOGO 
EDUCACIONAL: Estratégia do ensino 

de LIBRAS na Educação infantil e 
Anos Iniciais do ensino fundamental

Wendel de Oliveira 85

Introdução

Este estudo é justificado porque se faz necessário o desenvolvimento de 
pesquisas para o ensino de LIBRAS – português que compreendam o caráter 
cultural do surdo e busquem estratégias didáticas (LIBÂNEO, 1994) que 
valorizem as línguas de sinais e possibilite que as crianças surdas tenham 
referencial sobre a sua língua e sua cultura, simultaneamente com os signos 
da Língua Portuguesa. Para falar da história do ensino das línguas de sinais 
e do ensino de LIBRAS no Brasil, faz-se necessário abordar os aspectos da 
história do ensino da Língua de Sinais Americana (ASL), fazendo um para-
lelo entre as duas, pressupondo que as pesquisa sobre as línguas de sinais 
iniciaram com a ASL.

Durante muitos anos o ensino de línguas de sinais, como por exemplo, a 
American Sign Language – ASL (Wilcox; Wilcox, 2005), e a Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS (ALBRES, 2008; 2012; ALMEIDA, 2010; FELIPE, 2009; 
FERREIRA 1995; GESSER, 2010; KARNOPP, 2004; NEVES, 2011; QUA-
DROS, 2006) foram ensinadas nas universidades e curso de Letras LIBRAS 
sobre a língua de sinais.

Visto que nos leva a observar que, questões da cultura surda e aspectos da 
gramática não eram contemplados, pois se ensinava um vocabulário básico de 
sinais (palavras descontextualizadas) e a elaboração de sentenças e diálogos 
deveriam ser construídas pelos alunos. Segundo Gesser (2009), no Brasil, a 
discussão sobre metodologias aplicadas ao ensino de LIBRAS ainda é muito 
inicial, o que me incita persistir em minhas pesquisas, através de experiências 
profissionais construídas durante 25 anos atuando como professor na educação 

85 Mestre em Educação Inclusiva e Diversidade. E-mail: wendelmel@hotmail.com. Produto final da dissertação 
de Mestrado, apresentado a Universidade Federal Fluminense – UFF, para o Projeto “Diásporas amazônicas: 
língua, cultura e educação sob o signo da diversidade – Procad-Amazônia”, 2020 da Universidade Federal 
de Rondônia – UNIR-RO.
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de crianças surdas no Instituto Nacional de Educação – INES observei a real 
necessidade de materiais pedagógicos concretos de apoio educacional para 
atender no aprendizado de alunos surdos, crianças até idosos na Educação 
de Jovens e Adultos. No entanto, nunca tinha pensado em fazer mestrado, 
porém, o que me fez ingressar em pesquisas, foram as crianças fluentes em 
LIBRAS do INES, que reclamavam que os jogos que eu comprava tinham 
o ensino de LIBRAS errado. Por esse motivo, certo dia uma criança surda 
de 11 anos me questionou, pra eu fazer um jogo de LIBRAS. Logo pensei, 
onde farei um estudo para desenvolver um jogo? Foi a partir desse momento, 
decidi fazer mestrado, para aprofundar minhas pesquisas e deu certo, consegui 
desenvolver um jogo Pedagógico para os alunos surdos e ouvintes aprender 
de forma lúdica os signos linguísticos da língua de sinais brasileira, através do 
primeiro parâmetro fonológico de LIBRAS denominado de Configuração de 
Mão (CM) no qual foram catalogadas 46 CMs conforme Ferreira Brito (2010).

Figura 1 – As 46 Configurações de mão da LIBRAS

Fonte: (FERREIRA BRITO, 2010, P� 220)
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Segundo ORTEGA e GASSET (1961, p. 367)” A cultura é uma neces-
sidade imprescindível de toda uma vida, é uma dimensão constitutiva da 
existência humana, como as mãos são um atributo do homem…”

Dessa forma, é proposto que o ensino de LIBRAS possa privilegiar 
atividades comunicativas. Segundo Richards (2006), uma das importantes 
contribuições da abordagem comunicativa foi distinguir entre duas compe-
tências que devem ser adquiridas pelos estudantes de uma língua: a compe-
tência gramatical (estrutura de uma língua: fonologia, morfologia, sintaxe) 
e a competência comunicativa (uso da língua em situações reais de comuni-
cação: graus de formalidade, diferentes gêneros textuais etc.) e dar à compe-
tência comunicativa um papel central no processo de ensino-aprendizagem 
de línguas.

Alfabetização em libras

Podemos dizer que falamos agora de desafio, a alfabetização em LIBRAS 
é um grande desafio, não só para o aluno surdo como também para o pro-
fessor, seja ele ouvinte ou surdo. Pois deparamos com práticas pedagógicas 
e metodologias que ainda não são especificamente para a alfabetização em 
LIBRAS. A decifração do código escrito nos remete a ideia de alfabetização, 
nome dado a esse processo talvez seja uma das causas de tal ideia. Portanto, 
temos como objetivo abordar o tema alfabetização e isso envolve um conceito 
muito mais amplo do que simplesmente o termo “alfabeto”, um processo 
direto da interação com a língua e o meio. Referimos à língua e ao meio, não 
apenas como um artigo, mas na verdade ao meio que a criança surda interage, 
que é a LIBRAS.

Temos como exemplo, no “Jogo da Procura”, quando usamos a confi-
guração de mão com a letra A – apagar e letra F – Feliz com a configuração 
de mão em F, podemos também usar configuração de A com outro tipo de 
brincadeira. Ex.: com diferentes sinais A – Amor, mas o sinal de amor não usa 
letra A, letra C – Casa, mas o sinal não é igual com a configuração de mão C.

Existem diversas formas errôneas de comunicação que envolvem os 
surdos, assim como: Português sinalizado, Mímica, Sinais criados pelo meio 
e outras formas que são utilizadas para comunicação que estão longe de serem 
consideradas línguas ou linguagem.

Como por exemplo, a palavra BOLA:
 Português: soletra B-O-L-A;
 LIBRAS: faz sinal de BOLA;
 LIBRAS – classificador: imitando fazer a forma da BOLA, como 

ela é com as duas mãos.
 Mímica: Imitando joga vôlei ou basquete ou outras coisas com a bola.
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A LIBRAS uma língua espacial-visual e existem muitas formas criativas 
que podemos estar explorando (QUADROS, 2007): Configurações de mão, 
Movimentos, Expressões faciais, Gramaticais, Localizações, Movimentos do 
corpo, Espaço de sinalização e Classificadores.

Esses são alguns dos recursos discursivos que a língua oferece e que 
devem ser explorados durante o desenvolvimento da criança surda e também 
serem explorados no processo de alfabetização para que obtenham sucesso.

Através de pesquisas em ambientes educacionais com crianças surdas 
durante o fazer pedagógico, podemos citar alguns aspectos que precisam e 
devem ser explorados em instituições educacionais:

 Estabelecer o olhar;
 Explorar as configurações de mãos;
 Explorar os movimentos dos sinais;
 Utilizar sinais com uma mão, duas mãos com movimentos simétri-

cos, duas mãos com movimentos não simétricos, duas mãos com 
diferentes configurações de mãos;

 Uso de expressões não manuais gramaticalizadas (interrogativas, 
topicalização, foco e negação);

 Explorar as diferentes funções do apontar;
 Utilizar os classificadores com configurações de mãos apropriadas;
 Explorar as mudanças de perspectivas na produção de sinais;
 Explorar o alfabeto manual;
 Estabelecer as relações temporais através de marcação de tempo e 

de advérbios temporais (futuro, passado, presente);
 Explorar orientação da mão;
 Especificar o tipo de ação, duração, intensidade e repetição;
 Utilizar jogos de perguntas e respostas observando o uso dos itens 

lexicais e expressões não manuais correspondentes;
 Utilizar de “feedback” (sinais manuais e não-manuais);
 Explorar as relações gramaticais mais complexas;
 Estabelecer o que se refere e presentes e não presentes no dis-

curso, com o uso de pronominais para retomada e tais referentes 
de forma consistente;

 Explorar a produção gramatical em sinais usando todos os recursos 
táticos, morfológicos, fonológicos próprios da LIBRAS.

Essa proposta de exploração da LIBRAS é para que não se torne tão 
complexa a sua utilização. Desta forma, as crianças através desses aspectos 
poderão explorar sua capacidade criativa com a sua língua nata, possibilitando 
o amadurecimento de suas capacidades lógica, pois é através da linguagem 
que a criança descobre o mundo e o organiza. As histórias e literaturas são 
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meios acessíveis as crianças de explorarem e serem exploradas por amigos, 
parentes, professores, familiares e o entorno. Nas relações cognitivas que se 
desenvolvem e organizam nossas ideias e é através da linguagem que man-
temos uma relação de diálogo com as demais. Sendo assim, esse processo 
vem de encontro ao aluno surdo, suprindo as suas necessidades e o incluindo 
diretamente no letramento. O processo de alfabetização vai sendo delineado 
com base na própria língua e nas relações estabelecidas através da diversidade 
de sinais.

A escrita e seu sistema é uma porta que se abre no processo de alfabeti-
zação de crianças surdas que tem domínio da língua de sinais. Tal produção 
destacadas por pesquisas linguísticas de Quadros e Karnopp, (2013, P.74), 
acaba envolvendo a composição das “unidades mínimas (fonemas), que são 
CM, L, e M que constituem morfemas nas línguas de sinais, de forma análoga 
aos fonemas que constituem os morfemas orais”.

Segundo Pereira, (2008, p.22), que mostra na educação bilíngue, [...] 
a Língua Portuguesa é considerada a segunda língua dos alunos surdos, o 
que significa que seu aprendizado vai se basear nas habilidades linguísticas 
adquiridas na Língua Brasileira de Sinais.

Através da experiência com a escrita passa a se relacionar com a língua 
em uso, passa criar hipóteses e automaticamente se alfabetizar. A leitura é 
a chave principal para o processo de alfabetização e só é realizada através 
do conhecimento da L2. Certamente que esse processo deve fazer parte dos 
objetivos pedagógicos que se desenvolvem nas atividades, sendo elas lúdicas 
ou não.

Conforme Faria e Assis, (2011). Que citam, a seguir, alguns objetivos a 
serem trabalhados pelos professores em sinais:

 Desenvolver o uso de estratégias específicas para resolução 
de problemas;

 Exercitar o uso de jogos de inferência;
 Trabalhar com associações;
 Desenvolver as habilidades de discriminação visual;
 Explorar a comunicação espontânea;
 Ampliar constantemente o vocabulário;
 Oferecer constantemente literatura impressa;
 Proporcionar atividades para envolver a criança no processo de 

alfabetização como autora do próprio processo.

Considerando que a literatura impressa seja um dos pontos críticos do 
processo de alfabetização, sendo que a maioria dos livros está impresso na 
L2 e a criança está no processo de aquisição de sinais. Concomitantemente a 
criança estará em um processo de bilinguismo, onde sua língua nata é a L1 e 
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sua segunda língua L2. A segunda língua que é a língua de origem do país em 
questão é de fundamental aquisição para o aluno surdo, pois será através dela 
que manterá uma interação com o seu entorno. As crianças que têm acesso 
precocemente com a LIBRAS, também apresentam alguns problemas no pro-
cesso de alfabetização em relação às letras e palavras do português. A escrita 
alfabética ainda não tem capacidade de captar as relações de significação da 
língua de sinais, o que torna o processo de registro bastante complicado no 
que diz respeito ao aluno surdo, pois a criança estabelece relações com as 
letras e palavras do português e neste momento ocorre uma interrupção no 
processo do aluno surdo, pois a escrita e seu sistema não são expressados a 
língua em que a criança vem organizando seus pensamentos. Para entrar na 
relação que a criança estabelece com o mundo é necessário que exploremos 
um pouco mais a questão da sua interação comunicativa.

De acordo com Quadros, (2005, p. 33), fato de passar a ter contato com 
a língua portuguesa trazendo conceitos adquiridos na sua própria língua, pos-
sibilitará um processo muito mais significativo. A leitura e a escrita podem 
passar a ter outro significado social se as crianças surdas se apropriarem da 
leitura e da escrita de sinais, isso potencializará a aquisição da leitura e da 
escrita do português.

As oportunidades que as crianças têm de expressar suas ideias, pensa-
mentos e hipóteses sobre suas experiências com o mundo através da língua de 
sinais, são fundamentais no processo de aquisição da leitura e escrita. Diante 
os fatos, somos de acordo que os professores devam ser excelentes na língua 
de sinais, e terem habilidades de explorar as capacidades das crianças em 
relatar suas experiências diárias. Esse método além de ser os mais efetivos 
para o desenvolvimento da consciência sobre a sua própria língua é o que vem 
sendo usado por anos nas escolas especiais e que de certa forma tem dado 
resultado. É através das oportunidades intensas de expressão que se sustenta 
o conhecimento gramatical da língua e que dará suporte para o processo da 
escrita e a alfabetização da L2, no nosso caso o português.

De acordo com Pereira, (2008, p. 22) De que a Língua Brasileira de 
Sinais tem, para as pessoas surdas, a mesma função que a Língua Portuguesa 
na modalidade oral tem para as ouvintes e é ela, portanto, que vai possibilitar 
às crianças surdas atingirem os objetivos propostos pela escola, incluindo o 
aprendizado da Língua Portuguesa na modalidade escrita.

É através da aquisição da L1 que o aluno surdo passará a compreender o 
mundo e a necessidade de adquirir uma segunda língua para que ocorra uma 
total interação. Quando a criança já registra suas ideias, estórias e reflexões 
através de textos suas produções tornam-se base para reflexão sobre as desco-
bertas do mundo e da sua própria língua. O professor pode explorar ao máximo 
através das descobertas e utilizando-as como instrumento de interações sociais 
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e culturais entre os colegas, as turmas e outras pessoas envolvidas com a 
criança surda neste processo. As produções significativas são instrumentos 
valiosos para auxiliarem na exploração da escrita. É de suma importância 
que a criança surda interaja com a escrita alfabética para auxiliar no seu pro-
cesso de alfabetização em português acontecer de forma evidente. No entanto, 
para que esse processo ocorra é necessário que a criança seja alfabetizada na 
sua própria língua juntamente com a língua de seu país de origem através 
das relações socioculturais que elas estabelecem. Sendo assim, propomos a 
necessidade de manter jogos pedagógicos bilíngue em sua em seu processo 
de aprendizagem, pois irá funcionar como um recurso de reflexão sobre a sua 
língua nata, podendo ser usado constantemente no processo de alfabetização 
como instrumento lúdico, didático e pedagógico.

O jogo na construção da aprendizagem

Os jogos fazem toda diferença na aprendizagem, por serem muitas vezes 
utilizados para provocar alegria e diversão, fazendo com que se tornem uma 
forma mais agradável de aprender. Atualmente, os jogos estão sendo levados 
à sala de aula para que o professor transcreva a aprendizagem e o desenvol-
vimento das habilidades apresentadas durante as aulas de uma forma mais 
lúdica. O jogo é colocado na aula e introduzido no conteúdo e neste momento 
deixa de fazer parte de uma brincadeira e se torna um material pedagógico 
com um valor imensurável.

Segundo Kishimoto, (1998, p. 13) de que essas estratégias metodológicas 
podem exercer ambas as funções. Os jogos educacionais facilitam e estimulam 
a aprendizagem através da interação, desenvolvendo capacidades cognitivas 
e a coordenação motora.

Através dessa prática pensamos em criar um jogo bilíngue, que beneficie 
o aluno surdo na aquisição da sua língua natural e sua segunda língua. Sendo 
a escola o local educacional em que a criança deve adquirir conhecimentos e 
habilidades. Jogos educativos estimulam e favorecem o aprendizado e também 
no processo de socialização, além de contribuir para a formação da persona-
lidade do aluno e na aquisição de uma segunda língua. Para que isso ocorra, 
os jogos educativos mobilizam esquemas mentais, estimulam o pensamento, 
a ordenação de tempo e de espaço. Eles também favorecem a aquisição de 
condutas cognitivas e desenvolvimento de habilidades como coordenação, 
destreza, rapidez, força e concentração.

Foi no período do Renascimento que o jogo foi visto pela concepção 
educativa no âmbito das instituições educacionais. Kishimoto (2002, p. 62), 
afirma que: o renascimento vê a brincadeira como conduta livre que favorece 
o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo. Por isso, foi adotada 
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como instrumento de aprendizagem de conteúdos escolares. Para se contrapor 
aos processos verbalistas de ensino, à palmatória vigente, o pedagogo deveria 
dar forma lúdica aos conteúdos.

É muito importante que na aplicação dos jogos pedagógicos ocorra a 
mediação do professor para que a função lúdica não se sobreponha a função 
educativa. Para que isso ocorra de forma coerente, deve haver um equilíbrio 
entre o lúdico e o educativo gerando maior interesse nos alunos.

Piaget (1978) descreve que a criança ao longo da infância passa por três 
sistemas de jogos, sendo os jogos de exercícios, simbólicos e de regras. Os 
jogos de exercícios aparecem durante os dois primeiros anos de vida e o que 
predomina nessa fase é a repetição da sequência das ações, onde a criança 
reproduz movimentos para adaptar à realidade e a partir das ações adquiridas, 
passa a construir outras pelo prazer.

Os jogos contribuem, promovem o enriquecimento do processo de apren-
dizagem, através das suas inúmeras possibilidades de manipular, criar, recriar, 
inventar, onde o aluno passa a elaborar suas próprias estratégias, possibilitando 
desenvolver seu raciocínio, colaborando também para resolução das situações 
problemas que acontecem em seu cotidiano. Apropriando-se dos conteúdos 
curriculares, estimular o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo, moral 
e linguístico.

Dessa forma, o jogar deve ser visto através de um patamar mais amplo 
pelo educador, como uma estratégia que ele utilizada para privilegiar o ensino 
dos conteúdos, colocando assim, o brincar em um lugar de destaque no pla-
nejamento pedagógico, tornando imprescindível a utilização deste valioso 
recurso em suas práticas educativas pedagógicas.

O jogo promove a aquisição da leitura e escrita

O mundo globalizado é letrado, tornando a aquisição da leitura e escrita 
de suma importância, pois contribui para maior socialização dos alunos surdos, 
possibilitando a troca de comunicação, acesso aos bens culturais e melhor 
interação nas diversas situações em que ocorra a leitura e escrita. Porém, a 
aquisição da leitura e escrita em algumas vezes ocorre de forma mecânica 
e descontextualizada, desconsiderando a verdadeira função social da escrita 
utilizada em funções fora do âmbito escolar, porém agindo como se fosse 
exclusivamente escolar.

Segundo Moura, (2011, p. 89), o jogo como promotor da aprendizagem 
e do desenvolvimento, passa a ser considerado nas práticas escolares como 
importante aliado para o ensino, já que colocar o aluno diante de situações de 
jogo pode ser uma boa estratégia para aproximá-lo dos conteúdos culturais a 
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serem veiculados na escola, além de poder estar promovendo o desenvolvi-
mento de novas estruturas cognitivas.

Introduzir o aluno surdo no mundo da escrita é algo desafiador, pois é 
necessário que as letras façam sentido para ele, sendo ele capaz de juntar as 
letras e identificar isso num folheto de propaganda, numa caixa de remédio, 
em um outdoor ou qualquer outro vínculo de informação, transformando 
o que aprendeu em vivência e não necessariamente, realizando atividades 
sem significado. No momento em que o professor passa a utilizar estratégias 
pedagógicas desafiadoras, instigantes e situações que desenvolvam o pensar 
desse aluno, levantando hipóteses e resolvendo situações problemas, faz com 
que desperte o interesse do aluno contribuindo assim, para a superação de 
suas dificuldades. Encontrar respostas prontas nos textos não é a forma que 
esse aluno deve ser trabalhado, isso certamente não o estimula a pensar, sem 
falar das atividades desinteressantes e não estimuladoras que esse o aluno 
acaba deparando. O que vem ocasionar a permanência da falta de leitura, que 
consequentemente reflete diretamente na escrita desse aluno.

O jogo e o brincar fazem parte do ser humano deste os tempos primór-
dios, em toda e qualquer idade e são fundamentais para o desenvolvimento, 
possibilitando uma aprendizagem significativa.

...se para a criança a escrita é uma atividade complexa, o jogo, ao con-
trário, é um comportamento ativo, orientado, frequentemente vigoroso, 
manipulativo, cuja estrutura ajuda na apropriação motora necessária para 
a escrita. (ROSA; NISIO, 2006, p.44)

A psicogênese cria características sendo uma delas a sequência dos 
níveis de concepção referente às representações que ao aluno acaba fazendo 
em relação à leitura e escrita. Para Emília Ferreiro (1986), a construção do 
conhecimento da leitura e da escrita tem uma lógica individual, tanto na escola 
quanto fora dela. Nesse contexto, não é a escola quem provoca a aprendiza-
gem, mas a própria mente da criança que aprende. E nesse processo o aluno 
passa por etapas, que podemos consideram como os principais, o pré-silá-
bico, silábico e alfabético. Grossi (1990) acrescenta ainda ao processo, dois 
níveis intermediários:

 O intermediário I, entre o pré-silábico e o silábico;
 O intermediário II, entre o silábico e o alfabético.

No nível pré-silábico o aluno representa a escrita por meio de desenhos 
ou utiliza letras, entretendo a quantidade de letras vai variar de acordo com o 
tamanho da imagem, começa perceber que a escrita representa aquilo que é 
visto. Ela tenta se aventurar pela escrita e por meio da reprodução de rabiscos 
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e desenhos. Ainda não consegue relacionar as letras, com as imagens que lhes 
são apresentadas. Na passagem do nível pré-silábico para o silábico, temos o 
nível intermediário I, onde o aluno passa distinguir as letras dos números e a 
desvincular a escrita da imagem. De acordo com Grossi (1990, v. 1, p. 58), o 
que define o nível silábico é “A hipótese de que cada sílaba corresponde a uma 
letra é uma forma muito plausível a criança para resolver esse impasse”. No 
nível intermediário II, que é a passagem do nível silábico para o alfabético, o 
aluno percebe que o que ele escreve, não pode ser lido, pois até então utilizava 
uma letra para cada sílaba e a leitura para ele era desvinculada da escrita. 
No nível alfabético o aluno procura colocar cada sílaba às letras que lhes 
correspondem, nesse nível é comum escrever sem separar as palavras numa 
frase, ou separa em partes independentemente das palavras que constituem a 
frase. Cada aluno acaba assimilando a complexidade da psicogênese no qual 
entra em conflitos estabelecendo internamente novas hipóteses, não sendo 
a sequência dos níveis para o aluno surdo, uma ordem linear, pois existem 
problemas que perpassam vários níveis. Cada aluno surdo é único, tem seu 
próprio ritmo de conhecimento, com isso podemos concluir que na mesma 
sala de aula iremos ter vários níveis de aprendizagem.

Concluímos com isso que os jogos na alfabetização podem ser gran-
des aliados, dando ao aluno possibilidade de compreender o funcionamento 
do sistema alfabético, interagindo esse conhecimento com professor e seus 
colegas de turma. No momento em que o professor resolver trabalhar com 
jogos na sua turma, principalmente de alfabetização, necessita realizar uma 
pequena pesquisa para averiguar as hipóteses de pensamento de cada aluno 
em relação à leitura e escrita para proporcionar jogos que irão de encontro ao 
aluno, rompendo as hipóteses construídas anteriormente, fazendo com que 
formulem novas estruturas.

Segundo Quevedo (1994), a criança que se encontra na etapa pré-silábica, 
dificilmente terá interesse em jogar memória só com palavras, ela vai necessi-
tar da imagem. Principalmente o aluno surdo, pois ele adquire a leitura através 
do visual e essas figuras acabam se tornando fundamentais. O jogo estimula 
o aluno sentir a capacidade de realizar o que lhe foi proposto, sendo assim 
não devemos trabalhar com jogos em que o aluno não seja capaz de executar, 
por não estar no nível intelectual ou de aprendizagem correspondente, pois 
isso pode vir a frustrá-lo. Entretendo, os jogos contribuem para superação 
das frustrações de perda, pois é através dos jogos de competição que alguém 
sempre perde, o que faz com que a capacidade de superação das frustrações 
entre na aprendizagem, pois necessitamos compreender que erramos.
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Não há maior barreira que a comunicação

A comunicação tem que ser clara para que não haja barreiras. Quando a 
comunicação não é realizada entre as pessoas ou é mal interpretada, existe uma 
barreira neste processo. Essas barreiras podem ocorrer devido à mensagem 
recebida por parte, ter sido mal interpretada ou distorcida, também não ter 
sido captada ou interrompida no decorrer da comunicação. Tudo o que possa 
criar problemas, mal-entendidos, dificuldades na comunicação são chamadas 
de barreiras à comunicação.

Segundo Penteado (1991, p. 25), comunicação é convivência; está na 
raiz de comunidade, agrupamento caracterizado por forte coesão, baseada no 
consenso espontâneo dos indivíduos. Consenso quer dizer acordo, consenti-
mento, e essa acepção supõem a existência de um fator decisivo na Comu-
nicação Humana: a compreensão que ela exige, para que se possam colocar, 
em ‘comum’, ideias, imagens e experiências. Seu grande objetivo é o enten-
dimento entre os homens. Para que exista entendimento é necessário que se 
compreendam, mutuamente, os indivíduos que se comunicam.

Portanto, a fim de compreender como essa comunicação está relacionada, 
mostraremos um método de alfabetização que já vem sendo proposto na educa-
ção de alunos, denominado método fônico. Que segundo autor, (CAPOVILLA; 
CAPOVILLA, 2007), o alfabetizador ensina ao aluno os sons das letras do 
alfabeto que ficam acima do quadro branco, apontando individualmente cada 
letra juntamente com uma imagem e associa ao som de uma palavra. Outros 
recursos didáticos são utilizados para atingir esse método, tais como: textos 
desenvolvidos por critérios semânticos, fichas e listas de palavras. A partir 
dessa construção o aluno consegue ler toda e qualquer palavra.

Tendo em vista essas especificidades os autores (CAPOVILLA; CAPO-
VILLA, 2007, p. 88), menciona em seu livro alfabetização: método fônico, 
que pesquisas internacionais conduzidas nos mais diversos países, comprovam 
a eficácia desse método. A partir daí, tais resultados dos estudos brasileiros 
e internacionais reforçam a importância do ensino fônico para alfabetização.

Relacionando esse método a prática de ensino em sala de aula partimos ao 
exemplo de modelo de plano de aula A-P-P (Apresentação, Prática e Produção) 
que é um modelo que já é usado a prática de alfabetização do ensino regular. 
Esse modelo vem de encontro ao método da abelhinha de autoria de Alzira 
Sampaio Brasil da Silva, Lucia Marques Pinheiro e Risoleta Ferreira Cardoso, 
educadoras com ampla experiência de ensino e pesquisa em alfabetização.

A criação desse método foi inicialmente experimentada na Escola Gua-
temala, na cidade do Rio de Janeiro, no ano de 1965. No qual evidencia na 



460

memorização do som das letras, em consonância a aprendizagem da leitura, 
foco principal do método. O uso desse método em estudo utilizou recursos 
fônicos e visuais, em que podem ser ensinados para alunos ouvintes, através 
do som que ouvem e aos surdos oralizados que não ouvem o som, mas fazem 
a leitura labial, quando falam com ele devagar e olhando direto em seus olhos. 
Todavia, esse método não serve para os surdos que não fazem o uso dessa 
comunicação oral. Segue abaixo o quadro 1 adaptado pelo autor Capovilla e 
Capovilla, 2007, P. 87 explicando esse método sonoro.

Quadro 1 – Método Fônico adaptado por Capovilla, 2007
A P P

APRESENTAÇÃO PRÁTICA PRODUÇÃO
Apresentação 

da imagem Pratica do som Reprodução do som

O professor apresenta aos 
alunos as imagens que 
iniciam com as letras do 
alfabeto�

O Professor faz o som 
e pede para os alunos 
praticarem�

O professor reproduz 
o som de cada letra do 
alfabeto para os alunos, 
apontando para cada letra�

O aluno observa o som da 
palavra e a imagem�
Ex�: “A” de abelhinha

O aluno pratica a palavra 
através do som�

O aluno reproduz o som 
do apontamento do 
professor

Fonte: Arquivo do Autor�

Desse modo, quando me refiro ao ensino de LIBRAS-Português, venho 
propor uma estratégia baseada no modelo de aula A-P-P-E (Apresentação, 
Prática, Produção e Escrita), no qual corresponde à organização do processo 
de ensino em quatro estágios: no primeiro, a forma e a função de determinada 
estrutura gramatical são apresentadas; em seguida, passa-se à prática contro-
lada e menos controlada do item gramatical apresentado; depois o professor 
promove uma atividade mais livre, na qual os alunos têm a oportunidade de 
fazer uso da nova estrutura e por último o aluno reproduz o item gramatical 
através de signos escritos da Língua Portuguesa. Esse método utiliza a confi-
guração de mão, ensino ideal para alfabetização de alunos surdos.
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O “método da mãozinha” é um método que pode ser usado em todos os 
estados do Brasil, no entanto, o alfabetizador precisa atentar-se os sinais com 
a configuração de mão porque cada estado do Brasil tem alguns sinais iguais 
e outros com variação linguística. Tal informação reforça que cada estado tem 
seus próprios sinais. Diferente de outros estados, alguns são iguais. Como por 
exemplo: A de apagar maioria dos estados do Brasil usa o mesmo sinal, com a 
mesma configuração de mão, outro exemplo diferente é o sinal de quem Q-U-
M, no Norte faz a letra R do alfabeto manual, com movimento de dois lados.

Em outros países também tem seus sinais diferentes de outros países e 
alguns podem ser iguais.

O “método da mãozinha” nasceu com a pesquisa da soletração e configu-
ração de mão com uso de sinais juntamente com o alfabeto manual. O mesmo 
ajuda as crianças surdas diminuir as dificuldades quando elas estão numa 
escola de ouvintes. Ele é método bilíngue que pode ser usado nas escolas que 
tem alunos surdos e ouvintes na mesma sala de aula ou nas escolas bilíngues.

Esse método contribui para eliminar o fracasso escolar das crianças sur-
das no que se refere ao atraso da leitura e da escrita porque é um método de 
ensino eficaz que ajuda as crianças surdas aprender ao mesmo tempo que a 
criança ouvinte. No entanto, é necessário que o professor seja usuário da língua 
de sinais. Precisa ter fluência em LIBRAS e participar da comunidade surda.

O “Método da mãozinha”, também pode ser usado igual o método de 
alfabetização parecido com o método fônico. Em que, o Alfabetizador que 
ensina aos alunos ouvintes os sons das letras do alfabeto e seu som é captado 
para o canal auditivo e neles são gravadas em sua memória para ajudar a 
distinguir as diferenças das letras e seus sons que ficam expostos acima do 
quadro branco. Com crianças surdas o mesmo poderá substituir usando um 
Alfabeto manual, com sinais que estão no bondinho de Santa Teresa, que 
mostraremos neste trabalho na figura 5, (página 76). Porque as crianças surdas 
não precisam de som, e sim do visual da configuração de mão. Cada letra 
soletrada com as mãos é captada pelos olhos e fica gravada em sua memória 
visual. Segue abaixo o modelo de Plano de Aula (A-P-P-E), elaborado pelo 
autor, conforme quadro a seguir.
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Quadro 2 – Método fônico adaptado para alunos surdos, 
utilizando a configuração de mão. (Método da mãozinha).

A P P E
APRESENTAÇÃO PRÁTICA PRODUÇÃO ESCRITA

Apresentação 
da imagem Prática do sinal Reprodução do sinal Escrita do sinal

O professor 
apresenta ao aluno 
as imagens que 
iniciam com as letras 
do alfabeto manual�
• Carta Azul – Aluno 
que já é fluente em 
LIBRAS�
• Carta Cinza – 
Aluno que não sabe 
LIBRAS ou primeira 
vez;
• Carta Amarela 
– Aluno que está 
aprendendo LIBRAS 
ou tem dificuldade de 
aprender;

O Professor pergunta 
o sinal para o aluno, 
se ele não souber, 
o professor ensina 
fazer�

O professor reproduz 
o sinal para o aluno�

O professor faz 
escrita do sinal com 
várias formas para o 
aprendizado do aluno 
que segue abaixo:
• O Professor soletra 
e o aluno escreve;
• Ou o professor 
mostra a imagem e o 
aluno soletra;
• Ou o professor 
mostra a imagem e 
o aluno escreve no 
papel�

        
O aluno observa o 
sinal apresentado 
pela letra inicial do 
alfabeto manual� 
Este sinal utiliza a 
configuração de mão. 
Ex�: “A” de apagar�

O aluno pratica o 
sinal junto com o 
professor, utilizando 
a configuração de 
mão da letra inicial do 
alfabeto manual� Ex�: 
“A” de apagar�

O aluno reproduz o 
sinal da figura que o 
professor apresentou 
anteriormente�
Nesse momento, o 
aluno memoriza o 
sinal apresentado 
com a configuração 
de mão da letra inicial 
do alfabeto manual�

O aluno desenvolve 
a escrita do sinal em 
português�
Nesse momento, 
o aluno memoriza 
a letra inicial do 
alfabeto e associa 
a palavra que 
ele observou da 
imagem apresentada 
anteriormente� Logo 
após, ele faz a escrita 
da palavra na língua 
portuguesa, no papel 
ou no espaço neutro 
com a soletração�

Fonte: Arquivo do Autor�
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As cartas do “jogo da procura”

Figura 2 – Layout de cartas azuis – para o usuário que é fluente em LIBRAS

Fonte: Arquivo do autor elaborado por Designer SilvAline Silva�

Figura 3 – Layout de cartas amarelas – para o usuário que 
está aprendendo LIBRAS ou tem dificuldade.

Fonte: Arquivo do autor elaborado por Designer SilvAline Silva�

Figura 4 – Layout de cartas cinzas – para o usuário 
que não sabe nada de LIBRAS

Fonte: Arquivo do autor elaborado por Designer SilvAline Silva�

Figura 5 – Alfabeto manual do bondinho de Santa 
Teresa com o uso da configuração de mão

Fonte: Arquivo do autor elaborado por Designer SilvAline Silva�
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O “Jogo da Procura” no ambiente escolar

Esse jogo pode ser utilizado para pré-alfabetização onde serão utilizadas 
as cartas amarelas e cinzas e não será utilizada a última regra de transpor à 
escrita, fazendo uso apenas do letramento e da LIBRAS Utilizado na alfabe-
tização onde a criança passará para o papel apenas as palavras em português, 
utilizando assim a LIBRAS e o português escrito (bilinguismo) e nas series 
iniciais onde poderão ser utilizadas frases e textos em LIBRAS na escrita da 
língua portuguesa.

É um jogo simples e possui muitas variações que contribuirão para o 
desenvolvimento mental, cognitivo e social dos alunos. A memória visual é a 
capacidade de olhar para uma forma, objeto, letra, sinal e palavra e lembrar-se 
dela. Essa é uma habilidade importante para o desenvolvimento da aprendi-
zagem e é afetada pela atenção, concentração e capacidade de observação. O 
objetivo dele é encontrar uma determinada figura em um grande desenho. Deve 
ser jogado em grupo e ganhará quem encontrar a imagem primeiro. O que o 
aluno poderá aprender: Desenvolver e ampliar a percepção visual e espacial; 
Aprimorar rapidez de reação; Validar os valores éticos (companheirismo e 
solidariedade) e a rapidez de reação; Interagir com os pares; Participar de 
jogos seguindo regras; Desenvolver habilidades de leitura e de escrita; Elabo-
rar texto instrucional; Despertar a leitura e escrita através do jogo; Despertar 
criatividade; Desenvolver atitudes de interação e de colaboração em grupo; 
Respeitar e obedecer a regras; Novos sinais em LIBRAS; Configuração de 
mãos; Datilologia; Elaborar histórias; Controlar o tempo; Distinguir cores e 
Desenvolver o raciocínio lógico.

Considerações finais

Diante das literaturas pesquisadas e da pesquisa de campo concluirmos 
a importância dos jogos como prática pedagógica na educação inclusiva e sua 
função é evidenciada como estimulador e motivador do processo de aquisição 
de novos conhecimentos e vem propiciando também um ambiente favorável 
e atrativo para os alunos surdos.

A literatura pesquisada trata especificamente as questões específicas da 
ludicidade e do trabalho com o jogo na sala de aula, onde observamos que 
o currículo escolar necessita ser redimensionado, criando espaços de tempo 
para os jogos, fazendo com que sejam respeitados e assumidos como uma 
possibilidade metodológica ao processo de ensino-aprendizagem.

Observamos que ao se tratar de jogos e ludicidade em seu sentido mais 
amplo, o tipo de jogo que se destaca são os jogos de tabuleiro, por promoverem 
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a interação direta entre o grupo de participantes. Esse tipo de jogo não exige 
meios eletrônicos como mediadores para que ocorra a interação, favore-
cendo assim a ação do professor como facilitador do processo de criação do 
ambiente lúdico.

Dentro dos jogos de tabuleiro estão surgindo os jogos modernos, que 
vem se contrapor aos jogos clássicos, principalmente pela pouca influência 
da sorte, fator que permite ao aluno a análise ampla de possibilidades e dife-
rentes estratégias em torno da busca por um objetivo dentro do jogo, seja ele 
competitivo ou cooperativo.

Observamos que a cooperação é outro ponto que diferencia os jogos 
modernos de tabuleiro, na qual o trabalho em equipe é evidenciado e as 
competências como liderança e uso de habilidades especiais vem em prol do 
coletivo e os planejamentos de metas são aprimoradas.

O importante a se evidenciar com o ato de jogar é que o erro é eviden-
ciado, para que venha a ser corrigido, contudo não é tratado de forma depre-
ciativa. A constatação sobre o conjunto de jogadas mal realizadas, ao final de 
um jogo em que o sujeito perde para o adversário, pode levá-lo a refletir sobre 
ações realizadas e elaborar novas rotas a fim de resolver o problema e talvez 
vencer a próxima partida. No caso do jogo em questão, o participante se empe-
nha em aprender com rapidez os sinais em LIBRAS e sua respectiva escrita 
em português. Fazendo assim, com que o erro que foi executado seja cons-
tatado e analisado pelo próprio jogador, permitindo com que busque outros 
caminhos e consequentemente o questionamento sobre novas estratégias a 
serem exploradas, tornando o acesso mais fácil à construção do conhecimento.

Não importa se o jogo é competitivo ou cooperativo, podemos concluir 
que todo o jogo de regras promove um ambiente desafiador que exige do 
aluno concentração e desejo voluntário no aprender. Esse tipo de ambiente 
cria diversas habilidades e competências, desde as competências sociais, pro-
movidas na interação direta entre os jogadores, até absorção facilitada dos 
conteúdos escolares.

Levamos também em consideração, que uma das orientações mais recor-
rentes durante o processo dos jogos é que o professor não se isole, mas que se 
torne elemento integrante e facilitador, enriquecendo o jogo e seu conteúdo. 
Evitando interferir no seu desenrolar e nas decisões feitas pelos alunos, cor-
roborando para a eficaz construção de uma metodologia ativa, na qual o 
educando constrói seu próprio conhecimento diante dos desafios propostos.
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