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Apresentação

Prezado(a) estudante, 

Você está recebendo o Caderno Pedagógico da disciplina de Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS . Ele foi organizado didaticamente, a partir 
da ementa e objetivos que constam no Projeto Pedagógico do seu Curso 
de Pedagogia a Distância da UDESC .

Esse material foi elaborado com base na característica da modalidade 
de ensino que você optou para realizar o seu percurso formativo – a 
Educação a Distância . É um recurso didático fundamental na realização 
de seus estudos, pois organiza os saberes e conteúdos de modo a que 
você possa estabelecer relações e construir conceitos e competências 
necessárias e fundamentais a sua formação .

Esse Caderno, ao primar por uma linguagem dialogada, busca 
problematizar a realidade, aproximando teoria e prática, ciência e 
conteúdos escolares, por meio do que se chama de elaboração didática, 
que é o mecanismo de transformar o conhecimento científico em saber 
escolar a ser ensinado e aprendido .

Receba-o como mais um recurso para a sua aprendizagem, realize seus 
estudos de modo orientado e sistemático, dedicando um tempo diário 
à leitura . Anote e problematize o conteúdo com sua prática e as demais 
disciplinas que irá cursar . Faça leituras complementares, conforme as 
sugestões, e realize as atividades propostas .

Lembre-se de que, na Educação a Distância, muitos são os recursos e 
estratégias de ensino e aprendizagem; por isso use sua autonomia para 
avançar na construção de conhecimento, dedicando-se a cada disciplina 
com todo o empenho necessário .

Bons estudos!

Equipe UDESC\UAB\CEAD





Introdução

Em sua caminhada como educador, é importante que você compreenda 
o papel da Língua Brasileira de Sinais na educação de surdos . A inserção 
desta disciplina no seu currículo se baseia no que preconiza o Decreto 
nº 5626 de 22 de dezembro de 2005, segundo o qual “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 .”

Nosso objetivo aqui não é o de ensinar LIBRAS, uma vez que, devido ao 
seu status de língua, demandaria muito mais tempo para ser aprendida . 
Nosso objetivo é que você tenha contato com os principais aspectos 
relacionados à língua brasileira de sinais e sua importância para a 
educação de surdos, bem como para a cultura, a história e a  identidade 
surda . 

Pra tanto, você será convidado a compreender como aconteceu a 
educação de surdos, desde a idade antiga até os dias atuais, e a estudar 
os aspectos linguísticos básicos que diferenciam a Língua Brasileira de 
Sinais e Português Brasileiro, observando as diferenças e similaridades 
existentes entre as duas línguas . Você vai ter contato também com os 
mitos relacionados às línguas de sinais e com isso refletir sobre velhos 
paradigmas rumo a uma nova perspectiva diante da LIBRAS e da cultura 
surda .

Nessa caminhada, você estará convidado também a compreender em 
que consiste uma educação bilíngue para os surdos, o papel do professor 
de LIBRAS e a atuação do intérprete de língua de sinais em contextos 
educacionais .

Vamos refletir ainda sobre o ensino aprendizagem da LIBRAS em 
contextos educacionais e o ensino do português como segunda língua 
para surdos, questões essas que têm implicações importantes no seu 
papel como educador .



Nosso desejo é que você aproveite ao máximo os conteúdos estudados 
aqui, os quais certamente contribuirão para uma intervenção pedagógica 
mais consciente no que diz respeito à educação de surdos . 

Um abraço!

Os autores



Programando  
os estudos

Estudar a distância requer organização e disciplina, bem como estudos 
diários e programados para que você possa obter sucesso na sua 
caminhada acadêmica . Procure então estar atento aos cronogramas do 
seu curso e disciplina, para não perder nenhum prazo ou atividade dos 
quais depende seu desempenho . As características mais evidenciadas na 
EAD são o estudo autônomo, a flexibilidade de horário e a organização 
pessoal . Faça sua própria organização e agende as atividades de estudo 
semanais .

Para o desenvolvimento desta Disciplina, você possui a sua disposição 
um conjunto de elementos metodológicos que constituem o sistema de 
ensino:

 » Recursos didáticos, entre eles o Caderno Pedagógico .

 » O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) .

 » O Sistema de Avaliação: avaliações a distância, presenciais e de 
autoavaliação .

 » O Sistema Tutorial: coordenadores, professores e tutores .

Ementa

Aspectos da língua de sinais e sua importância: cultura, história e 
identidade surda . Introdução aos aspectos linguísticos na Língua Brasileira 
de Sinais: fonologia, morfologia e sintaxe . Noções básicas de escrita de 
sinais . Aspectos comparativos entre a estrutura brasileira de sinais e a 
língua portuguesa, observando as diferenças e similaridades existentes 
entre as duas línguas . (Decreto nº 5626 de 22 de 12 de 2005) .
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Objetivos de aprendizagem

Geral

 » Reconhecer a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio 
de comunicação e de contato com a comunidade surda em 
contextos sociais e escolares .

Específicos

 » Conhecer o processo histórico da educação de surdos . 

 » Entender a importância dos conceitos em LIBRAS . 

 » Compreender os tipos de mitos relacionados às línguas de sinais .

 » Conhecer as diferentes gramáticas na língua brasileira de sinais e 
língua portuguesa . 

 » Caracterizar as variações linguísticas, iconicidade e arbitrariedade 
da LIBRAS .

 » Estudar aspectos básicos relacionados à fonologia, à morfologia, 
à sintaxe e à semântica da LIBRAS . 

 » Compreender o ensino-aprendizagem da LIBRAS em contextos 
educacionais . 

 » Conhecer os novos agentes do espaço educacional relacionado 
a LIBRAS .

Carga horária
36 horas/aula
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Anote as datas importantes das atividades na disciplina, conforme 
sua agenda de estudos: 

 DATA  ATIVIDADE  

Conteúdo da disciplina
Veja, a seguir, a organização didática da disciplina, distribuída em capítulos 
os quais são subdivididos em seções, com seus respectivos objetivos de 
aprendizagem . Leia-os com atenção, pois correspondem ao conteúdo 
que deve ser apropriado por você e faz parte do seu processo formativo .

Capítulo 1 –  Nesse capítulo, você conhecerá o processo histórico da 
educação de surdos, desde a idade antiga até a idade 
contemporânea, e estudará como se deu a educação 
dos surdos no Brasil e em Santa Catarina . Você entenderá 
também a importância dos conceitos em LIBRAS e refletirá 
sobre os mitos relacionados às línguas de sinais . 
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Capítulo 2 –  Esse capítulo apresentará as diferenças gramaticais entre a 
língua brasileira de sinais e a língua portuguesa, com foco 
no estudo da caracterização das variações linguísticas, da 
iconicidade e da arbitrariedade na LIBRAS . A partir disso, 
você estudará os aspectos básicos relacionados à fonologia, 
à morfologia, à sintaxe e à semântica da LIBRAS .

Capítulo 3 –  Nesse capítulo, desafiamos você a compreender como 
ocorre o ensino-aprendizagem da LIBRAS em contextos 
educacionais e conhecer os novos agentes do espaço 
educacional relacionado a LIBRAS . Assim, você estudará o 
papel do professor de LIBRAS, do professor bilíngue e do 
intérprete de LIBRAS em contextos educacionais .

Passemos, agora, ao estudo dos capítulos!



Conhecendo a Língua Brasileira de Sinais

Objetivo geral de aprendizagem

 » Conhecer o processo de construção da identidade 
surda, tendo como pressuposto elementos históricos e 
culturais, auxiliando, dessa forma, a desmistificação de 
preconceitos relativos à comunidade surda.

Seções de estudo

Seção 1 – Conceitos básicos: conhecendo a LIBRAS

Seção 2 – Trajetória dos surdos

Seção 3 – Cultura da comunidade surda e Identidade Surda

O que você conhece sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)? Você já observou pessoas 
surdas conversando? Será que a diferença está somente na língua falada ou gesticulada? Estamos 
desafiando você a se aproximar de outra cultura, outra língua e nova forma de aprender. 
Acreditamos que somente conhecendo poderemos respeitar e admirar as outras culturas. 
Esperamos que você aceite o desafio e venha conosco!

1
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Neste capítulo, você será apresentado aos principais conceitos empregados 
na educação de surdos e utilizados ao longo de toda a disciplina. Esses 
conceitos serão muito úteis para que você conheça, mesmo que de 
forma superficial, o universo das pessoas surdas. Provavelmente você já 
teve contato com pessoas surdas, seja na escola, na rua, na igreja ou até 
mesmo na sua família e deve ter observado que essas pessoas destacam-se 
principalmente porque utilizam uma língua diferente da utilizada pela maior 
parte da sociedade, ou seja, uma língua visual que utiliza a corporeidade 
para se expressar. 

Certamente, todas essas questões despertam a curiosidade e, mais 
do que isso, você poderá, ao longo da sua vida profissional, ter alunos 
surdos. Considerando todas essas questões, estaremos, neste capítulo, 
lhe apresentando um pouco da Cultura Surda: sua arte, sua língua, sua 
história. Você compreenderá como todos esses elementos culturais são 
fundamentais para a constituição da identidade surda. Seja bem vindo(a) 
ao Universo Surdo!

Seção 1 
Conceitos básicos: conhecendo a LIBRAS

Objetivos de aprendizagem

 » Identificar os conceitos básicos da Língua Brasileira de Sinais.

 » Entender a importância desses conceitos para a Comunidade 
Surda.

Você conhece a Língua Brasileira de Sinais? Já observou 
pessoas se comunicando através dela? Você sabia que ela é a 

segunda língua oficial do Brasil?
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 1A LIBRAS é a língua utilizada pela Comunidade Surda para se comunicar 

em todos os espaços e situações.  Possivelmente, ao longo da sua vida 
profissional, você terá o contato com alunos surdos, e para conseguir 
ensiná-los precisará conhecer sobre esse grupo minoritário e suas 
especificidades tanto da língua quanto da sua Cultura. 

Os surdos utilizam uma língua diferenciada dos ouvintes, porém 
essa não é a única diferença existente entre os dois grupos. A forma 
de conceber e se relacionar com o mundo também é diferenciada. 
Para melhor compreender essa afirmação, vamos estabelecer alguns 
conceitos a serem utilizados ao longo da nossa disciplina.

Linguagem: é a capacidade de se comunicar através de uma língua 
e  está na origem de toda e qualquer atividade comunicativa humana. 
No caso dos surdos, a linguagem utilizada é visual diferente das línguas 
orais utilizadas pelos ouvintes.

Língua: é um sistema de signos convencionados e utilizados por todos 
que compõem uma mesma comunidade. Ou seja, um determinado 
grupo social convenciona e utiliza um conjunto organizado de 
elementos representativos, que são apreendidos desde a infância e 
tornam o sujeito capaz de expressar suas ideias, desejos, necessidades. 
Para os surdos a língua usada é a LIBRAS.

Por isso a LIBRAS é uma Língua, não uma linguagem!

Língua de Sinais: é a língua utilizada pelos surdos de todo o mundo. 
Essa língua é visual e possui sua própria estrutura gramatical. 

Por isso, LIBRAS é a Língua Brasileira de Sinais.

Observe outros conceitos importantes no infográfico a seguir: Alguns autores surdos e 
ouvintes utilizam a sigla 
LSB para referir-se a 
LIBRAS.



CENTRO DE INFORMAÇÕES 
TURÍSTICAS

Blá... blá... blá
blá... blá...

blá... Blá...blá
blá...blá

ConceitosConceitos em LIBRASem LIBRAS

É a língua oficial do Brasil, de 
Portugal e de alguns países da 
África. Para os surdos, a Língua 
Portuguesa é a segunda língua a 
ser aprendida e é extremamente 
útil para auxiliar na comunicação 
com os ouvintes e ter acesso às 
informações e conhecimentos 
produzidos historicamente. 

Língua Portuguesa

Pessoas que não possuem 
limitações auditivas e utilizam 
prioritariamente as línguas orais, 
tais como língua a portuguesa.

Ouvintes
Pessoas que possuem déficit 
auditivo e utilizam, 
prioritariamente, a língua de sinais 
tornando-se parte da 
Comunidade Surda.

Surdos

Grupo de pessoas, surdas ou 
ouvintes, que compartilham os 
mesmos interesses e possuem 
como referencia um local como 
Associações de Surdos, 
Federações, espaços 
religiosos ou outros. 

Comunidade Surda
Grupo de sujeitos surdos que 
possuem em comum o 
reconhecimento da história, 
tradição, língua e cultura dos 
surdos. Pessoas que constroem 
sua concepção de mundo, a 
partir da visão, e têm a Língua de 
Sinais como primeira língua.

Povo Surdo
Movimentos da fisionomia que 
imitam o que quer se fazer 
compreender, podendo também 
ser expressos por movimentos do 
corpo. Não são a Língua de Sinais.

Mímica 

Movimento, principalmente da 
cabeça e dos braços, utilizados 
pela Língua de Sinais e pelas 
línguas orais.

Gestos

Ciência que estuda a estrutura das 
línguas e busca explicar a natureza 
da linguagem humana. Atualmente, 
há muitos estudiosos dessa área 
focando suas pesquisas na Língua 
de Sinais, reafirmando a sua 
importância e especificidade.

Linguística

Campo teórico que 
investiga a cultura nas suas 
diferentes concepções.

Estudos culturais 

Campo de estudos que abordam 
a surdez como diferença em 
contraposição à perspectiva da 
surdez como deficiência. Espaço 
onde as pesquisas têm como 
foco as questões culturais e 
históricas do Povo Surdo.

Estudos Surdos

Educação bilíngue envolve, pelo 
menos, duas línguas no contexto 
educacional. As diferentes formas de 
proporcionar uma educação bilíngue a 
uma criança em uma escola 
dependem de decisões 
político-pedagógicas. Ao optar-se em 
oferecer uma educação bilíngue, a 
escola está assumindo uma política 
linguística em que duas línguas 
passarão a coexistir no espaço 
escolar, além disso, também será 
definido qual será a primeira língua e 
qual será a segunda língua, bem 
como as funções que cada língua irá 
representar no ambiente escolar. 
(QUADROS; SCHMIEDT, 2006. p. 18)

Educação bilíngue

Também conhecida por 
Pedagogia Visual. Proposta 
pedagógica que objetiva 
contemplar as especificidades do 
processo de aprendizagem  das 
pessoas surdas abrangendo as 
experiências visuais, forma como 
os surdos aprendem, valorizando 
a cultura e a identidade surda.

Pedagogia da Diferença Conjunto de características que 
identifica e individualiza uma 
pessoa, tornando-a única. 

Identidade 

Características que 
identificam os sujeitos como 
pertencentes ao grupo 
surdo, evidenciando a 
apropriação da sua cultura, 
sua história e sua língua 
pelo sujeito surdo.

Identidade Surda 

Perda ou anormalidade de uma 
estrutura (psicológica, fisiológica 
ou anatômica), que gera 
incapacidade para o desempenho 
de atividades cotidianas dentro do 
padrão considerado normal para 
o ser humano. Tem como 
pressuposto as características 
biológicas que, historicamente, 
são excludentes e incapacitantes. 
Os surdos não se consideram 
deficientes, apesar do evidente 
déficit auditivo.

De�ciência 

Qualidade que distingue um ser 
de outro. Contrário de igualdade. 
Nessa perspectiva, não há grupo 
de pessoas superior ou inferior, 
deficiente ou “normal”, apenas 
diferente. Os surdos assim se 
caracterizam porque entendem 
que a principal diferença entre 
eles e os ouvintes é a língua, não 
a condição biológica.

Diferença 
Profissional que realiza a 
tradução do material escrito em 
uma determinada língua para 
outra língua. O ato da Tradução 
pode ser instantânea ou não, 
como por exemplo,  uma 
dissertação em português para 
ser traduzida para LIBRAS.

Tradutor 

Profissional que objetiva facilitar a 
comunicação entre duas línguas distintas, 
por exemplo, em uma conferência onde 
há a presença de um palestrante 
estrangeiro há a necessidade de um 
profissional intérprete para que o público 
possa compreender a palestra. Em 
LIBRAS, encontramos esses profissionais 
em diferentes espaços. O interprete pode 
fazer uso de duas formas de 
interpretação: simultânea,  quando o 
palestrante está falando em Português e 
o intérprete traduz para a LIBRAS 
simultaneamente ou consecutiva. Nesse 
caso, o intérprete  espera o palestrante 
concluir seu raciocínio e depois faz a 
interpretação para a LIBRAS. 

Intérprete 

Sistema de escrita da língua de sinais 
que objetiva facilitar a escrita para as 
crianças surdas. Por ser um sistema 
de escrita visual, facilita a 
compreensão pelas crianças surdas 
que utilizam a LIBRAS. O sistema 
possui os Parâmetros da Língua de 
Sinais: orientação, configuração de 
mãos, locação, ponto de articulação 
e movimento. Hoje encontramos a 
escrita de sinais em livros infantis e 
em alguns Dvd’s.

SignWriting/Escrita de Sinais 

Aquisição de duas línguas, como, 
por exemplo, o português e a 
Língua de Sinais.

Bilinguismo 
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É a língua oficial do Brasil, de 
Portugal e de alguns países da 
África. Para os surdos, a Língua 
Portuguesa é a segunda língua a 
ser aprendida e é extremamente 
útil para auxiliar na comunicação 
com os ouvintes e ter acesso às 
informações e conhecimentos 
produzidos historicamente. 

Língua Portuguesa

Pessoas que não possuem 
limitações auditivas e utilizam 
prioritariamente as línguas orais, 
tais como língua a portuguesa.

Ouvintes
Pessoas que possuem déficit 
auditivo e utilizam, 
prioritariamente, a língua de sinais 
tornando-se parte da 
Comunidade Surda.

Surdos

Grupo de pessoas, surdas ou 
ouvintes, que compartilham os 
mesmos interesses e possuem 
como referencia um local como 
Associações de Surdos, 
Federações, espaços 
religiosos ou outros. 

Comunidade Surda
Grupo de sujeitos surdos que 
possuem em comum o 
reconhecimento da história, 
tradição, língua e cultura dos 
surdos. Pessoas que constroem 
sua concepção de mundo, a 
partir da visão, e têm a Língua de 
Sinais como primeira língua.

Povo Surdo
Movimentos da fisionomia que 
imitam o que quer se fazer 
compreender, podendo também 
ser expressos por movimentos do 
corpo. Não são a Língua de Sinais.

Mímica 

Movimento, principalmente da 
cabeça e dos braços, utilizados 
pela Língua de Sinais e pelas 
línguas orais.

Gestos

Ciência que estuda a estrutura das 
línguas e busca explicar a natureza 
da linguagem humana. Atualmente, 
há muitos estudiosos dessa área 
focando suas pesquisas na Língua 
de Sinais, reafirmando a sua 
importância e especificidade.

Linguística

Campo teórico que 
investiga a cultura nas suas 
diferentes concepções.

Estudos culturais 

Campo de estudos que abordam 
a surdez como diferença em 
contraposição à perspectiva da 
surdez como deficiência. Espaço 
onde as pesquisas têm como 
foco as questões culturais e 
históricas do Povo Surdo.

Estudos Surdos

Educação bilíngue envolve, pelo 
menos, duas línguas no contexto 
educacional. As diferentes formas de 
proporcionar uma educação bilíngue a 
uma criança em uma escola 
dependem de decisões 
político-pedagógicas. Ao optar-se em 
oferecer uma educação bilíngue, a 
escola está assumindo uma política 
linguística em que duas línguas 
passarão a coexistir no espaço 
escolar, além disso, também será 
definido qual será a primeira língua e 
qual será a segunda língua, bem 
como as funções que cada língua irá 
representar no ambiente escolar. 
(QUADROS; SCHMIEDT, 2006. p. 18)

Educação bilíngue

Também conhecida por 
Pedagogia Visual. Proposta 
pedagógica que objetiva 
contemplar as especificidades do 
processo de aprendizagem  das 
pessoas surdas abrangendo as 
experiências visuais, forma como 
os surdos aprendem, valorizando 
a cultura e a identidade surda.

Pedagogia da Diferença Conjunto de características que 
identifica e individualiza uma 
pessoa, tornando-a única. 

Identidade 

Características que 
identificam os sujeitos como 
pertencentes ao grupo 
surdo, evidenciando a 
apropriação da sua cultura, 
sua história e sua língua 
pelo sujeito surdo.

Identidade Surda 

Perda ou anormalidade de uma 
estrutura (psicológica, fisiológica 
ou anatômica), que gera 
incapacidade para o desempenho 
de atividades cotidianas dentro do 
padrão considerado normal para 
o ser humano. Tem como 
pressuposto as características 
biológicas que, historicamente, 
são excludentes e incapacitantes. 
Os surdos não se consideram 
deficientes, apesar do evidente 
déficit auditivo.

De�ciência 

Qualidade que distingue um ser 
de outro. Contrário de igualdade. 
Nessa perspectiva, não há grupo 
de pessoas superior ou inferior, 
deficiente ou “normal”, apenas 
diferente. Os surdos assim se 
caracterizam porque entendem 
que a principal diferença entre 
eles e os ouvintes é a língua, não 
a condição biológica.

Diferença 
Profissional que realiza a 
tradução do material escrito em 
uma determinada língua para 
outra língua. O ato da Tradução 
pode ser instantânea ou não, 
como por exemplo,  uma 
dissertação em português para 
ser traduzida para LIBRAS.

Tradutor 

Profissional que objetiva facilitar a 
comunicação entre duas línguas distintas, 
por exemplo, em uma conferência onde 
há a presença de um palestrante 
estrangeiro há a necessidade de um 
profissional intérprete para que o público 
possa compreender a palestra. Em 
LIBRAS, encontramos esses profissionais 
em diferentes espaços. O interprete pode 
fazer uso de duas formas de 
interpretação: simultânea,  quando o 
palestrante está falando em Português e 
o intérprete traduz para a LIBRAS 
simultaneamente ou consecutiva. Nesse 
caso, o intérprete  espera o palestrante 
concluir seu raciocínio e depois faz a 
interpretação para a LIBRAS. 

Intérprete 

Sistema de escrita da língua de sinais 
que objetiva facilitar a escrita para as 
crianças surdas. Por ser um sistema 
de escrita visual, facilita a 
compreensão pelas crianças surdas 
que utilizam a LIBRAS. O sistema 
possui os Parâmetros da Língua de 
Sinais: orientação, configuração de 
mãos, locação, ponto de articulação 
e movimento. Hoje encontramos a 
escrita de sinais em livros infantis e 
em alguns Dvd’s.

SignWriting/Escrita de Sinais 

Aquisição de duas línguas, como, 
por exemplo, o português e a 
Língua de Sinais.

Bilinguismo 
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Todos esses conceitos ajudarão você a entender quem são os sujeitos a 
que estamos nos referindo nessa disciplina.  Partimos do princípio de que 
estamos falando de um grupo de pessoas que se diferencia pela língua;  
logo, se todos (ouvintes ou surdos) falassem LIBRAS no lugar de Português, 
não haveria diferença substancial entre esses dois grupos, não é mesmo? 
Na seção seguinte, vamos dar sequência aos estudos e conhecer um pouco 
sobre o processo histórico da educação de surdos.

Seção 2 
Trajetória dos surdos

Objetivo de aprendizagem

 » Conhecer o processo histórico da educação de surdos 
(Mundo, Brasil e Santa Catarina).

Nesta seção, você vai conhecer um pouco sobre a história dos surdos. O que 
você sabe sobre a relação entre pessoas surdas, língua de sinais e oralismo? 
Prepare-se para estudar as quatro principais fases históricas da educação 
de surdos, os quais foram em algum momento da história excluídos das 
escolas e da sociedade. É importante que você conheça a história real dessas 
pessoas e os muitos problemas que enfrentaram, como por exemplo, a falta 
de comunicação.

Você já estudou, em algum momento, algo sobre as pessoas 
surdas na história da humanidade?

A seguir, você terá oportunidade de fazer uma breve viagem pelas Idades 
Antiga, Média, Moderna e Contemporânea e conhecer a história das pessoas 
surdas em cada uma delas. 
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Na Idade Antiga (4000 a.C a 3500 a.C), os surdos eram adorados como deuses 
no Egito. Porém, antes havia as leis judaicas, e os surdos eram castigados 
por serem enviados pelos deuses (acreditava-se que eles se comunicavam 
em segredo com os deuses). Sabendo que a história do povo surdo tem sido 
elaborada “sempre sob o ponto de vista dos ouvintes”, como afirma Strobel 
(2008, p. 42), pesquisadores buscam até agora evidências, por meio de 
registros históricos, de que a presença do povo surdo é “tão antiga quanto a 
humanidade”. Na idade antiga, havia um forte sentimento humanitário e de 
respeito aos surdos. No entanto, os surdos não eram educados e, por isso, 
considerados ignorantes e excluídos da sociedade. 

O filósofo Aristóteles (384 – 322 a. C) acreditava que os nascidos surdos não 
eram capazes de racionar e também não concordava em ensinar os surdos 
a falar. Na Grécia, os surdos eram considerados incapazes para o raciocínio, 
considerados também insensíveis e incômodos para a sociedade, por isso 
eram condenados à morte e lançados no mar, e os sobreviventes viviam 
como escravos ou abandonados. Em Atenas, os surdos eram rejeitados 
e abandonados nas praças públicas ou nos campos, e em Esparta eram 
jogados do alto dos rochedos. Em Roma, os surdos eram abandonados 
e mortos; mas quando sobreviviam,  eram usados pelos Romanos como 
escravos e não tinham direito à educação. Na China (483 – 485 a. C), os 
surdos eram lançados ao mar.

Idade Média

Na Idade Média, o filósofo Sócrates (476 d.C.) defendeu a ideia de o surdo se 
comunicar através de gestos. Porém, não tinham tratamento digno e eram 
colocados em imensas fogueiras e considerados sujeitos estranhos e objeto 
de curiosidade da sociedade. 

Mal vistos pela Igreja, pois eram considerados incapazes de fazer confissão 
de pecados, os surdos não podiam tomar comunhão e se casar. Só 
podiam casar se recebessem autorização do Papa. As crianças surdas 
eram consideradas diferentes das crianças ouvintes; sob essa perspectiva 
da Igreja, elas possuíam alma mortal. O Bispo John Hagulstat começou a 
educar os surdos, mas ainda assim eram rejeitados pela sociedade e também 
considerados diferentes.     
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A Bíblia dizia que os surdos não podiam casar com surdos e, sendo 
proibidos também de votar e receber herança, não eram vistos como 
pessoas (cidadãos). Os textos encontrados referentes a esse período relatam 
principalmente curas milagrosas. A Lei na Idade Média, portanto, proibia o 
surdo de receber herança e votar na sociedade. 

Porém, nessa mesma época, Sócrates levantou a seguinte questão: 
“Suponhamos que não pudéssemos falar, não seria mais fácil se fizéssemos 
sinais para nos comunicarmos?”

Por que razão os surdos não recebiam os mesmos direitos dos outros cida-
dãos da sociedade? 

Reflita sobre essa questão!

Da mesma maneira como um cidadão falante tem necessidade de falar, de 
se comunicar, o surdo também tem. É um indivíduo com o direito de se 
desenvolver como uma pessoa qualquer, ter acesso à educação, trabalhar e 
gozar dos plenos direitos e deveres da sociedade em que vive.

Idade Moderna 

Na Idade Moderna (1453 – 1785), no século XIV, mais precisamente em 1453, 
surge a possibilidade dos surdos aprenderem por meio de sinais, língua 
oral e escrita. Bartolo Della Marca d´Ancora (1453), Advogado e escritor, 
possibilitou ao surdo  aprender por língua de sinais, tornando-se um fato 
histórico importante para inclusão do surdo na sociedade.

Girolamo Cardano (1501-1576), seu filho, era surdo. Girolamo afirmava que 
era um crime não instruir o surdo e por este motivo começou a utilizar a 
escrita e a língua de sinais com os surdos.  Pedro Ponce de Léon (1520-
1584) foi o primeiro Professor para surdos  e estabeleceu a primeira Escola 
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Alfabeto Manual chamado “Refugium Infirmorum”, em 1579. Saboureaux 
de Fontenay (1579) foi o inventor da nomenclatura “Dactilologia”.

Juan Pablo Bonet (1579-1623), em 1620, foi autor da primeira publicação 
do livro de educação para surdos. John Bulwer (1614-1684), em 1644, foi 
o primeiro criador do Método de comunicação entre ouvintes e surdos. 
Samuel Heinicke (1729-1790), a partir em 1755, foi o fundador da primeira 
escola do oralismo puro na Alemanha em 1778. A partir de 1783, surge a 
primeira escola para surdos em Roma, com Tommaso Silvestri (1744-1789). 
O sinal passa a ser a principal forma de comunicação. Em 1759, na França, 
surge o primeiro dicionário de sinais com regras sintáticas e também a 
primeira escola para surdos e incapacitados (pobres).

Charles Michel L’Epée (1712-1789) publicou o primeiro Dicionário de Sinais e 
fundou 21 escolas para surdos na França e na Europa. Thomas Braidwood 
(1760), na Inglaterra, estabeleceu a primeira escola para surdos e crianças 
incapacitadas. Abade Roch Sicard (1742-1822) foi treinado por L’Epée para 
ser professor dos surdos e escreveu a teoria do sinal. Tommaso Silvestri 
(1744-1789) fundou a primeira escola para surdos em Roma.

Idade contemporânea

Na idade contemporânea, o francês Jean Itard (1774-1838), médico 
conhecido no século XIX, era cirurgião e especializou-se na audição e suas 
doenças; por suas pesquisas ficou famoso por toda a Europa. Também 
inventou e melhorou várias práticas e instrumentos cirúrgicos. Considerado 
o pai da educação especial, ficou famoso com a reeducação de uma criança 
selvagem e fez o primeiro programa sistemático de educação especial. 

Joseph Marie Baron de Gérando (1772 – 1842), em 1804, trabalhou no 
Instituto Nacional de Surdos em Paris, onde professores surdos ensinavam e 
era utilizada a língua de sinais. 

Thomas Hopkins Gallaudet (1787 – 1851), em 1814, viajou até Paris onde 
aprendeu a língua de sinais; de lá trouxe o melhor aluno chamado Laurent 
Clerc, e os dois fundaram nos EUA a primeira escola para surdos. Em 1830, 
surgiu o oralismo e o treinamento de Leitura Orofacial, tendo sido criada a 
primeira escola oralista para crianças até 10 anos nos EUA.
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 Alexander Melville Bell (1819-1905), em 1846, era professor surdo e queria 
criar a “fala visível”, sistema que utilizava desenhos, lábios, garganta, língua, 
dentes e palato, e os surdos deveriam repetir movimentos indicados. Foi 
convidado a treinar professores de escola de surdos e no ano seguinte abriu 
sua própria escola. Alexander Grahn Bell (1874-1922), em 1846, defensor do 
oralismo, julgava a língua de sinais imprecisa e inferior à fala. Ele publicou 
artigos criticando a cultura surda; argumentava que a língua de sinais não 
propiciava o desenvolvimento intelectual dos surdos.  

Em 1880, no Congresso de Milão – Império Oralista, a língua de sinais 
foi proibida oficialmente com a alegação de que os sinais destruíam a 
capacidade de fala dos surdos. Como consequência do Congresso, houve 
demissão dos professores surdos e a sua eliminação como educadores. 
O Congresso foi organizado, patrocinado e conduzido por especialistas 
ouvintes da área de surdez, todos defensores do oralismo puro. Edward 
Miner Gallaudet defendeu a língua dos sinais, porém não teve êxito.

O que houve no congresso de Milão? Qual é a sua proposta criada pela educa-
ção de surdos? Por quê?

Reflita sobre essa questão!

Samuel Howe (1801-1876) era contra o casamento entre surdos, pois dizia 
que era muito perigoso nascerem filhos surdos. Em 1867, ele fundou a Clark 
School for the Deaf em Massachussets. A escola proibia todos os sinais e 
estava estabelecido o oralismo nos EUA.  

Em 1803 inicia-se a vida de Ferdinand Berthier, pesquisador da história dos 
surdos (SCHMITT, 2008) e idealizador de associações de surdos na França. 
Em 1811, aos 8 anos, Berthier estudou no Instituto para surdos de Paris, e em 
1834 organizou o banquete silencioso em homenagem ao 122º aniversário 
do Abade de L’Epée. Em 1838, fundou a primeira sociedade de surdos do 
mundo.
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em 1860, aos 19 anos, iniciou a carreira de jornalista, biógrafa e poetisa. Na 
guerra civil, usou o pseudônimo de Howard Glyndon e foi a primeira mulher 
surda no campo jornalístico e na literatura. Edward Miner Gallaudet (1837-
1917) foi pedagogo, e em 1864 fundou a primeira Universidade Nacional 
para surdos em Washington (EUA), com método combinado (Língua de 
Sinais e Oralismo).

Helen Adams Keller (1880-1968) grande personalidade, foi escritora, ativista 
social e  filósofa, era surda, muda e cega. Para entender, colocava as mãos 
nos lábios do professor, que desenhava na palma da mão as letras; assim 
aprendeu braile e a falar. 

William Stokoe (1919-2000), a partir em 1960, mudou a percepção da Língua 
Gestual Americana, pois a considerava uma língua como qualquer outra 
falada no mundo, com uma sintaxe e gramática. Ele Publicou “Estrutura da 
Língua – gestual” e foi coautor de um dicionário. Provou que a língua de 
sinais tem valor linguístico semelhante às línguas orais; estudou sobre FSDP 
(filhos surdos de pais surdos) e FSPO (filhos surdos de pais ouvintes), e a 
partir de 1971 a língua de sinais passou a ser valorizada. 

No filme “Os filhos do Silêncio”, de 1986, pela primeira vez uma atriz surda 
norte-americana, Marlee Beth Matlin, ganhou o globo de ouro e Oscar de 
melhor atriz dramática nos EUA. 

Nessa breve passagem pelas Idades Antiga, Média, Moderna e 
Contemporânea, você teve oportunidade de conhecer não só como eram 
tratadas as pessoas surdas, mas também conhecer algumas personalidades 
que lutaram pela inclusão dos surdos na sociedade. E como foi a história dos 
surdos no Brasil? É o que você verá na sequência!  

A História dos Surdos no Brasil

Alguns pontos marcaram a história dos surdos no Brasil. Édouard Huet 
(1822- 1882), professor surdo francês com mestrado, chegou ao Brasil em 
1855 com a intenção de abrir uma escola para iniciar trabalhos de educação 
com pessoas surdas. Fundou no Rio de Janeiro a primeira escola de surdos 
do Brasil, o Instituto Nacional de Educação de Surdos-Mudos (INES), no 
dia 26 de setembro de 1857, data em que se comemora o dia nacional dos 
surdos. O Alfabeto manual de origem francesa foi defendido pelos próprios 
alunos da instituição. Em 1861, Huet deixou o País, para lecionar aos surdos 
do México. Após 1868, o INES foi considerado um asilo de surdos. Um fato 
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curioso aconteceu em 1951, quando o surdo Vicente Paulo Penido Burnier, se 
tornou padre, porém precisou esperar três anos para exercer o sacerdócio, 
pois surdo não podia ser padre. 

Em 1977, um grupo de profissionais cria a Federação Nacional de Educação 
e Integração dos Deficientes Auditivos (FENEIDA), que buscava sua proposta 
na recuperação dos surdos. Em 1987, é fundada a Federação Nacional 
de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS) no Rio de Janeiro, com a 
reestruturação da antiga FENEIDA. Em 1984, é fundada a Confederação 
Brasileira de Desportos dos Surdos (CBDS) no dia 17 de novembro em São 
Paulo. O senhor Mário Júlio de Matos Pimentel (surdo) foi eleito o primeiro 
presidente da CBDS.  

Em 2002, o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, sancionou, 
em 24 de abril, a lei que reconhece a Língua Brasileira de Sinais como 
comunicação entre surdos.

Em 2005, foi aprovado o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que 
regulamenta a LIBRAS no Brasil.

Em 2006, inicia-se o primeiro curso superior LETRAS/LIBRAS licenciatura 
(formação de professores de LIBRAS), na UFSC em Florianópolis, SC, e em 
mais outros nove Estados. 

Em 2008, tem início o primeiro curso superior LETRAS/LIBRAS bacharelado 
(formação de tradutores e intérpretes), na UFSC em Florianópolis, SC, e mais 
em outros nove Estados.

A História dos Surdos em Santa Catarina

Segundo Schmitt (2008), a história dos surdos em Santa Catarina inicia-
se em 1928, com Francisco Lima Júnior. Entre 1937 a 1946, no INSM/RJ, 
Francisco Lima Júnior  (Chiquito) inicia seus estudos. No ano de 1947, surge 
o primeiro espaço de educação de surdos na garagem da casa dos pais de 
Francisco. Em 1954, acontece o encontro de surdos, que organiza o Círculo 
Surdos-Mudos em Santa Catarina (CSMSC) fundado no ano seguinte em 
1955.  Em 25 de março de 1969, é fundado o Instituto de Audição e Terapia 
da Linguagem (IATEL).

A primeira conquista dos surdos catarinenses foi a escola Governador Celso Ramos, 
primeiro espaço educacional para os surdos em Florianópolis, além do Círculo de 
Surdos-Mudos de Santa Catarina, fundado pelo Senhor Francisco Lima Júnior 
(Chiquito) então professor da Escola. A iniciativa de Chiquito fez com que Associações 
de Surdos em várias regiões pudessem ser criadas.
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A primeira conquista dos surdos catarinenses foi a escola Governador Celso Ramos, 
primeiro espaço educacional para os surdos em Florianópolis, além do Círculo de 
Surdos-Mudos de Santa Catarina, fundado pelo Senhor Francisco Lima Júnior 
(Chiquito) então professor da Escola. A iniciativa de Chiquito fez com que Associações 
de Surdos em várias regiões pudessem ser criadas.

O professor Francisco Lima Júnior é uma das presenças fundamentais da 
história do surdo catarinense e por isso devemos analisar sua trajetória. Em 
1964, o professor começou a ministrar aulas para 15 alunos surdos em sua 
garagem. Como começou essa história? Francisco Lima Júnior nasceu em  
01 de junho de 1928, em Florianópolis, e ouvia até os 3 anos de idade. Após 
a investigação dos pais sobre seu problema auditivo, foi levado para estudar 
no Rio de Janeiro, no INSM (atualmente conhecido como Instituto Nacional 
de Educação de Surdos) e depois em São Paulo (no Instituto Paulista de 
Surdos-Mudos). Após essa experiência relacionada a sua educação, em 
1946, com 18 anos, Chiquito retorna a Florianópolis e procura por pessoas 
surdas em várias partes do Estado de Santa Catarina. Por meio do apoio das 
comunidades e associações de outros Estados, tenta disseminar a ideia de 
uma Associação, onde surdos teriam uma maior força para lutar por seus 
direitos. O sucesso chega com a Fundação Círculo de Surdos-Mudos de 
Santa Catarina. Chiquito é nomeado, em São Paulo, delegado nacional para 
organização do surdo na Região Sul.

Além das aulas, o professor promovia encontros em diversas regiões do 
Estado, pois percebia que a língua de sinais fluía, e os surdos ocupavam 
seu espaço na sociedade catarinense. Em 1961, é concedida ao professor 
uma audiência com o Governador Celso Ramos (governador em exercício 
no ano em questão), e dessa audiência sai uma das maiores conquistas: 
um espaço físico que abrigasse uma escola especial destinada a surdos no 
Estado. Em 1969, é cedido um espaço para o aprendizado dos surdos na 
Escola Governador Celso Ramos. Chiquito foi um exemplo e graças a ele, o 
surdo catarinense conseguiu ampliar seus direitos. 

Você sabe como a educação de surdos acontece na sua região? Faça uma 
pesquisa e escreva aqui seus comentários.

Reflita sobre essa questão!
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Segundo Schmitt (2007), um dado importante sobre a história do surdo 
em Santa Catarina é o fato de que o Curso de Pedagogia da UDESC foi o 
primeiro espaço de Educação a Distância para surdos em Santa Catarina. A 
pesquisa sobre essa história foi realizada inicialmente por ouvintes, porém é 
importante que a comunidade surda também realize esse tipo de pesquisa, 
para que se aproprie de sua história e cultura. A educação em língua de 
sinais para os surdos, uma das conquistas dessa comunidade, foi assegurada 
com a aprovação da Lei 11.869/2001, que reconhece oficialmente o uso da 
Língua Brasileira de Sinais nas escolas públicas de Santa Catarina. Segundo 
Schmitt (2007), a história da turma de surdos no Curso de Pedagogia da 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) surgiu em maio 2001, 
por iniciativa da professora Kátia Aparecida Vieira, do Instituto de Audição 
e Terapia de Linguagem (IATEL), que de forma pioneira iniciou os primeiros 
contatos com a UDESC, na pessoa do Professor Cechinel, para viabilizar a 
participação de surdos no Curso de Pedagogia a Distância, que estava sendo 
implementado pela UDESC. A ideia foi muito bem recebida pela UDESC, 
que, em 10 de junho de 2001, realizou a primeira reunião com a participação 
do Fórum Defesa de Direitos de Surdos em Santa Catarina, a Sociedade de 
Surdos de São José, a Associação de Surdos da Grande Florianópolis e o 
IATEL, com vistas a definir a metodologia a ser empregada no Curso.

Figura 1.1 - Aula inaugural de Pedagogia para surdos em 2002, na UDESC

Em 2001, a UDESC e os movimentos de surdos iniciaram uma discussão para 
a criação de um curso de Pedagogia bilíngue para surdos e ouvintes na 
modalidade a distância. E, em de 2002, em parceria com a UDESC, foi criada 
a primeira turma de surdos do Curso de Pedagogia a Distância na América 
Latina, com habilitação em Educação Infantil e Séries Iniciais.
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Cultura da comunidade surda e Identidade Surda

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender o conceito de Cultura Surda.

 » Conhecer os principais Mitos em relação à Língua de Sinais.

Afinal, o que torna a Cultura Surda diferente da Cultura ouvinte? Por que os 
surdos têm uma cultura própria se convivem dentro da cultura ouvinte?

Para compreender tais questões, é fundamental partir do princípio de que 
a Cultura é produção humana, localizada historicamente. O conceito de 
beleza é modificável com o passar do tempo; por exemplo, a moda de vestir 
dos anos 70 hoje é considerada “ridícula”, “engraçada”, “desatualizada”, 
“inadequada”, não é mesmo? Sabemos que as músicas ouvidas na década 
de 30 são muito diferentes daquelas que atualmente fazem sucesso. Hoje, 
novelas protagonizadas na televisão possuem temáticas diferentes das 
assistidas nos anos 80. Muitos esportes que estão na mídia atualmente 
não existiam ou não eram reconhecidos há 20 anos atrás. Todas essas 
demonstrações culturais são mais ou menos valorizadas, dependendo do 
tempo histórico em que as avaliamos. Isso demonstra a “modificabilidade” 
da cultura, característica das produções humanas que sofre influências 
políticas, financeiras e sociais.  Vale ressaltar a importância da língua como 
um dos principais elementos da cultura, pois é por meio dela que todos os 
outros elementos são socializados. No caso da comunidade surda, a língua 
utilizada é a Língua de Sinais. De modalidade gestual-espacial, a LIBRAS 
possui todos os componentes pertinentes, tais como, sintaxe, semântica, 
pragmática e gramática, que preenchem os requisitos científicos para ser 
considerada instrumento linguístico vivo e autônomo. Dessa forma, a língua 
é o principal elemento da Cultura Surda. Segundo Santana (2007, p. 33),

Conferir à língua de sinais o estatuto de língua não tem apenas 
repercussões linguísticas e cognitivas, mas também sociais. Se ser 
anormal é caracterizado pela ausência de língua e de tudo o que 
ela representa (comunicação, pensamento, aprendizagem etc.), a 
partir do momento que se tem a língua de sinais como língua do 
surdo, o padrão de normalidade também muda. Ou seja, a língua 
de sinais legitima o surdo como “sujeito de linguagem” e é capaz de 
transformar a “anormalidade”em diferença. Isso é resultado de uma 
luta pela redefinição do que é considerado normal. A ideia de que 
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a surdez é uma diferença traz com ela uma delimitação de esferas 
sociais: a identidade surda, a cultura surda, a comunidade surda.

Então, como adquirimos a Cultura? Os valores culturais são difundidos na 
convivência e ensinados desde que o sujeito nasce.  Os conceitos de certo 
e errado, bonito e feio, adequado ou não, são apreendidos pelas crianças 
desde muito cedo, cabendo à família o repasse desses valores, pois é 
nesse espaço que a criança vai se adequando às normas sociais vigentes e 
assimilando os valores culturais ensinados. 

Como produção humana, a cultura é marcada pelas relações de poder 
existentes. Assim sendo, estabeleceu-se uma cultura hegemônica baseada 
na divisão de classes sociais que define o que é “adequado”, “bonito” e 
“desejável”. Com base na cultura hegemônica, todas as outras formas de 
expressão são consideradas menos valorosas. Por isso, atribuímos alguns 
ritmos musicais a algumas classes sociais, por exemplo, o pagode às 
pessoas que moram nas favelas, alguns produtos culturais como o teatro 
ou a musica clássica à elite social. Ao valorizar algumas expressões artísticas 
em detrimento de outras, estamos reafirmando o lugar a que cada sujeito, 
dependendo de sua classe social, pode ocupar na sociedade e até mesmo a 
quais produtos culturais ela poderá ter acesso. Logo, a cultura desenvolvida 
no alto do morro é menos valorizada do que a feita nos centros urbanos 
e expostas nos teatros, museus, entre outros. Essa relação de poder 
estabelecida traz o preconceito, a exclusão e a menos valia de todas as 
culturas consideradas das minorias.

E quanto à Cultura Surda?

 Como já vimos, a Cultura Surda também foi desconsiderada por muito 
tempo. Os surdos não podiam “falar” com as mãos, expressar suas ideias e 
sentimentos utilizando a Língua de Sinais. Eram considerados incapazes de 
gerenciar suas vidas, vitimados pelo déficit auditivo, e tinham limitadas as 
possibilidades de intervenção e posicionamento no mundo. Foi somente 
a partir da presença dos Estudos Culturais na academia que pesquisas 
passaram a ser feitas considerando as outras culturas e visando à valorização 
das produções realizadas por aqueles grupos considerados minoritários. 
Nessa perspectiva teórica, as diferenças culturais devem ser consideradas 
como produto humano; logo, não há cultura superior ou inferior, apenas 
diferente. Quando adotamos essa forma de compreensão, os mecanismos 
de dominação que  se baseavam na superioridade de uma determinada 
cultura passam a ser questionados e podem vir a ser modificados. 
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nas pessoas são apreendidos. As brincadeiras, a fala, os comportamentos 
agressivos ou pacíficos são assimilados dependendo do meio em que elas 
crescem. Tanto os adultos como as crianças aprendem com a convivência, 
ao longo de toda a vida. Mudamos nossos comportamentos à medida que 
convivemos com as outras pessoas. Nessa perspectiva, todas as pessoas 
que convivem com as crianças influenciam na construção da identidade 
delas, de forma consciente ou não. Tal premissa é reafirmada por  Maheirie 
(1992, p. 39), ao afirmar: “não temos a mínima possibilidade de estabelecer 
um caminho que não se insinue num caminho alheio, que não encontre 
um outro, que não se faça fazendo um outro, e sendo feito por ele.” Logo, 
somos responsáveis pelas escolhas feitas e pelo quanto podemos influenciar 
as outras pessoas também.

Assim, a identidade que é individual passa a ser entendida como mutável, 
passível de adequações e que se constitui a partir das múltiplas relações 
estabelecidas tanto com as pessoas quanto com os objetos ao longo da 
vida. Delineamos nossa identidade tendo por base as diferenças com que 
convivemos, ou seja, sabemos que somos brancos porque conhecemos 
pessoas negras, nos consideramos magros porque conhecemos pessoas 
com peso maior, e nos nomeamos brasileiros porque sabemos que existem 
chineses. Também identificamos ações positivas feitas por nós porque 
temos parâmetros de ações negativas. 

Para Hall (1988, p. 81), 

a identidade e a diferença estão, pois, em estreita conexão com 
as relações de poder. O poder de definir a identidade e marcar a 
diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder. 
A identidade e a diferença não são, nunca, inocentes.

Culturalmente, há sempre uma identidade eleita como a ideal. Assim, 
a definição de uma identidade superior exerce poder sobre as outras 
identidades consideradas menos valorosas. Historicamente, vivenciamos 
isso com a idealização da identidade branca que promoveu e justificou 
a escravidão dos africanos e a violência contra os  índios. Durante muito 
tempo, a identidade masculina justificou maus tratos e negligência 
feminina. Há poucos anos atrás, o cabelo desejado era loiro e liso, sendo 
que todos que se diferenciavam eram estimulados a buscar estratégias que 
os aproximassem “daquele” padrão idealizado. 

Nessa ótica, aquele que não se enquadra no modelo idealizado é considerado 
“o outro”.  Para superar esse modelo excludente e discriminatório, surgem as  
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teorias culturais afirmando que a existência das diferentes identidades me 
constitui. Ou seja, sei quem eu sou porque sei também quem não sou. Nesse 
viés, não há identidades superiores ou inferiores, há diferentes identidades. 
Essa proposição teórica impulsiona relações respeitosas e inclusivas. Logo, 
aquele que não é igual também constitui minha identidade, sendo muito 
necessário para que eu possa me reconhecer. 

E como se constitui a identidade das pessoas surdas?

As pessoas surdas, na sua maioria, nascem imersas na cultura ouvinte por 
serem filhos de pais ouvintes. Apreendem os valores culturais do meio 
em que vivem, ou seja, aprendem a cultura ouvinte. Daí a importância 
da convivência da criança surda com o povo surdo. Se é por meio da 
convivência que nos tornamos parte e constituímos nossa identidade, para 
se identificar com seus pares e desenvolver sua identidade surda, a criança 
surda necessita da convivência com a Cultura Surda. Nesse aspecto, a Língua 
de Sinais tem importância fundamental. É por meio dela que a história dos 
surdos é contada assim como a arte surda se manifesta. 

Tendo como pressuposto o que você estudou até aqui, vale ressaltar que 
a cultura surda não é uma cópia da cultura ouvinte, ou seja, ela não se 
originou da cultura ouvinte. Os surdos, ao longo de sua história de lutas e 
resistências, desenvolveram espaços de criação e fortalecimento dos valores 
culturais surdos. 

Assim, o conhecimento é muito importante para os professores ouvintes, 
mesmo que parcial, da cultura surda. Perlin (2006, p.32) elege alguns 
aspectos da cultura surda que devem ser conhecidos pelos professores:

1)   Língua de Sinais

2)   História Cultural

3)   Literatura

4)   Artes Surdas

5)   Pedagogia dos Surdos

A criança surda, mesmo nascida em uma família ouvinte e frequentando escolas em que a 
maioria dos seus colegas são ouvintes, pode constituir-se como surda se lhe for propiciada a 
convivência com a comunidade surda e suas manifestações culturais. 
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A criança surda, mesmo nascida em uma família ouvinte e frequentando escolas em que a 
maioria dos seus colegas são ouvintes, pode constituir-se como surda se lhe for propiciada a 
convivência com a comunidade surda e suas manifestações culturais. 

Nesta disciplina, você verá um pouco sobre cada um destes aspectos, sendo 
mais aprofundada a Língua de Sinais pela sua importância na difusão da 
diferentes formas de expressão da Cultura Surda.

Bem, então os surdos fazem arte? Sim, os surdos fazem arte! A 
comunidade surda faz arte genuinamente visual. 

Entre as manifestações mais comuns da arte surda encontramos o teatro. Com 
a utilização da Língua de Sinais e um jeito “surdo” de atuar, eles interpretam 
diferentes assuntos de interesse do grupo. Utilizam essa expressão cultural 
para tratar assuntos de forma política visando à conscientização dos seus 
direitos e apresentando suas dificuldades e valores.

Figura 1.2 - Teatro

É por meio da literatura que os valores, os saberes e a história são passados 
de geração para geração, possibilitando a transmissão de elementos 
constituintes da identidade surda, seja pelo orgulho ou pela dor das 
experiências vividas. A literatura produzida em Língua de Sinais também é 
extremamente importante para a Cultura Surda. As histórias são contadas 
na forma visual com a utilização de piadas, fábulas, contos e jogos de 
gestos, objetivando, além do divertimento, recontar a experiência histórica 
vivida pelo grupo, reforçando as lutas e aquisições feitas de forma corajosa 
e militante. O registro é feito por meio de vídeos e livros garantindo às 
gerações futuras o acesso ao que foi produzido. 

A utilização do sistema de escrita de sinais – SignWriting – facultou a 
realização de releituras de obras de literatura infantil universal, levando às 
crianças surdas histórias como “Rapunzel surda”, “Os três porquinhos surdos”, 
“O patinho surdo”, “Cinderela surda”, entre outros. Essas releituras trazem 
elementos comuns à literatura universal , mas também abordam questões 
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referentes ao universo surdo, aproximando as crianças de personagens com 
os quais elas podem se identificar  de forma lúdica e mágica. 

As pessoas surdas têm sua história escrita às  margens da história dos 
ouvintes. Por muito tempo, era a voz dos ouvintes que “falava” das 
necessidades e reivindicações dessas pessoas. Eram considerados incapazes 
de gerenciar sua própria vida e de se fazer “ouvir”, explicitando alguns 
aspectos da rede de poder que imperava na sociedade, onde os diferentes 
eram “naturalmente” excluídos e tutelados. Toda essa história propagou no 
imaginário coletivo algumas “verdades” que comodamente foram aceitas 
e divulgadas como verdade; tais ideias cristalizadas chamam-se mitos e 
referem-se à vida e à cultura surda. Vamos conhecer alguns e aproveitar 
para informar-lhe, trazendo argumentos verídicos e consistentes. Vamos lá!

1º Mito: O surdo é mudo. 

Certamente que não. Surdez é a ausência total ou parcial da audição.  Mudez 
é a incapacidade total ou parcial de produzir a fala. Ou seja, são déficits 
diferentes. Existem surdos que também são mudos, da mesma forma que 
existem cegos que possuem déficit cognitivo. Esse mito originou-se do 
fato de que os surdos não utilizam a mesma linguagem utilizada pelos 
ouvintes, o que contrariava a cultura considerada superior. Se os surdos não 
oralizavam eram mudos. Verdade completamente contestada pela certeza 
de que as línguas de sinais atendem a todas as necessidades linguísticas por 
serem ricas e vivas, tanto quanto as línguas orais. 

2º Mito: O surdo vive no silêncio. 

O silencio é a ausência de barulhos, não é mesmo? Essa afirmação, porém,  
tem como base a cultura ouvinte onde a língua é oral. Há necessidade 
de compreendermos que a língua natural dos surdos é visual; logo, para 
os surdos, quando há muitas pessoas usando sinais simultaneamente, 
a percepção é de “barulho”, tal qual entre os ouvintes quando muitos 
falam ao mesmo tempo. Para os surdos, o conceito de barulho tem outras 
conotações como, por exemplo, a luz que acende quando toca a campainha 
ou os ruídos acústicos percebidos com a ajuda dos aparelhos auditivos, ou 
ainda a vibração do despertador ou do celular. 

Ainda sobre a vibração produzida pelos diferentes sons, é importante afirmar 
que é através dela que identificamos o ritmo das músicas, por exemplo. 
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de ritmo. Dançam acompanhando a vibração e a observação do ambiente. 
Assim, podemos afirmar que não é a modalidade da língua que define se o 
sujeito vive ou não no silêncio. Você concorda?

3º Mito: O surdo não fala porque não ouve. 

A fala, aqui entendida como possibilidade de comunicação, já existe para 
o surdo que utiliza a língua de sinais. Ou seja, o surdo “fala” em LIBRAS, 
comunicando-se plenamente. Quanto à aquisição de uma língua oral, por 
exemplo o português, não há impeditivos maiores, salvo se o aparelho 
vocal não estiver intacto. O surdo poderá aprender a oralizar desde que 
se disponha a treinamentos de aquisição da linguagem oral junto a 
fonoaudiólogos. 

4º Mito: O uso da língua de sinais atrapalha a aprendizagem 
da língua oral. 

Certamente que não. O fato dos surdos sentirem-se mais à vontade com 
a língua gestual está relacionado à característica visual dessa língua, que 
exige dos surdos o que eles tem de potencial, diferente das línguas orais 
que se choca nas limitações do déficit auditivo. Também, porque durante 
muito tempo, eles foram submetidos a treinamentos orais repetitivos e 
árduos em que a língua de sinais era proibida. É necessário reafirmar que, 
para aquisição de qualquer língua, há um pressuposto de organização do 
pensamento. Dessa forma, o surdo que tem a língua de sinais como primeira 
língua, organiza seu pensamento com essa língua e, quando se dispõe a 
aprender a língua oral, pode fazê-lo com maior facilidade. 

5º Mito: Todos os surdos fazem leitura labial.

Errado. A aprendizagem da língua oral, seja para a fala ou para o 
entendimento, exige treinos intensos por longo período. A falta do feedback 
auditivo obriga a manutenção de sessões de aquisição da linguagem ao 
longo da vida do sujeito. Logo, a leitura labial não é uma habilidade “natural” 
dos surdos. Mas uma aquisição individual e que serve para comunicações 
eventuais, visto que a língua a ser utilizada no cotidiano com os surdos 
deverá ser a língua de sinais.
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6º Mito: A surdez é hereditária.

Em alguns casos sim. No entanto, existem outros fatores que favorecem o 
nascimento de crianças surdas. Há que se registrar que a maior parte dos 
surdos são filhos de pais ouvintes, contrariando o mito acima descrito. 
Muitas são as causas que podem provocar a surdez nos diferentes períodos 
da vida, desde o pré-natal (desordens genéticas, consanguinidade, doenças 
infecto-contagiosas como a rubéola, sífilis, toxoplasmose, diabetes, ingestão 
de drogas) ate o pós-natal (infecções oportunistas tais como, infecções 
hospitalar, meningite, sífilis, caxumba, exposição contínua a sons muito 
altos, traumatismo craniano entre outros).   

7º Mito: Há diferentes graus de surdez. 

Sim. O grau de surdez pode variar de leve a profundo. E imprescindível 
afirmar que a relação estabelecida pelo sujeito surdo com a língua de sinais 
não está diretamente ligada ao grau de surdez. Existem surdos profundos 
que optaram pela oralização e consideram-se deficientes auditivos , 
enquanto outros, com surdez moderada são fluentes na língua de sinais e 
incorporam a identidade da comunidade surda, onde a deficiência não os 
caracteriza. 

8º Mito: Todos os surdos utilizam aparelhos de audição.

Não. Por mais modernos e anatômicos que sejam, os aparelhos não 
conseguem reproduzir os sons na sua totalidade e, muitas vezes, tornam-se 
um incômodo para o surdo, pois, em alguns casos, apenas ampliam ruídos, 
provocando dores de cabeça, irritação e desconforto. Dessa forma, a opção 
pela utilização de aparelhos de audição é muito pessoal porque depende 
da sensibilidade do indivíduo. Mesmo aqueles que utilizam aparelhos 
auditivos necessitam de treino para “aprender” a ouvir, significando os 
ruídos e, aliado ao trabalho de treino fonoaudiológico, contribuir para a 
aquisição da fala oral.
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em ouvinte.

Não.  A recuperação da audição para surdos com o implante depende de 
inúmeros outros fatores: idade cronológica, tempo de surdez, condições do 
nervo auditivo, quantidade de eletrodos implantados, situação da cóclea, 
trabalho fonoaudiológico e acompanhamento médico periódico para 
ajustes no dispositivo implantado. Note-se que o referido procedimento é 
cirúrgico e invasivo e pode auxiliar o surdo a oralizar melhor, se todas as 
variáveis acima descritas forem favoráveis, mas isso não o torna um ouvinte 
sob a ótica cultural.

E você sabia que também existem mitos com relação à Língua 
de Sinais? Observe! 

A cultura ouvinte, por ser majoritariamente a cultura dominante, 
reafirmou durante muito tempo a exclusão das diferenças. Desta maneira, 
a compreensão que os ouvintes possuíam (ou ainda possuem) da língua 
de sinais era mesclada de mitos. A professora Ronice Quadros (QUADROS; 
KARNOPP, 2004) nos ajuda a conhecê-los melhor:

Mito 1: “A Língua de Sinais seria uma mistura de pantomima 
e gesticulação concreta, incapaz de expressar conceitos 
abstratos”.  

Estudos recentes demonstram que as línguas de sinais expressam 
plenamente ideias abstratas. Os usuários dessas línguas discutem todo 
e qualquer assunto que lhes aprouver, utilizando os recursos da própria 
língua, tais como as expressões faciais e corporais.

Mito 2: ”Haveria uma única e universal Língua de Sinais usada 
por todas as pessoas surdas”. 

Cada país tem a sua própria língua de sinais, logo ela não é universal. 
Especificamente no caso do Brasil, podemos observar diferentes “sotaques” 
que diferenciam a língua dependendo do Estado em que é falada, logo 
também não é única. 
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Mito 3: “Haveria uma falha na organização gramatical da 
Língua de Sinais, que seria derivada das Línguas de Sinais, 
sendo um pidgin sem estrutura própria, subordinado e inferior 
às Línguas Orais” 

As línguas de Sinais possuem gramática, semântica, sintaxe e pragmática 
próprias,  preenchendo plenamente os requisitos básicos para terem status 
de língua. Pelo fato de serem na modalidade visual-gestual e possuírem 
elementos estruturais diferenciados das línguas orais, não podemos 
considerá-las derivadas das línguas orais. 

Mito 4: “A Língua de Sinais seria um sistema de comunicação 
superficial, com conteúdo restrito, sendo estética, expressiva e 
linguisticamente inferior ao sistema de comunicação oral” 

A percepção de que a estrutura das línguas de sinais não possui condições 
para expressar sentimentos e pensamentos advém da concepção de que a 
ausência de preposições e conjunções as tornam ineficientes. No entanto, 
esses elementos estruturais são evidenciados pelas expressões faciais e 
corporais que compõem a língua de sinais. Segundo Quadros e Karnopp 
(2004, p. 35),

Adicionalmente, não há limites práticos para a ordem, tipo ou 
qualidade de uma conversação em sinais, exceto aqueles impostos 
pela memória, experiência, conhecimento de mundo e inteligência. 
Em relação a isso as Línguas de Sinais não são diferentes das Línguas 
Orais.

Mito 5: “As Línguas de Sinais derivariam da comunicação 
gestual espontânea dos ouvintes”.

As Línguas de Sinais têm estrutura gramatical própria e são reconhecidas 
linguisticamente pela sua complexidade. Seu aprendizado demanda 
prática, como em qualquer outra língua.

Também chamado de 
língua de contacto, é o 
nome dado a qualquer 

língua que é criada, 
normalmente de forma 

espontânea, de uma 
mistura de outras 

línguas, e serve de meio 
de comunicação entre 
os falantes de idiomas 

diferentes. 
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espacialmente, estariam representadas no hemisfério direito 
do cérebro, uma vez que esse hemisfério é responsável pelo 
processamento de informação espacial, enquanto que o 
esquerdo, pela linguagem”.

Os estudos realizados sobre a  estrutura neurológica que define as Línguas 
de Sinais apresentam organização semelhante à das Línguas Orais, sendo 
ambas vinculadas ao hemisfério esquerdo do cérebro. 

Esses são apenas alguns mitos que envolvem a Cultura Surda. Acreditamos 
que os estudos realizados, tendo os elementos dessa cultura como foco, 
desmistificarão, com o passar do tempo, essas “certezas” implantadas pela 
cultura dominante. 

Síntese do capítulo

Nesse capítulo, foram apresentados importantes elementos relacionados à 
Cultura Surda. Os principais pontos estão listados a seguir. Relembre:

 » Os conceitos mais utilizados relativos à cultura surda foram 
apresentados objetivando uma aproximação do universo surdo de 
forma respeitosa.

 » Os surdos, ao longo de história humana, foram excluídos, 
segregados, tratados como incapazes e proibidos de falar na 
sua língua natural. Essas vivências permitiram a construção de 
movimentos de resistência onde a Cultura Surda foi valorizada e 
instituída.

 » A identidade surda constitui-se no convívio com a identidade 
ouvinte, tendo a língua de sinais como elemento preponderante 
da sua cultura.

 » Os surdos cultivam a memória da sua história de lutas e resistências 
por meio da arte ensinando aos descendentes a valorização do ser 
surdo.
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 » Devido à cultura ouvinte ser preponderante, muitos mitos 
relacionados à cultura surda e à Língua de sinais foram amplamente 
difundidos e nortearam, de forma equivocada, perspectivas 
educacionais de surdos, reforçando a importância do conhecimento 
aprofundado sobre esse grupo linguisticamente minoritário.

Você pode anotar a síntese do seu processo de estudo nas linhas a seguir: 
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Atividades de aprendizagem

1) Você foi apresentado ao processo histórico vivido pelos surdos e pôde 
perceber que, no decorrer desse processo, a discriminação e o desrespeito 
nortearam as ações políticas e educacionais dirigidas a esse grupo. Realize, 
agora, uma linha do tempo pontuando os principais acontecimentos 
dessa história. Acreditamos que, somente conhecendo a história vivida, 
poderemos evitar que ela não se repita, não é mesmo?  Agora é com você!

2) Faça uma reflexão crítica da citação abaixo, utilizando o que foi discutido 
neste capítulo sobre a identidade surda.

A aceitação do termo surdo como mais apropriado (...) representa 
também uma tentativa de minimizar o processo de estigmatização 
dessas pessoas, (...) através do qual a audiência reduz o indivíduo 
ao atributo gerador do descrédito social. A expressão surdo, como 
vem sendo empregada, tem favorecido identificar a pessoa como 
diferente, sendo essa diferença, particularizada por ser decisiva para 
o desempenho. (DORZIAT, 2002, p.02)
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Livro

 » Para que você aprofunde as discussões trazidas até o momento, leia 
o Capítulo 1 “Histórias dos Surdos: representações “mascaradas” 
das identidades surdas”, escrito por Karin Lilian Strobel em Estudos 
Surdos II. Você encontra essa obra impressa ou para download no 
Site da Editora Arara Azul (http://editora-arara-azul.com.br/portal/
index.php/e-books/pesquisas-em-estudos-surdos/item/105-
estudos-surdos-2).

Artigo

 » STROBEL, K. A visão histórica da (in)exclusão dos surdos nas escolas. 
ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v.7, n.2, p.245-254, 
jun. 2006.

Aprenda mais...
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 » Os Filhos do Silêncio. Direção: Randa Haines. Ano: 1986. País: 
Estados Unidos da América (EUA) 
 
James Leeds (William Hurt) é um idealista professor de linguagem 
de sinais que gosta de usar métodos pouco convencionais.

 » A Música e o Silêncio. Direção: Caroline Link. Ano: 1996. País: 
Alemanha.  
 
A jovem Lara, vivida na infância por Tatjana Trieb e na juventude 
por Sylvie Testud, é a ponte de comunicação entre os pais surdos-
mudos e o mundo exterior, em uma pequena cidade do Sul da 
Alemanha. 

 » O Som do Silêncio. The Sound Of Silence (Original).Ano: 2012. 
País: Estados Unidos da América (EUA) 
 
Um rapaz e uma garota surda se apaixonam, e ele tenta se 
encaixar no mundo dela. A trilha sonora é um remix da música 
“The Sound of Silence” de Simon & Garfunkel.

 » E seu nome é Jonas. And your name is Jonah (Original). Ano: 
1979. País: Estados Unidos da América (EUA) 
 
Por um erro de diagnóstico, Jonas, um garoto surdo, é internado 
– ainda pequenino – em uma instituição para crianças com 
deficiência intelectual. Sua família ouvinte, ao descobrir o engano, 
retira-o do internato e o traz de volta à casa, matriculando-o em 
uma escola (oralista) para surdos.





Aspectos linguísticos da LIBRAS

Objetivo geral de aprendizagem

 » Compreender as questões relativas à LIBRAS no que diz 
respeito as suas variações linguísticas e aspectos da sua 
estrutura gramatical.

Seções de estudo

Seção 1 – A LIBRAS e a Língua Portuguesa: encontros e 
desencontros

Seção 2 –A LIBRAS e a variação linguística

Seção 3 –Aspectos Estruturais: a fonologia, a morfologia, a 
sintaxe espacial e a significação dos sinais

Nesse capítulo você terá oportunidade de conhecer as diferenças gramaticais entre a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) e a Língua Portuguesa, com foco no estudo da caracterização 
das variações linguísticas, da iconicidade e da arbitrariedade na LIBRAS. A partir disso, 
você estudará os aspectos básicos relacionados à fonologia, à morfologia, à sintaxe e à 
semântica da LIBRAS.

2
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É bem comum as pessoas pensarem que a LIBRAS é um amontoado de 
gestos, ou ainda que ela se reduz ao alfabeto manual. Mas já sabemos 
que isso não é verdade e que a LIBRAS apresenta status de língua natural 
própria da comunidade surda. Por isso, neste capítulo, você vai refletir sobre 
questões relativas à LIBRAS e à língua portuguesa, no que diz respeito ao 
status de língua natural e suas propriedades como a variação. Além disso, 
você estudará os aspectos da estrutura gramatical da LIBRAS.

Seção 1 
A LIBRAS e a Língua Portuguesa: encontros e 
desencontros 

Objetivos de aprendizagem

 » Conhecer as diferenças gramaticais entre a Língua 
Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa.

No capítulo 1, você percebeu que as línguas de sinais, e consequentemente 
a LIBRAS, são consideradas pela linguística como línguas naturais, pois 
apresentam as mesmas características do status de língua natural. Na década 
de 1960, o linguista americano Stokoe estudou as línguas de sinais, afim de 
comprovar que elas apresentam os critérios linguísticos de língua natural.

No entender de Quadros e Karnopp (2004, p. 30), 

pode-se dizer que uma língua natural é uma realização específica da 
faculdade da linguagem que se dicotomiza num sistema abstrato de 
regras finitas, as quais permitem a produção de um número ilimitado 
de frases. Além disso, a utilização efetiva desse sistema, com fim 
social, permite a comunicação entre os seus usuários.

Sendo assim, sob o ponto de vista linguístico tanto línguas de sinais, que 
são de natureza visuo-espacial, como línguas orais apresentam o mesmo 
status de língua natural, uma vez que permitem a geração de um número 
ilimitado de frases, formadas pelos sinais, com uma estrutura gramatical 
própria, bem como a comunicação efetiva entre seus usuários. 
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É possível que as pessoas pensem que a gramática da LIBRAS apresenta 
uma dependência com a gramática do português brasileiro. Isso não é 
verdade, e inclusive é um dos mitos que você estudou no capítulo anterior, 
segundo o qual as línguas de sinais são derivadas, subordinadas e inferiores 
às línguas orais.

Na verdade, a gramática da LIBRAS difere da gramática da língua portuguesa 
em muitos aspectos, como por exemplo a ordem básica das palavras na 
frase, como você verá na próxima seção. Além disso, assim como qualquer 
língua, a LIBRAS também vai apresentar o fenômeno da variação linguística, 
também apresentado na próxima seção.

Por outro lado, enquanto a língua portuguesa, como língua oral, apresenta 
a característica de ser linear, quanto à ordem sequencial linear de 
apresentação dos fonemas e morfemas que constituem as palavras na fala, 
a LIBRAS, como língua visuo-espacial, pode apresentar tanto a linearidade 
como a simultaneidade na apresentação dos fonemas e morfemas que 
constituem os sinais na sinalização. 

Uma questão importante a ser tratada em relação à LIBRAS e à língua 
portuguesa diz respeito à escrita dessas línguas. A LIBRAS passou a ser 
reconhecida como língua da comunidade surda brasileira, por meio do 
Decreto Presidencial nº 5626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta 
a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, a qual dispõe sobre a Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS) e o Artigo 18 da Lei 10.098, de 19 de dezembro de 2000.

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão 
a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e outros recursos de expressão 
a ela associados.

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 
a forma de comunicação e expressão, em que o sistema lingüístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constitui 
um sistema lingüístico de transmissão de idéias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002).

Ou seja, na LIBRAS, é possível que vários elementos 
linguísticos sejam utilizados ao mesmo tempo para constituir 

os sinais e inclusive as sentenças.
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No entanto, uma vez que a língua oficial do Brasil é o português, segundo o 
artigo 13º da Constituição Brasileira, a Lei 10.436/2002 é clara ao afirmar que 
a LIBRAS não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa.

Isso significa que mesmo tendo acesso à LIBRAS como língua da comunidade 
surda, o indivíduo surdo deve ter acesso também ao aprendizado da língua 
portuguesa escrita, levando em conta o aprimoramento de seu letramento 
e o convívio que deverá ter na nossa sociedade letrada.

Cabe salientar que há implicações pedagógicas importantes no aprendizado 
de português como segunda língua pelo sujeito surdo, as quais você verá 
mais adiante. 

Por outro lado, você deve estar se perguntando: 

A escrita pode ser considerada como um sistema de representação, já 
que os signos gráficos fazem uma transposição da linguagem oral ou 
sinalizada para um certo tipo de notação. A característica mais importante 
de um sistema de escrita é o fato de poder conservar e transmitir uma 
determinada mensagem através do tempo e do espaço. Assim, a escrita 
permite a permanência e o intercâmbio entre culturas de épocas diferentes 
e também da mesma época.

Uma escrita de língua oral como a do português constitui-se de um 
sistema alfabético cujos elementos representam a relação grafema-
fonema. Stumpf (2008, p.16) observa que “a invenção do sistema de escrita 
alfabético foi devido à percepção de que a escrita pode ser organizada mais 
eficientemente representando cada som da língua por um sinal específico”. 
A autora acrescenta ainda que isso reduz bastante os elementos necessários 
para representar a língua, já que no português, por exemplo, eles são em 
torno de 40 fonemas.

Já a escrita da língua de sinais precisa ser capaz de representar a comunicação 
visuo-espacial própria dessa modalidade de língua. Além disso, precisa 
transformar-se em um artefato cultural próprio da língua de sinais, fazendo 
com que o leitor surdo identifique essa representação gráfica com a sua 
língua e cultura.

Existe uma escrita para a língua de sinais? A resposta para 
essa pergunta é um pouco complexa, mas vamos lá.

Sendo assim, é aí que a questão está posta, pois a 
língua de sinais brasileira não apresenta nenhum sistema de 
escrita consolidado.
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Sendo assim, é aí que a questão está posta, pois a 
língua de sinais brasileira não apresenta nenhum sistema de 
escrita consolidado.

Por outro lado, existem projetos de escrita como o SignWriting (SW) ou o 
ELiS, porém nenhum deles está ainda inserido na cultura surda, a ponto 
de ser considerado um sistema de escrita efi ciente e amplamente aceito 
pelos próprios surdos ou pelos usuários da língua de sinais. No entanto, 
é importante conhecê-los, pois representam relevantes iniciativas de 
consolidação de um sistema de escrita próprio às línguas de sinais, que 
levem em conta as características específi cas de línguas visuo-espaciais. 
Além disso, tais sistemas podem ser utilizados com muita efi cácia, por 
exemplo, no registro de sinais e de textos em línguas de sinais. Através 
do SignWriting, já é possível encontrar livros infantis bilíngues escritos em 
português e em LIBRAS.

“SignWrinting é utilizado no mundo”
(Exemplo retirado de Stumpf, 2008)

Diferente do português, que se escreve da esquerda para a direita na horizontal, o 
direcionamento do SW é vertical de cima para baixo. Desenvolvido por Valery Sutton na 
década de 1970, constitui-se um sistema que permite a representação de qualquer língua de 
sinais, e cada língua vai agregar símbolos de acordo com as características das línguas de 
sinais especí�cas (STUMPF, 2008). Observe o exemplo de um texto escrito em SignWriting:

Para saber mais, você pode acessar o site o�cial do SignWriting, do qual é possível baixar o programa 
SignWriting, que permite escrever em língua de sinais. Disponível em: <www.signwriting.org>.

SignWriting (SW)
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Sistema de escrita que tem base alfabética e linear, como o português. Criado em 1997, por 
Mariângela Estelita, vem sendo aprimorado desde então. Além de ser alfabética e linear, a ELiS 
se organiza a partir dos parâmetros dos sinais propostos por Stokoe, ou seja, seus símbolos 
representam fonemas da língua de sinais. Sendo assim, a EliS representa quatro parâmetros 
das línguas de sinais: a Con�guração de Dedo (CD) – que substituiu a Con�guração de Mão, a 
partir dos estudos de 2006, a Orientação da Palma (OP), o Ponto de Articulação (PA) e o 
Movimento (MOV). A partir desses parâmetros, surgem os “quirografemas”, que correspondem 
às “letras”, e seu conjunto o “quiregrama”, correspondente ao “alfabeto”. Observe o exemplo de 
um texto escrito em ELiS:

EliS (Escrita da Língua de Sinais)

Tradução do texto em ELis:
A menina (sinal-nome) 

conhece a tartaruga
A menina (sinal-nome) foi 
junto com a sua mãe para 

a praia.
A menina (sinal-nome) 

estava brincando na areia 
quando viu uma tartaruga 

muito grande. Ela �cou 
muito assustada e saiu 

correndo e chorando para 
perto de sua mãe. 

Sua mãe explicou que não 
precisava chorar , porque 

tartaruga não morde. 
Disse que podia ir fazer 

carinho nela.
A menina (sinal-nome) 

resolveu ir fazer carinho 
na tartaruga e �cou muito 
admirada em ver que elas 

eram do mesmo tamanho.

Adaptado de Quadros e Perlin, 2007
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Portanto, para que essa condição de fato aconteça, 
é necessário que a criança surda seja exposta desde cedo à 
LIBRAS, pois, ao conviver com sinalizantes, ela vai desenvolver 
naturalmente sua capacidade e competência linguística na 
língua de sinais a que está exposta.  
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esse sujeito deve ter acesso à língua de sinais como sua primeira língua e as 
escritas que a representem, mas também precisa ter acesso ao português 
escrito (e também falado) como segunda língua. 

Nesse sentido, é importante entender que no caso do sujeito surdo a 
aquisição da LIBRAS se dará de forma natural e se tornará a sua língua 
materna, bastando para isso que ele tenha contato com sinalizantes de 
LIBRAS. Por outro lado, o aprendizado do português para esse sujeito 
acontece de forma não-natural, ou seja, aprendida, tanto na sua modalidade 
falada como escrita. É nesse sentido que os estudos das últimas décadas 
sobre a educação de surdos têm demonstrado a importância de uma 
educação bilíngue para esses indivíduos, que leve em conta o fato de que a 
comunidade surda apresenta uma diversidade linguística, na qual o surdo 
tem como sua língua materna a LIBRAS, e como segunda língua o português 
brasileiro.

No entanto, há muitos casos em que surdos nascem em famílias ouvintes, 
que não têm contato com a LIBRAS, ou com a cultura surda, e nem 
conhecimento suficiente sobre o assunto. Em muitos casos assim a criança 
surda só vai conviver tardiamente com sinalizantes em escolas bilíngues, 
ou em associações de surdos, quando já passaram os primeiros anos da 
aquisição da linguagem, ou ainda, quando já se passaram alguns anos da 
vida desse indivíduo, e a aquisição tardia da LIBRAS certamente lhe causará 
prejuízos.

Existem várias pesquisas sobre a aquisição das línguas de sinais. Quadros 
(2009) apresenta algumas dessas pesquisas realizadas sob a ótica dos 
estudos gerativistas, demonstrando que as fases de aquisição das línguas 
de sinais em crianças expostas adequadamente a línguas de sinais são as 
mesmas das línguas orais.

Portanto, para que essa condição de fato aconteça, 
é necessário que a criança surda seja exposta desde cedo à 
LIBRAS, pois, ao conviver com sinalizantes, ela vai desenvolver 
naturalmente sua capacidade e competência linguística na 
língua de sinais a que está exposta.  
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Perceba, portanto, que você, como professor da educação básica, poderá 
encontrar alunos surdos em condições diferenciadas quanto à aquisição 
da LIBRAS e português escrito (e falado). Sendo assim, é importante que 
você entenda como cada um desses sujeitos se relaciona com as línguas às 
quais estão expostos para então pensar em como trabalhar com elas. Para 
isso, é necessário compreender tanto como se dá a educação de surdos, 
como a natureza da língua de sinais brasileira, assunto que você estudará 
na próxima seção.

Se por um lado sujeitos surdos expostos à língua de sinais, durante o 
período crítico para a aquisição da linguagem, apresentam processos 
normais de aquisição, por outro lado, a exposição tardia, ou seja, depois 
da puberdade, gera inconsistências no processo de consolidação da 
aquisição da linguagem.

Adaptado de Quadros (2009)

A criança está na fase do balbucio 
manual, em que se verifica a produção 
de padrões de sinalização manual 
semelhantes aos padrões observados 
em bebês adquirindo línguas orais.

Aquisição da linguagem em crianças surdas 
expostas à língua de sinais

Criança de 14 meses

Criança de 24 meses

Começam a surgir as primeiras 
combinações de sinais, seguindo assim 
de maneira semelhante à aquisição de 
línguas orais.
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A LIBRAS e a Variação Linguística

Objetivo de aprendizagem

 » Caracterizar as variações linguísticas, Iconicidade e 
Arbitrariedade da LIBRAS.

Vamos iniciar a seção destacando que o objetivo deste estudo é apresentar, de 
forma objetiva e prática, os conceitos básicos acerca dos termos Iconicidade 
e Arbitrariedade, bem como suas implicações na LIBRAS (Língua Brasileira 
de Sinais). Assim, esperamos contribuir com o processo de aprendizagem 
daqueles que iniciam os primeiros contatos com LIBRAS e tenham interesse 
em apreender, compreender e se comunicar por meio dessa língua. 

A LIBRAS

Em LIBRAS, são utilizados sinais com características semelhantes ao objeto 
representado, chamados sinais Icônicos; da mesma forma, existem alguns 
sinais aos quais não corresponde nenhuma das características do objeto 
representado, e, neste caso, os mesmos são chamados de sinais arbitrários. 

Segundo Strobel e Fernandes (1998, p. 5),

A modalidade gestual-visual-espacial pela qual a LIBRAS é produzida 
e percebida pelos surdos leva, muitas vezes, as pessoas a pensarem 
que todos os sinais são o “desenho” no ar do referente que 
representam. É claro que, por decorrência de sua natureza linguística, 
a realização de um sinal pode ser motivada pelas características do 
dado da realidade a que se refere, mas isso não é uma regra. A grande 
maioria dos sinais da LIBRAS são arbitrários, não mantendo relação 
de semelhança alguma com seu referente.

Uma foto é icônica porque reproduz a imagem do referente, isto é, a pessoa 
ou objeto fotografado. Assim também são alguns sinais da LIBRAS, gestos 
que fazem alusão à imagem do seu significado. Isso não significa que os 
sinais icônicos sejam iguais em todas as línguas. Cada sociedade capta 
facetas diferentes do mesmo referente, representadas convencionalmente 
por meio de seus próprios sinais (BRITO, 1993). 
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Arbitrários são aqueles que não mantêm nenhuma semelhança com o 
dado da realidade que representam. Uma das propriedades básicas de uma 
língua é a arbitrariedade existente entre significante e referente. Durante 
muito tempo, afirmou-se que as línguas de sinais não eram línguas por 
serem icônicas, não representando, portanto, conceitos abstratos. Isso 
não é verdade, pois em língua de sinais tais conceitos também podem ser 
representados em toda sua complexidade. 

Vejamos alguns exemplos entres os sinais icônicos e arbitrários.

CASA

sinais Icônicos

sinais Arbitrários

PERGUNTAR
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mesmo sinais que apresentam uma motivação icônica, vão apresentar 
variações arbitrárias nas mais variadas línguas. Por exemplo, o sinal BANANA 
é semelhante em LIBRAS e Língua de Sinais Americana (ASL) quanto ao 
ponto de articulação e ao movimento, mas variam quanto à configuração 
da mão dominante. Em LIBRAS, a mão começa em pinça e abre e em ASL 
a mão permanece em pinça, como estivesse descascando a banana. Já em 
Língua de Sinais Francesa (LSF) o sinal é feito com as duas mãos de maneira 
a imitar o formato de uma banana.

Por outro lado, o sinal de CACHORRO, por exemplo, é diferente nas três 
línguas em relação aos três parâmetros fonológicos: configuração de mão, 
ponto de articulação e movimento.

Tudo isso mostra que embora possa haver uma motivação icônica para a 
constituição dos sinais em qualquer língua natural, essa motivação está 
vinculada a fatores culturais que influenciam a leitura de mundo de cada 
povo. Isso significa que a arbitrariedade gerada por essa condição sempre 
estará em jogo, às vezes mais, às vezes menos. 

Variação Linguística 

Uma das características principais das línguas naturais é que elas variam. E 
as línguas variam em muitos aspectos: variam de região para região, variam 
de acordo com a idade, o sexo, e a posição social dos falantes, variam de 
acordo com a situação sociocomunicativa e também variam historicamente.

Sendo assim, indivíduos de uma mesma comunidade linguística vão 
escolhendo, de acordo com cada situação comunicativa, maneiras diferentes 
de interagir, e essas escolhas não são aleatórias, pois dependem de fatores 
sociais e culturais previamente colocados. 

As línguas de sinais como a LIBRAS, por seu status de língua natural, também 
variam e é isso que você verá a partir de agora. Segundo Schmitt (2013), 
variações linguísticas são formas em que podem coexistir duas ou mais 

Percebeu as diferenças icônicas e arbitrárias? Agora realize 
uma pesquisa no dicionário em LIBRAS e busque dois  

exemplos de sinais icônicos e dois exemplos de sinais arbitrários.

“Conjunto de pessoas que 
interagem verbalmente 
e que compartilham 
um conjunto de normas 
com respeito aos usos 
linguísticos”. (ALKMIM, 
2005, p. 31).
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formas com um mesmo significado. É o caso do sinal CULTURA (mão em “5” 
na testa ou mão em “C” ao longo do braço de apoio). Essas variantes podem 
identificar usuários provindos do Sul e Centro-Oeste, respectivamente, e 
em outras regiões, por apresentarem sinais diferentes. 

Em geral, um dialeto abrange uma zona ou região territorial, que pode ou 
não coincidir com as fronteiras ou barreiras geográficas. No Brasil, existem 
vários Dialetos (ou variedades) em comunidades de ouvintes, onde se 
fala a Língua Portuguesa, com diferentes usos, como é o caso, por exemplo, 
das variantes bergamota, vergamota e tangerina. Um outro exemplo de 
variação regional no léxico do português pode ser observado na diferença 
entre: macaxeira (Norte e Nordeste); mandioca (Sudeste e Centro-Oeste) 
e aipim (Sul). Palavras variáveis acontecem em várias regiões e podem ser 
usadas por motivação social e ou regional. 

A língua de sinais tem uma importância muito significativa para a 
comunicação entre surdos e também entre surdos e ouvinte, pois sem a 
língua de sinais dificultaria comunicação e os surdos não conseguiriam 
viver na comunidade. 

A LIBRAS possui forma clara e definida em sua estrutura gramatical que se 
estabelece no dia-a-dia dos que a utilizam. Suas várias formas, sua estrutura, 
o grupo que a utiliza e a influência social e geográfica torna a LIBRAS uma 
língua como qualquer outra, pois realiza a verdadeira função de comunicar. 
Como Calvet  (2002, p. 89) explica, variáveis linguísticas são muito usadas 
em todas as línguas, “um réptil comum em todo o Brasil é chamado de 
“osga” na região Norte, “briba” ou “víbora” no Nordeste, e “lagartixa” no 
Centro-Sul”.  

Uma definição geral sobre a variação linguística na língua de sinais torna-
se necessária para melhor aproveitamento desta pesquisa. É importante 
considerar os dialetos regionais, não só usados em regiões diferentes no 
contato social, mas no espaço de uso cultural da língua, influenciando o 
surdo.

A Língua de Sinais Americana (ASL) é diferente da Língua de Sinais Britânica 
(BSL), que, por sua vez, é diferente da Língua de Sinais Argentina e também 
da Língua de Sinais Francesa (LSF). Verificamos que nos demais países 
também são diferentes as línguas de sinais e as variações linguísticas no 
contexto social dos surdos no mundo (STROBEL e FERNANDES, 1998). 
Observe:

“A fala de uma 
comunidade de modo 
global, considerando-

se todas as suas 
particularidades, tanto 

categóricas quanto 
variáveis; o mesmo que 

dialeto ou falar”. (COELHO 
et al., 2010, p. 166).
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Considerando que a língua difere quanto ao dialeto social e cultural, dentro 
de um mesmo país existem as variações regionais. Na LIBRAS, também 
existem variações linguísticas apresentando dialetos regionais, salientando 
uma vez mais o seu caráter de língua natural. Portanto, o surdo se comunica 
em cada região, pois os povos surdos são influenciados pelos contatos nas 
línguas de sinais.

Na sequência, observe algumas variações linguísticas regionais que podem 
ocorrer na LIBRAS. Observe o sinal de cultura em: SC, SP e RJ.

CULTURA em Santa Catarina

Nome em ASL = NAME NOME
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As variações linguísticas relacionadas ao contexto são chamadas de variações 
estilísticas ou registro. Os parâmetros de variação linguística são diversos: no ato 
de interagir verbalmente, um falante utilizará a variedade linguística relativa à sua 
região de origem, classe social, idade, escolaridade, sexo, ou ainda, acrescenta-se 
sua condição adaptativa de origem, como no caso da pessoa surda.  

O Professor Francisco, primeiro professor de surdos de Santa Catarina, participou 
de grupos surdos em diferentes regiões dos Estados de Santa Catarina, Paraná, 
Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e, em contato com a 
língua de sinais e suas variações linguísticas, percebeu as variedades linguísticas 
existentes na língua brasileira de sinais.

CULTURA em São Paulo

CULTURA no Rio de Janeiro
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Ouvinte (Português em voz), observe os exemplos:

 » Mandioca (SP)
 » Aipim (RJ)
 » Mexerica (SP), também no Nordeste
 » Vergamota (SC)
 » Bergamota (SC)
 » Tangerina (SC)

Surdo (LIBRAS - configuração das mãos), observe os exemplos:

MAS (SC)

MAS (RJ)

MAS (PR)

MAS (SP)
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CERVEJA (SC) CERVEJA (SP)

CERVEJA (RJ) CERVEJA (MG)

VERDE (SC) VERDE (PR)

A (RJ)CERVEJAA ( RVVEJA (MG)CER
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No mundo, há, pelo menos, uma língua de sinais usada amplamente na 
comunidade surda de cada país, a qual difere da língua falada utilizada 
na mesma área geográfica. Isso porque essas línguas de sinais são 
independentes das línguas orais, pois foram consolidadas dentro das 
comunidades surdas (STROBEL e FERNANDES, 1998).

As variações linguísticas e o costume cultural diferentes de cada região 
podem ser considerados como sotaque na língua de sinais. Há também na 
LIBRAS uma variação de cunho social, que pode ser observada nas variações 
de configuração das mãos e/ou de movimento, não modificando o sentido 
do sinal (STROBEL e FERNANDES, 1998). Dependendo da situação de uso da 
comunicação do surdo na língua de sinais, a variação pode ser observada 
através da configuração das mãos, como em:

VERDE (SP) VERDE (RJ)

AJUDAR AJUDAR AJUDAR (APOIAR)
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FALTAR FALTAR

ÔNIBUS

FALTAR

ÔNIBUS
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Sendo assim, é possível afirmar que:

Nem todos os usuários de uma língua falam do mesmo jeito, por isto, 
todas as línguas naturais possuem variações linguísticas. A LIBRAS 
também apresenta dialetos regionais, reforçando seu caráter de 
língua natural. As variações na LIBRAS ocorrem de várias formas, 
como alterações na configuração de mãos (forma que a mão assume 
na realização do sinal) ou na localização espacial do sinal (local onde 
o sinal é realizado), sem que seu sentido e significado sejam perdido 
ou modificados. Também há sinais diferentes para representar um 
mesmo referente, usando em diferentes regiões do país, às vezes do 
mesmo estado. (BASSO e SCHMITT, 2007, p. 50 e 51). 

É importante salientar que as variedades linguísticas receberão valorações 
diferentes, atribuídas pelos próprios falantes e usuários das línguas. É essa 
valoração, por exemplo, que define o que é padrão e o que não é padrão 
na língua ou se é inovadora ou conservadora, isso é de ordem social (nunca 
linguística). 

O valor social das formas em variação se estabelece nas relações sociais 
e na avaliação do que pode ser considerada uma variedade de prestígio 
ou uma variedade estigmatizada. Assim, estilos formais podem ser 
identificados a partir de um estudo da variação das formas no contexto 
social. Estudos sobre o português falado mostram, por exemplo, que jovens 
mais favorecidos tendem a fazer mais concordância verbal em oposição 
aos menos favorecidos que tendem a usar menos concordância. Isso 
mostra o fator externo (mercado de trabalho ou situação) e a necessidade 
de adequação do falante ao valor linguístico de concordância considerado 
como de prestígio nesse espaço. 

SONHAR SONHAR
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Seção 3 
Aspectos Estruturais: a fonologia, a morfologia, a 
sintaxe espacial e a significação dos sinais

Objetivo de aprendizagem

 » Estudar aspectos básicos relacionados à fonologia, 
morfologia, sintaxe e à semântica da LIBRAS.

Você iniciará o estudo dessa seção com os aspectos estruturais da Gramática 
da Língua Brasileira de Sinais.  

A LIBRAS tem sua estrutura gramatical organizada, a partir de alguns 
parâmetros que estruturam sua formação nos diferentes níveis linguísticos, 
ou sejam, fonologia,  morfologia e sintaxe. 

Sendo assim, observe a seguir as quatro principais especificidades da 
gramática da Língua Brasileira de Sinais: parâmetros principais, parâmetros 
secundários; componentes não manuais e classificação dos sinais.

1. Parâmetros Principais: Configuração das Mãos, Ponto de 
Articulação, Movimento

1.1 Configuração das Mãos
A forma que a mão assume na realização de um sinal.

BRANCO 
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na LIBRAS, como a apresentada abaixo, que representa 61 diferentes 
configurações de mão:

1.2 Ponto de Articulação
Local onde é realizado o sinal. Os sinais 
podem ser realizados frente ao corpo 
(espaço neutro ou numa região do 
próprio corpo, cabeça, tórax, braço). 
Os sinais realizados em contato ou 
próximo a determinadas partes do 
corpo pertencem muitas vezes a um 
campo semântico específico a partir de 
características icônicas, que se refere 
a sentimentos, perto do coração e a 
raciocínio perto da cabeça.

Adaptado de LSB (Língua de Sinais Brasileira Ltda). 
Disponível em: <www.lsbvideo.com.br>.

Parâmetros

Cabeça

Braço

Espaço

Mão
Tronco
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Nos exemplos abaixo, você poderá observar a realização de dois sinais 
diferentes que apresentam a mesma configuração de mão, mas com o 
ponto de articulação diferente: o sinal LARANJA é realizado próximo ao 
queixo, enquanto o sinal APRENDER é realizado próximo à testa:

1.3 Movimento 
Deslocamento da mão no espaço na realização de um sinal. É um parâmetro 
complexo, que pode envolver uma vasta rede de formas e direções, desde 
os movimentos direcionais no espaço até conjuntos de movimentos do 
mesmo sinal. O movimento que as mãos descrevem no espaço ou sobre 
o corpo, pode ser em linhas retas, curvas, sinuosas ou circulares, em várias 
direções e posições. Portanto, para que nossa comunicação com o surdo seja 
compreensível, é necessário observamos esse parâmetro, já que existem 
diferenças mínimas entre os sinais que, se não forem respeitados, alteram o 
sentido do que queremos sinalizar.

Nos sinais representados a seguir, observe que o movimento pode ser 
realizado em diversas direções e de diferentes formas:

APRENDERLARANJA
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ENCONTRAR

MACARRÃO

BRINCAR
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2. Parâmetros Secundários

2.1 Disposição das Mãos
A realização dos sinais na LIBRAS pode ser feita com a mão dominante 
ou por ambas as mãos. Por exemplo, na realização do sinal ÁGUA, usa-se 
apenas a mão dominante. Já no sinal PAPEL usa-se tanto a mão dominante 
com a mão de apoio.

2.2 Orientação das Mãos
Direção da palma durante a execução do sinal da LIBRAS, para baixo, para 
o lado, para a frente, entre outros. Também, pode ocorrer a mudança de 
orientação durante a execução de um sinal, como é o caso da realização do 
sinal MONTANHA.

ÁGUA

PAPEL
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Para CIMA e para BAIXO Para DENTRO e para FORA

Para o LADO CONTRALATERAL Para o LADO IPSILATERAL

MONTANHA
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2.3 Região do Contato
A mão em contato com o corpo, por meio de toque, risco ou deslizamento. 
Por exemplo, na realização do sinal MEDO e do sinal ÁGUA, a mão toca o 
corpo ou o rosto. Já na realização do sinal PESSOA, a mão “risca” a testa.

3. Componentes Não Manuais

Expressão facial ou movimento do corpo, que muitas vezes podem definir 
ou diferenciar significados entre sinais. As expressões facial e corporal 
podem traduzir alegria, tristeza, raiva, amor, encantamento, entre outros 
sentimentos.

MEDO

PESSOA

ÁGUA
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AMIGO PAPEL

SEXO
TRABALHAR

4. Classificação dos Sinais

Na LIBRAS, podemos classificar os sinais em:

 » Sinais que têm movimento de apenas uma mão, como é o caso do 
sinal AMIGO.

 » Sinais que têm dois movimentos diferentes realizados ao mesmo 
tempo, como é o caso do sinal PAPEL. 

 » Sinais que têm dois movimentos iguais realizados ao mesmo 
tempo, como é o caso do sinal TRABALHAR.

 » Sinais que são realizados por meio dos movimentos da face, como 
é o caso do sinal SEXO.
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Uma caractística interessante na LIBRAS é a formação de sinais por 
justaposição, ou seja, é possível combinar sinais para produzir itens lexicais 
diferentes. Algumas dessas combinações paracem por exemplo para 
marcação do masculino e do feminino, em que os sinais HOMEM ou MULHER 
se combinam com outros sinais como, por exemplo: 

 » HOMEM^PEQUENO [menino]

 » MULHER^PEQUENO [menina]

HOMEM PEQUENO

Tradução: Menino

MULHER PEQUENA

Tradução: Menina
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combinação do sinal VÁRIOS com o sinal do elemento prototípico do grupo 
de se deseja classificar, como mostram os exemplos a seguir:

 » MAÇÃ^VÁRIOS [frutas}

 » LEÃO^VÁRIOS [animais]

 » ROUPA^VÁRIOS [vestuário]

 » COMER^VÁRIOS [alimentação]

VÁRIOS

Tradução: Frutas

MAÇÃ

LEÃO

Tradução: Animais

VÁRIOS
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Tradução: Vestuário

ROUPA VÁRIOS

COMER VÁRIOS

Alimentos

Ainda em relação a propriedades morfológicas, é importante compreender 
que muitos fenômenos que acontecem no português ocorrem também em 
LIBRAS, mas não com os mesmos itens lexicais. Por exemplo, a homonímia é 
uma propriedade interna das línguas, o que significa que um par homonímico 
em uma língua não necessariamente o será em outra. Primeiramente, 
observe o conceito de homonímia: segundo Perini (1995), o fenômeno da 
homonímia ocorre quando temos dois itens lexicais com a mesma pronúncia. 

Por exemplo, os sinais correspondentes aos sinais 
SÁBADO/LARANJA em LIBRAS serão fonologicamente idênticos, 
somente se diferenciando no contexto em que se inserem. Já 
suas traduções correspondentes em Língua Portuguesa (LP) 
não são homonímicas. Então, se eu for traduzir um texto da 
LIBRAS para a LP que contenha os sinais SÁBADO/LARANJA, essa 
propriedade homonímica desses sinais na LIBRAS desaparecerá.
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podem pertencer a classes gramaticais diferentes, como no caso de “morro” 
(verbo) e “morro” (substantivo) na língua portuguesa. No caso da LIBRAS, 
sinais homônimos vão apresentar a mesma configuração de mão, o mesmo 
ponto de articulação e o mesmo espaço, mas significados diferentes.

Repare que essa informação é importantíssima para o professor que está 
ensinando homônimos a seus alunos surdos, uma vez que não basta 
trabalhar com a homonímia na LP. O professor terá que procurar na LIBRAS 
um par de sinais que apresente esse fenômeno, para que seu aluno surdo 
consiga perceber essa propriedade das línguas. 

Quanto aos aspectos sintáticos, estudos têm demonstrado que a ordem 
básica das sentenças afirmativas na LIBRAS é Sujeito-Verbo-Objeto (SVO), 
embora seja possível, em certas condições, variações dessa ordem.

Por exemplo, alguns verbos em LIBRAS requerem sempre a ordem SVO, 
como é o caso dos verbos VER, AVISAR, RESPONDER, PERGUNTAR, AJUDAR 
(ver página 76). Isso acontece porque a flexão desses verbos se dá por meio 
da direcionalidade de seu movimento, que determina o ponto de origem 
(sujeito) e o ponto de chegada (objeto), portanto, sempre na ordem SVO.

Veja alguns exemplos:

Por exemplo, os sinais correspondentes aos sinais 
SÁBADO/LARANJA em LIBRAS serão fonologicamente idênticos, 
somente se diferenciando no contexto em que se inserem. Já 
suas traduções correspondentes em Língua Portuguesa (LP) 
não são homonímicas. Então, se eu for traduzir um texto da 
LIBRAS para a LP que contenha os sinais SÁBADO/LARANJA, essa 
propriedade homonímica desses sinais na LIBRAS desaparecerá.

Em LIBRAS Em Português

1ª pessoa AJUDAR 2ª Eu ajudo você/Eu te ajudo.

3ª pessoa AJUDAR 1ª Ela ajuda a mim na festa.
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VER

RESPONDER

AVISAR

PERGUNTAR

AJUDAR
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importantes para que tenha uma base sobre o funciomanteo dessa língua. 
Tais informações certamente o ajudarão a entender melhor as relações 
entre LIBRAS e português, auxiliando em sua prática pedagógica com 
alunos surdos.

 » A LIBRAS é reconhecida por lei como a língua da comunidade surda; 
no entanto, ela não substitui o português escrito. Sendo assim, a 
LIBRAS é considerada a língua materna dos surdos, enquanto o 
português é aprendido como segunda língua. 

 » Enquanto a língua portuguesa é uma língua de modalidade oral, a 
LIBRAS é uma língua de modalidade visuo-espacial.

 » A LIBRAS apresenta status de língua e, portanto, apresenta 
características inerentes a línguas naturais, como é o caso da 
variação linguística.

 » A LIBRAS se organiza a partir de alguns parâmetros, que estruturam 
sua formação nos diferentes níveis linguísticos: fonologia, 
morfologia e sintaxe. 

 » Existem projetos de escrita da língua de sinais, como o SignWriting 
ou o ELiS, que possibilitam o registro de línguas visuo-espaciais.

Você pode anotar a síntese do seu processo de estudo nas linhas a seguir:

Síntese do capítulo
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1) As línguas humanas apresentam o fenômeno da variedade linguística. 
Como isso acontece nas línguas de sinais? Ilustre a sua resposta com 
exemplos.

2) O sinal nas línguas de sinais são formados por parâmetros. Quais são esses 
parâmetros?  Explique cada um deles.

Atividades de aprendizagem
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Para relaxar e refletir sobre temas atuais, como educação de surdos, inclusão 
e luta por direitos, assista aos filmes:

O Garoto (menino) Selvagem

 » Três caçadores acham uma criança selvagem, que possui 11 ou 12 
anos. Ele é apelidado de Selvagem de Aveyron (Jean-Pierre Cargol), 
sendo que se alimenta de grãos e raízes, não anda como um bípede 
nem fala, lê ou escreve. Direção: François Truffaut  Ano: 1969. País: 
França.

Sou Surdo e Não Sabia  -  Sourd et Malentendus (Original)

 » Por vários anos, Sandrine não sabia que era surda. Surda de nascença, 
ela é filha de pais ouvintes. Chegou a frequentar a escola regular, e 
lá se perguntava como os outros compreendiam o que a professora 
estava tentando transmitir. Como uma pessoa surda descobre que 
pessoas se comunicam através de sons, que o movimento dos 
lábios que eles vêem produz palavras e comunicação?. Direção: 
Igor Ochronowicz. Ano: 2009. País: França.

Síntese do capítulo





LIBRAS no processo educacional: o processo de ensino 
e de aprendizagem e os novos agentes

Objetivo geral de aprendizagem

 » Compreender os fundamentos da educação de surdos, 
conhecendo o processo de ensino aprendizagem da 
LIBRAS, bem como os novos agentes presentes no 
contexto da educação de surdos.

Seções de estudo

Seção 1 – Contribuições da linguística ao ensino da LIBRAS

Seção 2 – Novos agentes na Educação de Surdos: o 
interprete, o professor de LIBRAS e o professor 
bilíngue.

Você conheceu, até então, elementos importantes da Cultura Surda e, mais 
especificamente, da Língua Brasileira de Sinais e seus aspectos linguísticos. Agora, 
vamos apresentar os novos personagens da proposta educacional pensada para o grupo 
de surdos. Afinal, você já entendeu porque esse grupo minoritário necessita de uma 
educação com características diferenciadas, não é mesmo? Então, vamos lá!

3
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Neste capítulo,  você  estudará as principais contribuições da  linguística 
para o ensino da LIBRAS e do português escrito para sujeitos surdos, 
numa perspectiva de educação bilíngue, e será apresentado a 
uma nova proposta pedagógica elaborada por pesquisadores da 
comunidade surda, cuja base é o respeito às diferenças linguísticas e 
culturais desses sujeitos. 

Seção 1 
Contribuições da linguística ao ensino da LIBRAS

Objetivos de aprendizagem

 » Conhecer as principais contribuições da  linguística para 
o ensino da LIBRAS e do português escrito para sujeitos 
surdos numa perspectiva de educação bilíngue.

 » Entender a condição bilíngue do sujeito surdo.

Até aqui você estudou sobre as propriedades da LIBRAS e da cultura surda e 
viu que a LIBRAS pode ser considerada como a língua materna dos surdos, 
enquanto o português escrito (e também falado) pode ser considerado 
como segunda língua dessa comunidade. Como professor, você precisa 
entender essas questões, para elaborar sua prática pedagógica com relação 
ao ensino e aprendizagem de alunos surdos. Também é importante que 
você entenda o que é ser bilíngue e quais as implicações pedagógicas no 
que diz respeito ao aprimoramento das habilidades linguísticas dos sujeitos 
surdos.

Vamos iniciar o estudo dessa seção com uma breve explicação sobre as 
principais metodologias utilizadas para a educação de surdos: o oralismo, a 
comunicação total e o bilinguismo.

O Oralismo parte de uma concepção de educação que se enquadra no 
modelo clínico, pois preconiza a importância da integração dos sujeitos 
surdos na comunidade de ouvintes. Para que isso ocorra, o sujeito surdo 
deve ser oralizado, como uma espécie de reabilitação de fala pensando-
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método são o treinamento auditivo, o desenvolvimento da fala e a leitura 
labial. 

Uma vez que o método do oralismo puro apresentou fracassos, em meados 
de 1960 foi desenvolvida a Comunicação Total, ou seja a junção do 
oralismo com a língua de sinais simultaneamente como uma alternativa de 
comunicação. Sendo assim:

A Comunicação Total inclui todo o espectro dos modos linguísticos: 
gestos criados pelas crianças, língua de sinais, fala, leitura oro-facial, 
alfabeto manual, leitura e escrita. A Comunicação Total incorpora o 
desenvolvimento de quaisquer restos de audição para a melhoria 
das habilidades de fala ou de leitura oro-facial, através de uso 
constante, por um longo período de tempo, de aparelhos auditivos 
individuais e/ou sistemas de alta fidelidade para amplificação em 
grupo. (DENTON apud FREEMAN, CARBIN, BOESE, 1999, p.171).

Esse método foi muito criticado, pois acabou desenvolvendo o que 
os estudiosos no assunto chamaram de “português sinalizado”, o que 
prejudicava o desenvolvimento linguístico pleno dos surdos tanto em 
LIBRAS como no português escrito.

Pense agora sobre o Bilinguismo. O conceito mais amplo de bilinguismo 
tem como base a ideia de um indivíduo que fala duas línguas, mas a situação 
de uma pessoa que fala duas línguas pode estar associada a diversas 
situações de aquisição/aprendizagem dessas duas línguas. Por exemplo, 
uma criança que adquiriu duas línguas simultaneamente durante a primeira 
infância é considerada bilíngue, assim como uma pessoa que aprendeu 
a falar uma segunda língua em um processo de imigração, ou, ainda, por 
meio de ensino formal.

Outra questão importante é que o bilinguismo pode ser individual ou social. 
O primeiro se refere a pessoas que falam duas línguas, porque aprenderam/
adquiriram em condições individuais e particulares. Por exemplo, quando 
um brasileiro aprende inglês em uma escola de idiomas, pensando em fazer 
uma viagem a um país de língua inglesa ou ainda por motivos profissionais.

Por outro lado, o bilinguismo social envolve uma determinada comunidade 
em que há duas ou mais línguas em contato. Segundo Appel e Muysken 
(1996, p.10), quase todas as sociedades são bilíngues, embora existam 
diferenças quanto ao grau ou à forma de bilinguismo. Além disso, 
bilinguismo social pode ser reconhecido ou não. Assim, há países que têm 
duas (ou mais) línguas oficiais, como o Paraguai, por exemplo, onde se fala 
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Espanhol e Guarani. Por outro lado, existem comunidades bilíngues que 
não são reconhecidas oficialmente, como é o caso das comunidades de 
imigrantes que falam português/alemão, português/japonês no Brasil.

Veja agora o caso da LIBRAS/português. Nesse caso, temos uma situação 
peculiar de bilinguismo, uma vez que são línguas de modalidades diferentes, 
ou seja,  chamado bilinguismo bimodal (cf. GROSJEAN, 2008); enquanto a 
primeira é visuo-espacial, a segunda é uma língua oral. Esse bilinguismo 
também é social, pois envolve a comunidade ouvinte e a comunidade 
surda. Caracteriza-se também como um bilinguismo reconhecido por lei, 
pois a LIBRAS passou a ser reconhecida como língua da comunidade surda 
brasileira por meio do Decreto Presidencial nº 5626, de 22 de dezembro de 
2005, que regulamenta a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, a qual dispõe 
sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e o Artigo 18 da Lei 10.098, de 19 
de dezembro de 2000. 

Perceba, portanto, que a Comunidade Surda brasileira é considerada bilíngue 
LIBRAS/português, e muitos surdos têm a LIBRAS como sua primeira língua 
e o português falado/escrito com sua segunda língua. Existem ouvintes que 
também são sinalizantes de LIBRAS, como os familiares e amigos de Surdos 
e os intérpretes de Língua de Sinais, mas há uma boa parte da população 
brasileira que não sinaliza (incluindo ouvintes e surdos). Sendo assim, esse 
é um caso de bilinguismo social reconhecido em território nacional via 
legislação.

É importante salientar também que muitos estudos na área de educação 
de surdos têm demonstrado que uma educação bilíngue pode apresentar 
muitas vantagens para o ensino/aprendizagem dessa comunidade (Cf. 
FERNANDEZ, 1999; GIORDANI, 2004; KARNOPP, 2004; dentre outros). Se 
partirmos de uma concepção inatista de aquisição da linguagem, o surdo 
deve adquirir a LIBRAS como primeira língua e aprender o português 
brasileiro como segunda língua; para isso precisa ser exposto o mais cedo 
possível à língua de sinais, a qual vai adquirir naturalmente. Dessta forma, a 
criança surda vai desenvolver naturalmente sua capacidade e competência 
linguística na língua de sinais a que está exposta uma vez que convive com 
pessoas sinalizantes. 

O português brasileiro deve ser ensinado com base nos conhecimentos 
adquiridos por meio da língua de sinais. Assim, a LIBRAS assume um caráter 
mediador e de apoio na aprendizagem da língua portuguesa, que assume 
o caráter de segunda língua, já que, partindo de uma proposta inatista da 
linguagem, essa língua será aprendida pelo surdo de maneira formal, e não 
adquirida naturalmente: 

Portanto, uma questão que se evidencia é que no 
período em que a criança ouvinte começa a aprender a ler e 
a escrever, ela já possui fluência conversacional em sua língua 
materna; ou seja, a criança ouvinte já fala com desenvoltura a 
sua língua materna.  Por isso, pode transferir esse conhecimento 
para a leitura. 
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a etapa mais meta-lingüística deste processo, é muito importante 
para o aluno surdo. Falar sobre a língua por meio da própria língua 
passa a ter uma representação social e cultural para a criança que 
são elementos importantes do processo educacional. (QUADROS; 
SCHMIEDT, 2006, p. 31).

Em relação à aprendizagem da escrita, pense como é o processo de 
aprendizagem: os indivíduos ouvintes fazem, num primeiro momento, uma 
transposição da fala para a escrita. E no caso dos surdos? Bom, os surdos não 
podem fazer isso, pois o que é dito em LIBRAS não se relaciona diretamente 
com o processo de escrita em português, pois a língua de sinais é visuo-
espacial. Além disso, ela apresenta diferenças em relação à estrutura 
gramatical do português brasileiro, conforme você estudou no capítulo 
anterior. 

E no caso dos surdos? Em primeiro lugar, é importante entender que há 
situações diferenciadas para a criança surda. Há surdos de famílias de surdos, 
filhos de pais surdos, há surdos filhos de pais ouvintes e há surdos filhos de 
pai ou mãe surda e pai ou mãe ouvinte. Cada uma dessas situações geram 
circunstâncias diferentes em relação à aquisição/aprendizado da LIBRAS e 
do português. Sendo assim, muitas vezes a criança surda chega na escola 
sem uma base linguística do português. Muitas vezes chega, inclusive, sem 
conhecimento de LIBRAS. Nesse casos, ela é  levada a aprender a estrutura 
da língua oral, a fala, a leitura,  a escrita, e muitas vezes até a LIBRAS, tudo 
ao mesmo tempo. 

Veja, portanto, que a aprendizagem da escrita deve ser relativizada e 
pensada de acordo com as necessidades e particularidades de cada grupo 
social. Além disso, é importante que as práticas de letramento realizadas 
em LIBRAS sejam tomadas como base para o aprendizado da escrita do 
português, pois é através da LIBRAS que os alunos poderão atribuir sentido 
ao que leem, deixando de ser meros decodificadores da escrita. Logo, numa 
abordagem bilíngue, é através da comparação da LIBRAS com o português 
que irão constituindo o seu conhecimento do português.

Portanto, uma questão que se evidencia é que no 
período em que a criança ouvinte começa a aprender a ler e 
a escrever, ela já possui fluência conversacional em sua língua 
materna; ou seja, a criança ouvinte já fala com desenvoltura a 
sua língua materna.  Por isso, pode transferir esse conhecimento 
para a leitura. 
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A produção textual escrita dos surdos, portanto, vai apresentar características 
próprias e diferenciadas da escrita de ouvintes. Muitas vezes, elas 
representam uma interlíngua, algo que mistura os aspectos gramaticais do 
português com os aspectos gramaticais da LIBRAS. Nesse caso, é necessário 
que você como professor, entenda esse processo de modo a contribuir para 
o aprendizado do português escrito do aluno surdo. 

Sendo assim, partindo de uma proposta pedagógica de base 
sociointeracionista, é importante que você, professor, pense a produção de 
materiais didáticos para seus alunos surdos levando em conta a língua em 
uso, a faixa etária, a língua materna deste aluno e ainda seu domínio da 
LIBRAS e do português escrito.

Além disso, é importante ressaltar que os  letramentos ligados a práticas 
sociais de leitura e de escrita do português tendem a ser mais valorizados 
do que aqueles que envolvem apenas a língua de sinais. E isso não ocorre 
somente por parte das instituições escolares, mas das pessoas em geral, 
incluindo familiares de surdos e também surdos que valorizem mais o 
desenvolvimento das habilidades linguísticas na língua oral em detrimento 
da língua de sinais. 

Contudo, práticas de letramentos para o sujeito surdo, envolvendo a língua 
oral, a língua de sinais e outras linguagens, abrem possibilidades de uma 
educação bilíngue voltada à inclusão linguística, social e cultural deste 
sujeito, de uma maneira mais ampla que aquela que privilegia apenas uma 
das línguas. É o que você verá na próxima seção.

Seção 2 
Novos agentes na Educação de Surdos: o interprete, o 
professor de LIBRAS e o professor bilíngue

Objetivos de aprendizagem

 » Conhecer os novos agentes presentes no contexto da 
educação de surdos.



87

CA
PÍTU

LO
 3A presença da LIBRAS no contexto educacional, impulsionada pelo 

reconhecimento da diferença linguística do surdos, trouxe novos desafios 
para a escola. A proposição de  uma educação bilíngue apontou necessidades 
peculiares, no que tange à presença de duas línguas oficiais a serem 
ensinadas. No entanto, o que observamos na realidade educacional deixa 
muito a desejar, pois a LIBRAS tem sido a língua utilizada como primeira 
língua na perspectiva de “caminho” para a aquisição da língua portuguesa. 
Stumpf (2009, p. 435) afirma:

Entre nós, a inclusão, no caso dos surdos, só está acontecendo no 
papel. Na realidade das escolas eles continuam excluídos. Em muitos 
lugares, professores surdos estão sendo chamados a colaborar com a 
educação de seus pares, desde que sejam só professores de LIBRAS e 
de que se subentenda que a língua de sinais deve ser “só para ajudar” 
aquele aluno deficiente a compreender “um pouco” daquilo que os 
outros estão construindo e aprendendo.

Para que possamos compreender melhor tal afirmação, vamos conhecer a 
proposta bilíngue.

O que é uma educação bilíngue? É uma proposta de 
ensino utilizada pelas escolas para tornar acessível duas 

línguas no contexto educacional. Em santa Catarina, por exemplo, 
temos escolas que se propõem a utilizar a língua portuguesa e a 
língua alemã numa proposta bilíngue. 

Para os surdos, a proposta de educação bilíngue tem como objetivo trazer 
as questões  socioculturais da comunidade surda como parte do processo 
educacional, e essa proposição se inicia com a aquisição da língua de 
sinais, língua materna dos surdos.  Para Lacerda e Mantelatto (2000. p. 
47), “o bilinguismo visa à exposição da criança surda à língua de sinais o 
mais precocemente possível, pois esta aquisição propiciará ao surdo um 
desenvolvimento rico e pleno de linguagem e, consequentemente, um 
desenvolvimento integral”.  A ideia é que, por meio do ensino da  língua 
de sinais, os alunos tenham acesso à história surda e sua cultura e, a partir 
daí, constituam sua identidade como surdos. A língua portuguesa seria a 
segunda língua a ser adquirida pelos estudantes surdos.
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Nessa proposta educacional, é fundamental que o professor que ensinará 
a língua de sinais seja surdo. Acreditamos que somente um surdo, que 
possui a língua de sinais como primeira língua, poderá utilizar de forma 
correta e adequada a metodologia para a aprendizagem de uma criança 
surda. Assim, o aluno terá de forma plena e eficiente acesso aos diferentes 
conceitos e peculiaridades da língua de sinais. 

Na realidade brasileira, os surdos aprendem os conceitos trabalhados na 
escola em língua de sinais e realizam o processo avaliativo em português 
escrito. Essa opção metodológica pode trazer prejuízos para o aluno à 
medida que, como segunda língua, ele pode não ter domínio pleno do 
português e apresentar baixo rendimento escolar. A proposição realizada 
pelos pesquisadores é que no processo avaliativo seja utilizada a primeira 
língua. A pesquisadora Mariane Stumpf (2009, p. 445) explica essa proposta:

A avaliação dos conhecimentos em Língua de Sinais é necessariamente 
efetuada em registro em vídeo, na medida em que se trata de uma 
língua viso-gestual. Do mesmo modo, sendo a primeira língua 
destes alunos, a avaliação filmada deverá se estender a todas as áreas 
curriculares, de forma total ou parcial, dependendo do peso que 
representa a língua escrita nos conteúdos das disciplinas em causa.

Conforme você estudou na seção anterior, é muito importante considerar 
que a aprendizagem do português para o surdo não pode acontecer na 
mesma proposição do ensino para alunos ouvintes.  O surdo não tem a 
língua portuguesa desde o nascimento e está privado do acesso auditivo, 
principal canal de expressão dessa língua.

Assim, é imprescindível compreender que a formação do professor bilíngue 
vai além da aquisição e domínio da língua de sinais. É necessário que ele 

Veja um exemplo!
O aluno surdo é levado a observar determinado 

objeto, o qual  é nomeado em língua de sinais. O aluno pode 
descrevê-lo, também em língua de sinais, demonstrando seu 
entendimento da sua funcionalidade, características e razões 
de existir. Logo após, é ensinado, em língua portuguesa escrita, 
o nome do referido objeto e todas as explicações são feitas em 
língua de sinais. Desta forma, o aluno aprende na sua língua 
materna, LIBRAS e, posteriormente, em português escrito, a 
segunda língua. 
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qual os surdos apreendem o mundo. Essa pedagogia é chamada pelos 
pesquisadores de Pedagogia Visual ou da Diferença. 

Em termos gerais, essa proposta visa a inclusão de grupos minoritários 
usualmente excluídos do processo educacional, bem como o respeito para 
com as diferenças existentes no contexto escolar. Além disso, tem como 
base teórica os princípios do marxismo, que justificam os processos de 
exclusão como fruto de uma cultura dominante, onde os “outros” são todos 
aqueles que não pertencem ao grupo ou classe opressora.

Para os surdos, a atuação do professor bilíngue, nessta proposta, visa à 
elaboração conceitual profunda dos conceitos e conteúdos trabalhados 
por meio das experiências visuais. Somente nessa perspectiva é possível o 
processo educacional respeitoso e eficiente para as pessoas surdas, tendo 
como base as lutas históricas e o reconhecimento das suas diferenças de 
forma plena.

Quem são, então os novos agentes da Educação de Surdos? 

O professor bilíngue: esse profissional provavelmente será ouvinte, mas 
deverá ter domínio profundo da estrutura linguística da LIBRAS, assim 
como, conhecimento e respeito  às manifestações culturais e história da 
comunidade surda. Necessitará conhecer novas metodologias para o ensino 
utilizando recursos e estratégias visuais. 

O professor de LIBRAS: deverá ser, prioritrariamente, um sujeito surdo. 
Como já falamos anteriormente, somente um indivíduo que tenha a 
língua de sinais como primeira língua estará instrumentalizado, teorico e 
prático, para o ensino dessa língua. Sua presença no contexto educacional 
extrapola o trabalho com os alunos surdos, objetivando ensinar a todos, 
indistintamente, a língua e sinais, auxiliando no processo inclusivo dos 
surdos, à medida que auxilia na comunicação dos ouvintes com os surdos. 
Ele auxiliará  no processo de ensino aprendizagem utilizando recursos da 
linguagem para a explicação de conteúdos e elaborações conceituais mais 
aprofundadas por parte dos alunos surdos. 

O intérprete de LIBRAS:  é importante entender que a tradução e a 
interpretação das línguas de sinais inicialmente não eram concebidas 
de forma profissional, mas como uma ajuda à integração dos surdos na 
vida cotidiana. Por isso, as pessoas que faziam essa mediação eram em 
geral familiares e amigos com acesso à língua de sinais e à língua oral da 

Veja um exemplo!
O aluno surdo é levado a observar determinado 

objeto, o qual  é nomeado em língua de sinais. O aluno pode 
descrevê-lo, também em língua de sinais, demonstrando seu 
entendimento da sua funcionalidade, características e razões 
de existir. Logo após, é ensinado, em língua portuguesa escrita, 
o nome do referido objeto e todas as explicações são feitas em 
língua de sinais. Desta forma, o aluno aprende na sua língua 
materna, LIBRAS e, posteriormente, em português escrito, a 
segunda língua. 
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comunidade. Geralmente, essa ação de interpretação acontecia como 
trabalho voluntário, ocorrendo principalmente no meio escolar e religioso. 
Com o tempo, entretanto, os intérpretes de línguas de sinais foram se 
profissionalizando até chegarmos à realidade atual, na qual os intérpretes 
podem ser comparados com tradutores de qualquer língua oral. Masutti e 
Lima da Silva (2011) afirmam que a profissionalização do intérprete ampliou 
os campos de ação desstes profissionais, tais como, a sala de aula, a área 
da saúde e o meio jurídico. No que se refere às questões educacionais 
envolvidas do ato tradutório-interpretativo em sala de aula, deve haver 
um entrosamento entre intérprete e professor, a fim de que as relações 
educacionais estabelecidas em sala de aula aconteçam da melhor forma 
possível. 

O intérprete que atua em sala de aula precisa se imbuir, além dos 
princípios tradutórios, dos mesmos critérios pedagógicos adotados 
pelo professor em sua intermediação pedagógica para que haja uma 
aliança em relação aos objetivos a serem alcançados.(MASUTTI; LIMA 
da SILVA, 2011, p. 16). 

Portando, intérprete e professor devem trabalhar sempre em sintonia 
e tendo clareza sobre suas responsabilidades do processo de ensino-
aprendizagem. 

Para encerrar esse capítulo, veja ainda outros campos de atuação do 
intérprete de LIBRAS!

No campo da saúde, geralmente os surdos utilizam como mediação 
linguística amigos ou familiares que dominam a língua de sinais (MASUTTI; 
LIMA da SILVA, 2011). Contudo, o intérprete que atuará profissionalmente 
nesse campo deve conhecer os diferentes objetivos da área da saúde. Vale 
ressaltar que uma das questões primordiais nessa área é a questão ética 
da comunicação, pois ele atuará entre o médico e o paciente surdo em 
questões que podem causar desconforto para as partes envolvidas, por 
serem muito pessoais e delicadas.

No que tange ao profissional Intérprete de Língua de Sinais, na área jurídica, 
é fundamental que conheça a base do poder judiciário brasileiro. Além disso, 
para formar intérpretes da área judiciária, seria necessária uma parceria com 
o judiciário brasileiro, visto que há um vocabulário especifico, que é por 
vezes, complicado para leigos.

Esperamos que você tenha aproveitado bastante o conteúdo apresentado 
nesse capítulo e ao longo de toda disciplina. É fundamental que você, 
futuro professor, esteja preparado para receber alunos surdos e conheça 
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espaço educacional.

Nesse capítulo os principais pontos apresentados foram:

 » O surdo se caracteriza como um sujeito bilíngue, que tem a LIBRAS 
como sua primeira língua e o português escrito (e falado) como sua 
segunda língua.

 » O bilinguismo LIBRAS/português caracteriza-se como um 
bilinguismo bimodal e social. 

 » O ensino de LIBRAS e do português escrito para surdos deve levar 
em conta sua condição bilíngue bimodal.

 » A educação de surdos com base interacionista deve levar em conta 
o aprimoramento das habilidades linguísticas dos surdos, a partir 
de sua condição bilíngue, de forma a privilegiar as práticas sociais 
de letramento.

 » A presença da LIBRAS, impulsionada pela Lei nº 5.626, de 22 
de dezembro de 2005, exige profundas mudanças no contexto 
educacional. Muito além da presença do intérprete, o alunos surdos 
têm o direito de aprender de forma respeitosa e isso exige novas 
metodologias e agentes no espaço educacional.

 » A proposta de Educação Bilíngue, amplamente discutida e 
defendida pela comunidade surda, tem encontrado resistências 
na sua implantação, pois necessita de uma visão diferenciada de 
educação: uma nova forma de ensinar porque os surdos aprendem 
de forma visual.

Você pode anotar a síntese do seu processo de estudo nas linhas a seguir:

Síntese do capítulo
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1) Escolha uma instituição na sua cidade que possui alunos surdos. Visite-a e 
conheça a proposta pedagógica. Observe:

a) Existe uma proposta diferenciada para ensinar esses alunos?

b) Quais são os profissionais que trabalham com esses alunos? 

c) Como é o relacionamento com o grupo? Os colegas falam LIBRAS?

d) Como é a comunicação desstes sujeitos surdos com o professor da sala?

e) A cultura surda é conhecida pela comunidade escolar?

Após essas observações, faça um texto relatando suas impressões tendo 
como subsídio o que foi estudado neste capítulo.

Atividades de aprendizagem
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2)  Caracterize o bilinguismo do sujeito surdo e indique quais as consequências 
disso para a educação de surdos.

Livro

 » Quadros,Ronice Müller de; Schmiedt, Magali L. P.. Idéias para 
ensinar português para alunos surdos.  Brasília: MEC, SEESP, 
2006.

Artigo

 » PERLIN, Gladis. A cultura surda e os intérpretes de língua de sinais. 
ETD – Educação Temática Digital, Campinas, v.7, n.2, p. 136-147, 
jun. 2006.

Aprenda mais...



Considerações 
finais

Você foi convidado a participar de uma viagem no tempo, observando 
especificidades da história vivida pelos surdos. Nessa caminhada, 
percebeu que os processos discriminatórios impediram que os surdos, 
durante muito tempo, tivessem sua língua respeitada e exercitassem 
sua cidadania, sendo entendidos como deficientes e ficando à mercê 
de políticas públicas que não consideraram a surdez como diferença, 
mas como deficiência. Agora você entende porque, para esse grupo de 
pessoas, eles se consideram uma minoria linguística e não deficientes. 

Aqui você foi conheceu um pouco da arte surda como expressão de uma 
cultura rica e feita pela sensibilidade de homens e mulheres que possuem 
história e orgulho das suas conquistas e vivências. Você aprendeu também 
sobre aspectos linguísticos da LIBRAS e suas semelhantes e diferenças 
com o português.

Você viu também que a condição do sujeito surdo é a de um sujeito 
bilíngue que tem, em princípio, a Língua Brasileira de Sinais como sua 
língua materna, adquirida de forma natural, e o português brasileiro, 
geralmente escrito, mas também falado, como sua segunda língua, ou 
seja, o acesso a essa língua ocorre por meio de aprendizado. 

Para que o surdo viva plenamente sua realidade de bilinguismo bimodal, 
é necessário que ele transite livremente em ambientes de LIBRAS e de 
português, pois sua competência linguística em ambas as línguas vai lhe 
permitir interagir em diferentes situações e ambientes em qualquer uma 
das línguas, mesmo que apresente mais habilidade em uma ou outra, 
em momentos diferentes. Assim, a condição de sujeito bilíngue está 
diretamente relacionada à de sujeito.

Certamente, você percebeu por que é tão importante conhecer o mundo 
surdo, para que o preconceito dê espaço à empatia, afim de que nossas 
ações, tanto no espaço educacional como no âmbito pessoal, tenham 
coerência e assertividade, possibilitando uma sociedade mais justa e 
igualitária, onde as diferenças são valorizadas porque nos mostram quem 
somos e nos tornam mais sensíveis e respeitosos. 
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Comentários  
das atividades

Capítulo 1

1. Você foi apresentado ao processo histórico vivido pelos surdos e 
pôde perceber que, no decorrer desse processo, a discriminação e 
o desrespeito nortearam as ações políticas e educacionais dirigidas 
a esse grupo. Realize, agora, uma linha do tempo pontuando os 
principais acontecimentos dessa história. Acreditamos que, somente 
conhecendo a história vivida, poderemos evitar que ela não se repita, 
não é mesmo?  Agora é com você!  

Comentário: 
Ao construir essa linha do tempo, você terá oportunidade de organizar, 
temporalmente, os principais acontecimentos da história dos surdos. 
Certamente, você poderá recorrer a ela em outros momentos da sua 
vida acadêmica, a fim de refletir sobre dados históricos relacionados 
aos processos de inclusão desses sujeitos.

2. Faça uma reflexão crítica da citação abaixo, utilizando o que foi 
discutido neste capítulo sobre a identidade surda.

A aceitação do termo surdo como mais apropriado (...) representa 
também uma tentativa de minimizar o processo de estigmatização 
dessas pessoas, (...) através do qual a audiência reduz o indivíduo 
ao atributo gerador do descrédito social. A expressão surdo, como 
vem sendo empregada, tem favorecido identificar a pessoa como 
diferente, sendo essa diferença, particularizada por ser decisiva 
para o desempenho. (DORZIAT, 2002, p.02)

Comentário: 
Nessa atividade, você refletirá sobre a constituição da identidade e os 
diferentes elementos que nos fazem ser diferentes, surdos ou ouvintes, 
e que nos tornam especiais porque únicos. Aproveite para refletir como 
você concebe a sua própria identidade.
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Capítulo 2

1. As línguas humanas apresentam o fenômeno da variedade linguística. 
Como isso acontece nas línguas de sinais? Ilustre a sua resposta com 
exemplos.

Comentário: 
Assim como as línguas naturais, as línguas de sinais também apresentam 
variação. Por exemplo, existem línguas de sinais diferentes de acordo 
com as comunidades de surdos espalhadas pelo mundo. Existe a língua 
americana de sinais, a língua francesa de sinais, a língua brasileira de 
sinais, etc. As línguas de sinais podem apresentar também variações 
dentro da própria língua. A LIBRAS apresenta dialetos regionais, sociais 
e de faixa etária, que ocorrem de várias formas, como alterações na 
configuração de mãos (forma que a mão assume na realização do sinal) 
ou na localização espacial do sinal (local onde o sinal é realizado), mas 
mantendo o sentido e significado do sinal que varia. 

2. O sinal nas línguas de sinais são formados por parâmetros. Quais são 
esses parâmetros?  Explique cada um deles.

Comentário: 
1. Parâmetros Principais: Configuração das Mãos, Ponto de 
Articulação, Movimento.

1.1. Configuração das Mãos – A forma que a mão assume na realização 
de um sinal.

1.2. Ponto de Articulação – Local onde é realizado o sinal. Os sinais 
podem ser realizados frente ao corpo (espaço neutro ou numa região 
do próprio corpo, cabeça, tórax, braço). 

1.3. Movimento – Deslocamento da mão no espaço na realização de 
um sinal. É um parâmetro complexo que pode envolver uma vasta 
rede de formas e direções, desde os movimentos direcionais no espaço 
até conjuntos de movimentos do mesmo sinal. O movimento que as 
mãos descrevem no espaço ou sobre o corpo, pode ser em linhas retas, 
curvas, sinuosas ou circulares, em várias direções e posições. 

2. Parâmetros Secundários:

2.4 Disposição das Mãos – A realização dos sinais na LIBRAS pode ser 
feita com a mão dominante ou por ambas as mãos. 
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2.5 Orientação das Mãos – Direção da palma durante a execução do 
sinal da LIBRAS, para baixo, para o lado, para a frente, entre outros. 

2.6 Região do Contato – A mão em contato com o corpo, por meio de 
toque, risco ou deslizamento. Por exemplo, na realização do sinal MEDO 
e do sinal de ÁGUA, a mão toca o corpo ou o rosto. Já na realização do 
sinal PESSOA, a mão “risca” a testa, e, no caso do sinal CALMO, a mão 
desliza pelo corpo: 

3. Componentes Não Manuais

Expressão facial ou o movimento do corpo, que muitas vezes podem 
definir ou diferenciar significados entre sinais. A expressão facial e a 
corporal podem traduzir alegria, tristeza, raiva, amor, encantamento, 
entre outros sentimentos.

Capítulo 3

1. Escolha uma instituição na sua cidade que possui alunos surdos. 
Visite-a e conheça a proposta pedagógica. Observe:

a) Existe uma proposta diferenciada para ensinar esses alunos?

b) Quais são os profissionais que trabalham com esses alunos? 

c) Como é o relacionamento com o grupo? Os colegas falam LIBRAS?

d) Como é a comunicação desstes sujeitos surdos com o professor 
da sala?

e) A cultura surda é conhecida pela comunidade escolar?

Após essas observações, faça um texto relatando suas impressões 
tendo como subsídio o que foi estudado neste capítulo.

Comentário: 
Aqui não há uma única resposta a ser dada pelo acadêmico. O 
importante da atividade é seu contato com a educação de surdos. É o 
desafio para você! Bom estudo!
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2. Caracterize o bilinguismo do sujeito surdo e indique quais as 
consequências disso para a educação de surdos.

Comentário: 
O bilinguismo do surdo é bimodal, pois apresenta línguas de 
modalidades diferentes: o português é uma língua de modalidade 
oral, enquanto a LIBRAS é de modalidade visuo-espacial. Além disso, 
esse bilinguismo é social, pois envolve duas comunidades linguísticas 
distintas. Ao ter consciência da condição bilíngue do surdo, o professor 
de  deve oportunizar a esse sujeito materiais didáticos que levem em 
conta a faixa etária do educando, sua língua materna, que no caso 
será a LIBRAS, e sua competência linguística tanto na LIBRAS como no 
português.   É preciso que o professor de alunos surdos saiba também 
que a alfabetização de crianças surdas acontece de forma diferente da 
alfabetização de crianças ouvintes, uma vez que o surdo não parte do 
som para das palavras para auxiliar na compreensão da leitura e da 
escrita. É preciso estar atento também para o fato de que a escrita do 
surdo pode apresentar uma interlíngua: elementos da gramática da 
LIBRAS e elementos da gramática do português.
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CASACapítulo 2 
As imagens do capítulo 02 que referem-se à demonstração da representação dos sinais em LIBRAS são do professor Doutor Deonisio Schmitt. 

 As fotografias foram feitas pela fotógrafa Daniela Viviani.  
O tratamento e adequação para o caderno pedagógico foi realizado por Aline Bertolinni de Lauro. 
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