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QUEIROZ, Alicyary Moreira. Literatura Surda nas práticas de Professores Surdos em 

Escola Bilíngue. 2021. 105 f. Dissertação (Mestrado em Educação: Currículo) - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

RESUMO 

 

Esta dissertação foi realizada por uma pesquisadora surda e tem como foco de pesquisa a 
contextualização dos professores surdos na prática pedagógica em contação de estória com 
atuação na Escola Bilíngue. Trata-se de uma reflexão crítica e necessária sobre o currículo se 
apropriando da Cultura Surda na área de Literatura Surda e em Língua de Sinais, utilizando 
dinâmicas com crianças surdas e investigando a adaptação da literatura específica em Língua 
de Sinais por Professores Surdos. Este estudo tem como base teórica autores que abordam a 
visão socioantropológica do Ser Surdo como sujeito, e profissionalmente com Professores 
Surdos ativos na comunidade surda. O objetivo é: Analisar as articulações entre o conhecimento 
da Literatura Surda, uso da Língua de Sinais e o currículo, identificando, assim, suas 
concepções e implicações por meio de Professores Surdos que utilizam, em suas práticas 
pedagógicas, estratégias de contação de estória. Por meio de uma metodologia qualitativa, a 
pesquisa de campo se desenvolveu com a realização de entrevistas com quatro Professores 
Surdos que atuam em uma Escola Bilíngue a fim de compreender suas práticas, seu 
posicionamento crítico, se percebem a importância de um currículo elaborado no ensino, 
considerando a relação com a Literatura em Língua de Sinais.  
 
Palavras-chave: Currículo; Literatura Surda; Escola Bilíngue; Professores Surdos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

QUEIROZ, Alicyary Moreira. Deaf Literature in the practice of Deaf Teachers in a 

Bilingual School. 2021. 105 f. Dissertation (Master of Education: Curriculum) - Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation was carried out by a deaf researcher and has as its focus the contextualization 
of deaf teachers in Bilingual Schools, concerning the pedagogical practice of storytelling. It is 
a critical and necessary reflection about curriculum´s embracement of Deaf Culture in the area 
of Deaf Literature and Sign Language, using dynamics with deaf children and investigating the 
adaptation of specific literature in Sign Language by Deaf Teachers. This study has as 
theoretical basis authors who approach the socio-anthropological view of the Deaf Being as 
subjects, and professionally, with Deaf Teachers active in the deaf community. The aim is to 
analyze the articulations between the knowledge of Deaf Literature, the use of Sign Language 
and the curriculum, thus identifying its conceptions and implications through Deaf Teachers 
who use storytelling strategies in their pedagogical practices. Through a qualitative 
methodology, the field research was developed from interviews with four Deaf Teachers who 
work in a Bilingual School. The aim was to understand their practices, their critical position, if 
they realize the importance of an elaborated curriculum in teaching, which considers the 
relation with Sign Language Literature.  
 
Keywords: Curriculum; Literature Deaf; Bilingual School; Deaf Teachers. 
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INTRODUÇÃO 

 

Eu nasci Surda em uma família de pessoas ouvintes. A surdez foi descoberta por minha 

mãe, que já estava desconfiada, quando eu tinha apenas 8 meses de vida. Geralmente, quando 

os pais recebem estas notícias ficam desorientados e sem saber o que fazer ou o que será de 

uma criança Surda, visto que os médicos, em sua maioria, passam instruções básicas como: 

você deve ensinar seu filho a falar ou precisa utilizar o aparelho auditivo. Ingressei em uma 

escola de surdos aos três anos de idade e, então, comecei a ter contato com outras crianças 

Surdas e tive muita sorte por ter uma mãe que acreditou em minha Língua: a Língua Brasileira 

de Sinais (Libras). Na escola, comecei a aprender a Língua de Sinais como primeira língua e, 

posteriormente, a língua portuguesa na modalidade escrita, que se tornou minha segunda língua. 

Professores Surdos e ouvintes ministravam as aulas em Libras nessa escola, onde 

permaneci até o Ensino Fundamental II. Depois, fui transferida para uma escola regular e a 

experiência com a inclusão se deu até minha graduação. 

No ambiente escolar, me recordo dos colegas, dos espaços, professores e de várias 

situações que vivi. Na época, os Surdos trabalhavam apenas como instrutores de Libras e pouco 

utilizavam recursos de contação de estórias, contos, fábulas, folclore entre outros com os alunos 

Surdos.  

Convivi, desde minha primeira infância, com pessoas Surdas em diversos lugares, 

como escola, faculdade, associação de surdos, trabalho e eventos. Eu participava de encontros 

estaduais e nacional dos jovens Surdos. Essa convivência se deu nos espaços de luta por uma 

Língua de Sinais e educação de surdos de qualidade. Falo do lugar único de Surda, usuária da 

Língua Brasileira de Sinais e da Cultura Surda, capaz, portanto, de ter empatia real tanto com 

Professores Surdos quanto com crianças Surdas. Sei exatamente o que é ser um deles. 

Tudo isso começou quando descobri que tinha uma Identidade Surda, foi quando em 

um dos espaços acadêmicos que frequentava estavam acontecendo palestras de pessoas Surdas, 

líderes da Comunidade. Quando conheci Gladis Perlin1 e a vi explicando sobre os tipos de 

Identidade Surda, isto me tocou profundamente e a reflexão passou a fazer parte do meu 

																																																								
1 Gladis Teresinha Taschetto Perlin, reconhecida como uma das maiores especialistas na área de estudos surdos, 
graduada em Licenciatura em Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, mestrado e doutorado pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. Sua dissertação de mestrado abordou o tema: Historias de Vida Surda: identidade 
em questão (1998) e sua tese de doutorado se destacou com o tema: O Ser e o Estar sendo Surdo: alteridade, 
diferença e identidade (2003).  
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cotidiano. Outros Surdos convidados foram Karin Strobel2, que palestrou sobre o povo Surdo 

e sua Cultura e Antônio Abreu3, sobre a história de educação dos surdos. Todas essas 

informações foram decisivas para que eu descobrisse minha Identidade Surda (PERLIN, 1998).  

Minha primeira graduação foi em Serviço Social, que me oportunizou o trabalho de 

estágio com atendimento direto a pessoas Surdas. Percebi, nessa experiência, muitas barreiras, 

falta de acessibilidade em Língua de Sinais, descrença no desempenho das minhas atividades 

por ser Surda e a imensa falta de informação dos Surdos, para quem eu prestava atendimento, 

sobre a própria Língua. Percebendo todos esses obstáculos que precisaria transpor, comecei 

minha pós-graduação na área de Libras e educação de surdos, pois senti facilidade no ensino 

da minha Língua e, ao mesmo tempo, ingressei em outra graduação, no curso denominado 

Letras-Libras, oferecido pela Universidade Federal de Santa Catarina. Neste curso, havia uma 

especificidade, pois na sala de aula todos os alunos eram Surdos, a interação era efetiva e o 

tempo todo em Libras e os professores, tanto surdos quanto ouvintes também eram usuários e 

fluentes em Libras, o que viabilizava uma comunicação sem barreira linguística.  

No ano de 2016, comecei a trabalhar com crianças e adolescente Surdos em uma 

Organização Não Governamental (ONG) e, assim, percebi a existência de diferentes níveis 

linguísticos de Surdos, isso me oportunizou fazer uso de materiais com Literatura Surda, pois 

estava aprendendo este conceito em minha faculdade e o mais importante é que estava 

vivenciando e conhecendo vários assuntos relacionados ao mundo de contação de estória em 

Língua de Sinais.  

No oitavo período, ou seja, último ano, tivemos duas disciplinas de Literatura Visual 

e primeira língua como L1 e o estágio era obrigatório, portanto, ingressei em uma Escola 

Bilíngue para Surdos que foi um imenso desafio como experiência, pois preparava planos de 

aulas de regência e precisava ter o discernimento para escolher de forma adequada o nível 

linguístico das crianças Surdas no Ensino Fundamental I para a contação de estórias.  

A minha atuação profissional é como professora de Libras. Também tenho experiência 

com a Cultura Surda, com foco em contação de estória para meus alunos Surdos. Entretanto, 

nesta interação com crianças Surdas, tenho encontrado Professores Surdos com diferentes 

formações, entre Letras Libras e Pedagogia, que trabalham em Escolas Bilíngues para Surdos.  

																																																								
2 Karin Strobel é graduada em Pedagogia, especialista na área da surdez, seu doutorado foi como bolsista do CNPq 
na área de educação na Universidade Federal da Santa Catarina (UFSC), com o tema de tese “Surdos: vestígios 
culturais não registrados na história” (2008).  
3 Antônio Campos de Abreu formado em História pela Universo em 2007. Pesquisador da história cultural de 
surdos. Na época era vice-presidente da Federação Nacional de Educação de Surdos. Líder comunidade surda.  
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Com a promulgação da Lei n.º 10.436/2002 (BRASIL, 2002) sobre o reconhecimento 

da Língua Brasileira de Sinais (Libras) como meio legal de comunicação da Comunidade Surda 

e regulamentada pelo Decreto n.º 5.626/2005 (BRASIL, 2005) se estabelece que a Língua de 

Sinais deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores, item específico na formação do docente para ensino de Libras, cursos de graduação 

de licenciatura em Letras: Libras, Libras/Portuguesa e Pedagogia, bem como colaborar para a 

organização da educação bilíngue para Surdos. Esse documento ainda cita a prioridade para os 

Surdos na formação de professores para o ensino da Libras.  

Art. 4º A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino 
fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível 
superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: 
Libras/Portuguesa como segunda língua. 
Parágrafo único. As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos 
no caput.  
Art. 5º A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou 
curso normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenha constituído 
línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue (BRASIL, 2005). 

Sobre a Língua de Sinais, Quadros (1997, p. 47) afirma: 

São línguas naturais que se desenvolvem no meio em que vive a comunidade surda. 
As pessoas surdas de uma determinada região encontram-se e comunicam-se através 
de uma língua de sinais de forma análoga a qualquer outro grupo sócio-cultural que 
utiliza uma língua falada. 

No âmbito da Escola Bilíngue, a língua de instrução é Libras e a Língua Portuguesa é 

ensinada como segunda língua para leitura e escrita. A primeira língua apresenta um ambiente 

linguístico para todas as pessoas que usam Libras para conversar, interagir e ensinar. É usada 

em diversos ambientes, sem mediação de intérpretes na relação professor na sala de aula. Os 

Professores Surdos, professores bilíngues e as crianças Surdas, em contato diretamente com  

Libras, possibilitam que as crianças aprendam, naturalmente, como as crianças ouvintes. É 

possível concluir que esta língua, assim como as demais, contribui para a formação da mente e 

os professores transmitem seus conhecimentos em relação à Cultura Surda em diferentes níveis 

linguísticos, mostrando competência no ensino da L1 e L2 aos alunos Surdos. 

Estabelecer uma educação bilíngue para Surdos com um currículo mais próximo da 

Cultura Surda cria oportunidade de aprendizagem em Língua de Sinais e promove a identidade 

cultural e linguística. 

A cultura surda e a pedagogia do surdo, um jeito de ensinar ao surdo, partem de 
experiências sensórias visuais, da língua de sinais, dos educadores surdos, do contato 
da comunidade com os pais, com as crianças, com história surda e com os estudos 
surdos (MEC, 2014, p. 13). 
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Considerando que a Literatura tem forte relação com a cultura de um povo, faz-se 

necessário que professores fluentes em Libras e com conhecimento da Cultura Surda 

estabeleçam interação de qualidade com crianças Surdas, estimulando o processo de construção 

linguística e Cultural.  

[...] cultura surda é constituída de significantes e significados, tal como é contada nas 
narrativas surdas. Vejamos alguns aspectos da cultura surda contidos nas narrativas 
surdas. Primeiramente temos narrativas pedagógicas onde enfatiza o jeito surdo de 
ensinar, onde apela por estratégias de ensino visuais, transmissão de conhecimentos 
em língua de sinais, com presença de professores surdos (PERLIN; STROBEL, 2008, 
p. 34).  

A Literatura Surda, aos poucos e recentemente, se espalha pela Comunidade Surda, 

ampliando o campo de estudo na área da cultura. Segundo Mourão (2011, p. 19) “Os 

acadêmicos e pesquisadores começaram a divulgar materiais empíricos, fazendo distribuição 

de livros, vídeos, etc. de fontes da Literatura Surda, da qual fazem parte a cultura surda e 

identidades surdas”. 

Os Professores Surdos passam por várias experiências e aprendem a superar o 

obstáculo da comunicação, sentem empatia por outros Surdos e a convivência na Comunidade 

Surda contribuiu para o trabalho no contexto linguístico e cultural, cuja oportunidade de se usar 

a Literatura Surda e Literatura em Língua de Sinais são essenciais para que as crianças Surdas, 

em contato com a língua, construam suas Identidades Surdas, além de avançar rumo ao domínio 

linguístico e apropriação da Cultura Surda.  

A Literatura Surda refere-se às várias experiências pessoais do povo surdo que, muitas 
vezes, expõem as dificuldades e ou vitórias das opressões ouvintes, de como se saem 
em diversas situações inesperadas, testemunhando as ações de grandes líderes e 
militantes surdos e sobre a valorização de suas identidades surdas (STROBEL, 2008a, 
p. 56). 

Uma hipótese levantada seria que Professores Surdos utilizam pouco a Literatura 

Surda, praticam pouco a contação de estórias, visto que o material disponível é escasso e esta 

disciplina, por vezes, não faz parte de sua formação acadêmica. Também é importante 

questionar se eles percebem ou têm ciência que a Literatura Surda poderá ajudar alunos Surdos 

a se formarem enquanto “Ser Surdo”. Uma questão complementar: a graduação em Pedagogia 

não possui a disciplina de Literatura especifica em Língua de Sinais e Surda. Desse modo, como 

os professores poderão se apropriar deste conhecimento e aplicá-lo com crianças Surdas? Então, 

começou minha inquietação, principalmente quando se discutiu sobre contação de estória.  

Neste sentido, esta dissertação intitulada “Literatura Surda nas práticas de Professores 

Surdos em Escola Bilíngue de Surdos” tem como problema de pesquisa a falta da prática dos 

Professores Surdos em relação ao uso da Literatura Surda no currículo de Escolas Bilíngues.  



16 
 

 
	

O objetivo principal será identificar em que medidas Professores Surdos utilizam a 

Literatura Surda em Escolas Bilíngues e se eles possuem consciência da importância na 

constituição do Ser Surdo. Os objetivos específicos delimitados para realização dos estudos 

são: 1. Verificar em que medida a utilização da Literatura Surda se dá por meio de uma tradução 

ou se o professor apenas realiza a contação de estória partindo do seu conhecimento da 

Comunidade Surda; 2. Identificar qual a frequência de Professores Surdos na Comunidade 

Surda, qual a sua participação e contribuição; 3. Distinguir o ensino de Literatura Surda em sala 

de aula devido a formação acadêmica dos Professores Surdos; 4. Discutir a importância da 

Literatura Surda inserida no currículo.  

No Capítulo 1, tratarei sobre o Ser Surdo, quais as suas experiências vividas, barreiras 

enfrentadas, qual a história da Língua de Sinais e como ela se expandiu no Brasil, como se 

desenvolveu uma comunidade e o que é Cultura Surda, ainda abordarei a relação da Literatura 

Surda com a Cultura Surda. 

Abordarei, no Capítulo 2, o contexto da educação de surdos nas Escolas Bilíngues e 

a importância de ser inserida a Literatura Surda no currículo escolar para que Professores 

Surdos tenham em sua formação tanto na graduação em Pedagogia e Letras-Libras, pois estes 

têm possibilidades de ministrarem aulas em Escolas Bilíngues, principalmente por que o Ser 

Surdo precisa de experiência visual em contação de estórias e fluência em Libras.  

No Capítulo 3, tratará da metodologia e coleta de dados por meio de entrevistas com 

Professores Surdos em uma Escola Bilíngue quanto ao uso da Literatura Surda na contação de 

estórias e como é utilizada levando em conta seu conhecimento acadêmico desta literatura ou 

seu uso se dá a partir do seu conhecimento cultural contando histórias a partir de sua vivência. 

E por fim, no Capítulo 4, apresentarei as análises das entrevistas relatando suas 

práticas que vão diretamente ao encontro do problema de pesquisa e as discussões teóricas 

realizadas nos capítulos iniciais, com sistematização dos resultados.  

Nas Consideração Finais serão situadas as principais reflexões conclusivas 

decorrentes dos estudos realizados em relação ao problema proposta e objetivo norteador da 

investigação.  
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1 SER SURDO E A LÍNGUA 

 

1.1 Experiência e Vivência de Ser Surda 

 

Este o capítulo relata a experiência do Ser Surdo, porque nasci Surda e constituo minha 

história e experiências de vivências com diversas pessoas Surdas e ouvintes, portanto percebi 

que esta convivência se dá de formas totalmente diferentes, mas como?  

Quando convivo com a comunidade de pessoas ouvintes, me sinto isolada, tenho 

dificuldade de comunicação, afinal eles não sabem usar a Língua de Sinais, e por diversas vezes 

pergunto o que estão falando e algumas vezes (a maioria delas) eles se incomodam com meu 

questionamento e respondem de forma resumida ou omitem algumas informações por não 

saberem se expressar, assim assisto a conversa sem entender o que está sendo falado e não me 

sinto à vontade. Perco muita informação e não me sinto completa com eles, mas me sinto 

excluída. 

Ao lado de pessoas ouvintes as perguntas que me fazem são simples e repetitivas 

como: “você não ouve e não fala?” Então acabei me acostumando e respondo em sinais “não 

ouço” assim se assustam, saem de perto de mim, pois o assunto se encerra. Eles valorizam a 

audição. 

Convivendo com Comunidade Surda desde sempre, me sinto totalmente à vontade e 

incluída, pois sinto segurança em me comunicar usando a minha primeira língua, a Língua de 

Sinais, assim o processo comunicativo se dá sem resumos e sem omissões, posso absorver a 

informação de forma completa e com empatia dos meus pares surdos, pois temos a mesma 

experiência com a comunidade de pessoas ouvintes. 

Esta experiência relatada me remete a uma pergunta levantada por Walter Benjamim 

“Pois qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a 

nós?” (BENJAMIN, 1994, p. 115), a experiência que cada pessoa Surda constrói sua história 

de vida, seu Ser Surdo, se esta experiência não for usada para vincular com seu aprendizado 

que patrimônio cultural nos resta? Portanto, Ser Surdo é uma riqueza de experiência que cada 

pessoa tem individualmente e somente ela pode sentir esta condição de não ouvir, 

diferentemente de pessoas que são ouvintes e têm informações que as constrói dentro de sua 

cultura ouvinte.  

Os Surdos têm o costume de perguntar: “você é surda?” E quando respondo, 

sinalizando que “sim, sou Surda”, imediatamente se cria uma ligação e a conversa flui 
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normalmente. Eles valorizam a comunicação visual. Com este relato, podemos perceber a 

diferença partindo de uma experiência real na comunicação com Surdos e ouvintes. 

A visão entre ambas comunidades é completamente diferente, pois o canal que se 

recebe a informação é distinto, para os ouvintes a recepção da informação e comunicação se dá 

pela modalidade oral-auditiva (canal auditivo) e para os Surdos, pela modalidade visual-motora 

(canal visual) por meio da Língua dos Surdos. Segundo Skliar (2015, p. 24), “o problema não 

é a oposição entre língua oral e língua de sinais. Então, a questão deve ser revertida para a 

seguinte proposição: a língua dos ouvintes não é a língua dos surdos”. Esta é a minha 

“experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca” (LARROSA, 2002, p. 21).  

Quais eram as representações sociais dos Surdos na Antiguidade? Qual era a visão da 

sociedade em relação a essa comunidade? Apresentarei um breve relato histórico da trajetória 

destes indivíduos Surdos. 

Na Antiguidade, o conceito em relação às pessoas Surdas é que estas não eram 

consideradas seres humanos pela falta da audição e que, por não falarem, não teriam a 

capacidade de desenvolver nenhum tipo de linguagem, pois segundo a afirmação do filósofo 

Aristóteles, a linguagem é um ponto chave para ser humano. “Por ter declarado o ouvido como 

o órgão de instrução e ter considerado a audição o canal mais importante para a inteligência, 

Aristóteles foi acusado de manter o surdo na ignorância por dois mil anos (DELAND apud 

MOORES, 1996)” (PEREIRA, 2011, p. 6). 

Na Idade Média, no período da inquisição, a perfeição era proferida pela Igreja e os 

Surdos eram vistos como um pecado, um castigo de Deus, “os surdos continuam a ser vistos 

como não-humanos neste momento, a partir de uma visão religiosa, pois para a igreja católica 

eles não poderiam ser considerados imortais já que não podiam falar os sacramentos” 

(MOURA; LODI; HARRISON, 1997, n.p.).  

Portanto, durante muitos anos os Surdos não eram considerados seres humanos. Eram 

tidos como incapazes, com deficiência mental, um castigo de Deus, sem pensamento por falta 

audição e fala, entre outros. Na Idade Média, muitas pessoas Surdas foram sacrificadas e não 

era admitido educar e/ou respeitá-los como ser humano. 

Com a ruptura da religião na Idade Moderna, essa visão em relação aos Surdos passou 

por mudanças. Monges e padres espanhóis, franceses, alemães e, principalmente, no continente 

europeu, descobriram que os Surdos eram, sim, capazes de aprender e possuir uma linguagem. 

A partir dessa transformação, começam a ensinar a Língua de Sinais, oral e escrita e se dá início 

à educação de Surdos. 
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Na Idade Contemporânea, surgiram duas idealizações a respeito da pessoa Surda, 

partindo de visões patológicas e antropológicas, ambas opostas.  

Por outro prisma, ainda que o modelo antropológico descreva a surdez em termos 
contrários às noções de patologia e de deficiência, não esclarece o fato de que a surdez 
está efetivamente incorporada dentro do discurso da deficiência – o que não constitui 
uma afirmação, mas, sim, uma constatação (SKLIAR, 2015, p. 10).  

Nas décadas de 60 a 70 começou a ser explorado, numa visão socioantropológica, um 

novo conceito a respeito do sujeito Surdo e também de outras minorias. 

Na década de 1970, ganhou força o modelo cultural de surdez, também conhecido em 
nosso meio como modelo socioantropológico. Foi construída uma área de estudos 
chamada Deaf Studies (Estudos Surdos), que se dedica a pensar os conceitos de 
identidade, cultura, poder e linguagem. Segundo Bauman (2008), o modelo cultural 
surgiu na esteira das lutas por direitos civis na década de 1960, conduzidas por 
mulheres, afro-americanos, povos indígenas, gays e lésbicas, e pessoas com 
deficiências. O modelo socioantropológico propõe que surdez seja vista como uma 
diferença cultural que seria basicamente análoga a de outras minorias étnicas e 
linguísticas (BISOL; SPERB, 2010, p. 8). 

Pereira (2011) diferente o ponto de vista em relação ao sujeito Surdo entre uma 

concepção clínico-patológica e socioantropológica. Citada a concepção clínico-patológica: 

A surdez é vista como patologia, como deficiência, e o surdo, como deficiente. Sendo 
uma patologia, deve ser tratada, colocando-se aparelho de amplificação sonora 
individual ou fazendo-se implante coclear e procedendo-se a treinamento auditivo 
intensivo (PEREIRA, 2011, p. 20). 

Citada a concepção socioantropológica:  

A surdez não é concebida como uma deficiência que impõe inúmeras restrições ao 
aluno, mas como uma diferença na forma como o indivíduo terá acesso às informações 
do mundo. Nessa concepção, o Surdo é considerado membro de uma comunidade 
minoritária, como direito a língua e cultura próprias (PEREIRA, 2011, p. 21). 

A maioria das pessoas ouvintes, por desconhecimento, utiliza o termo “mudo”, pois a 

pessoa Surda não possui a fala oral dentro dos padrões da sociedade, mas não é um termo 

correto a ser utilizado, pois esta palavra significa a ausência da voz. Pelo fato de os Surdos 

utilizarem a Língua de Sinais, as pessoas ouvintes imaginam que eles sempre vivem em 

silêncio, afinal o contexto social de uma pessoa que escuta está conjugado ao som. O Surdo 

emite som e este termo não era o adequado, então houve mudança nesta terminologia, o correto 

a se usar é “surdo”, porque as pessoas Surdas têm voz, apenas não escutam. “A terminologia 

correta a ser utilizada é pessoa surda, caso sua surdez seja profunda, ou deficiência auditiva, 

caso a pessoa ainda ouça, mesmo que de forma parcial” (NOVAES, 2010, p. 39). 

Deficiência auditiva é um termo técnico, surgido na área de saúde, que não considera 

o Ser Surdo, principalmente em área com profissionais da fonoaudiologia, 
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otorrinolaringologistas e médicos que ainda possuem uma visão patológica das pessoas com 

deficiência, seja intelectual, auditivas, visual e física. A autora Gesser (2009, p. 65), a partir de 

Biderman, define surdez e deficiência auditiva como sinônimos: 

Nessas definições trazidas por Biderman, surdez e deficiência são sinônimos, e nos 
remetem ao discurso clínico das patologias, muito presente no imaginário das pessoas, 
em grande medida, dado o valor que se atribui à medicina (e áreas afins). A “falha”, 
“insuficiente” e “imperfeição” que significam a palavra deficiência são as que rotulam 
a surdez do surdo, ou seja, o próprio indivíduo, que é qualificado pelo predicativo 
deficiente auditivo. 

Os médicos que concebem a surdez como problema, preocupam-se em tratar o ouvido, 

insistem no uso de aparelho artificial, implantes cocleares e na reabilitação da fala oral. 

Segundo esses, com uma reabilitação fonoaudiológica adequada e esforço por parte do 

indivíduo e da família, serão “curados”. Esses médicos não procuram saber ou respeitar o 

conceito de Ser Surdo. “Essa área desconhece ou não compreende a comunidade, o lado 

humano, a cultura, a identidade, a língua. Contudo, não há o que curar, nem como controlar o 

corpo dos surdos” (MARTINS; KLEIN, 2012, p. 10). 

Apesar do termo Surdo significar uma pessoa que não ouve e não tem percepção do 

som, este possui voz, sim. A maioria das pessoas Surdas prefere usar o termo “Surdo” porque, 

embora seja possível gritar, rir, chorar, e, portanto, produzir som, mas se ouve, mas se fala, 

utilizando a sua Língua de Sinais.  

Diante de fatos históricos, percebemos que a concepção em relação ao Surdo sempre 

foi negativa/inferior, devido à audição ser majoritária e controladora na sociedade, assim muitos 

Surdos se esforçam para aprender a falar como uma tentativa de inclusão e aproximação das 

pessoas ouvintes. Até os dias atuais não compreendem a razão sujeito Surdo. “Há muitos 

séculos, prevaleceu e prevalece o conceito de ser surdo como ser inferior, anormal, deficiente. 

Ainda hoje está fortemente presente, em alguns lugares mais radicais, esse conceito que oprime 

e exclui o surdo da participação social” (PERLIN; QUADROS, 2006, p. 170). 

Não se deveria forçar e nem tentar corrigir uma pessoa Surda, mas sim aceitar e 

aprender a respeitá-la como qualquer pessoa. Ser Surdo é ter uma outra visão, utilizar uma outra 

forma de comunicação através do visual, usar a Língua de Sinais, afinal os seres humanos são 

iguais. Pessoas ouvintes têm experiências sonoras e Surdos têm a “experiência de ser surdo ou 

experiência visual significa mais que a utilização da visão, como meio de comunicação” 

(PERLIN, 2003, p. 94).  

Assim, a experiência dos ouvintes é aquela da maioria ouvinte, a sua experiência mais 
centrada nessa troca com o outro ouvinte, nesse ato de ser com a responsabilidade 
ética/cultural como ouvinte. Há muitos ouvintes que assumem uma atitude de 



21 
 

 
	

experienciação ao viverem seus significados para formar sua política, sua cultura 
(PERLIN; QUADROS, 2006, p. 173).  

Observamos, então, que existem basicamente duas representações entre ouvintes e 

Surdos, através de perspectivas diferentes, como podemos ver no quadro a seguir: 

 

Quadro 1 – Representação entre ouvinte e Surdos 

Visão do ouvinte Visão do Surdo 
Deficiência auditiva e mudo Ser Surdo 
Deficiente na fala e audição Experiência visual 

Clínico-terapêutico e de reabilitação Diferença de pedagogia e linguística 
Deficiência auditiva características em 

grau de audição 
Característica de identidades Surdas 

Mímica e pantomímica Língua de Sinais é uma língua reconhecida 
com estrutura linguística 

Fonte: Construção da autora. 
 
 

No termo “Ser Surdo” porque se utiliza o “S” com letra maiúscula? Ser Surdo é a 

identidade constituída, considerando sua diferença linguística e cultural, “olhar a identidade 

surda dentro dos componentes que constituem as identidades essenciais com as quais se 

agenciam as dinâmicas de poder. É uma experiência na convivência do ser na diferença” 

(PERLIN; MIRANDA, 2003, p. 217). 

As pessoas Surdas têm suas próprias histórias de vida, aprendem e convivem com 

diversas experiências. Geralmente no encontro de Surdos com Surdos a comunicação é 

espontânea, compartilhando a mesma língua, além da cultura.  

A maioria das pessoas Surdas participa e convive com ouvintes em vários lugares 

como no trabalho, na escola, na universidade, com a família, entre outros. Martins e Klein 

(2012, p. 1) confirmam sobre essa convivência: “Os surdos têm a experiência de viver em dois 

mundos, ou seja, o mundo dos surdos e o mundo dos ouvintes (famílias, sociedade em geral)”. 

No âmbito familiar, geralmente, a comunicação é mínima ou inexistente, visto que 

poucos são os pais que se interessam em aprender Libras para melhorar e estreitar a relação 

com o filho Surdo e, assim, ele fica sem muita informação dos acontecimentos familiares, não 

recebe tantos conselhos ou orientações diretamente de seus pais, se sente isolado (a) e acaba 

por se afastar de sua família, tornando o convívio na comunidade mais intenso pelo uso da 

mesma língua. Segundo o autor Thomas K. Holcomb (2011, p. 141):  

Para maioria dos surdos, a situação é diferente. É mais provável que tenham pais não 
surdos e familiares que não sinalizam. Por consequência, não têm acesso aos bate-
papos de suas famílias. São incapazes de escutar conversas por acaso, tanto em casa 
quando na vida pública. Eles não têm acesso a rádios. Em razão de ambientes 
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linguísticos e comunicativos empobrecidos em casa e na escola, muitas crianças 
surdas crescem com habilidades de leitura e escrita relativamente deficientes. Como 
resultado, têm dificuldades de acessar informações pelo meio impresso. Tudo isso 
levou os surdos a buscar soluções para lidar com as lacunas de conhecimento e 
compreensão de questões que lhes sejam relevantes, em suas residências e também na 
sociedade como um todo.  

Mais um detalhe importante a ser citado: o Ser Surdo em cada indivíduo Surdo não é 

igual de pessoa para pessoa, então por que isso acontece? Existem vários tipos de pessoas 

Surdas, alguns sinalizados, outros oralizados, alguns fazem uso do aparelho auditivo, ainda 

outros optam pelo implante coclear para se sentirem mais próximos de pessoas ouvintes. Perlin 

(1998) afirma que elas possuem uma identidade própria.  

Tanto para Surdos sinalizados e Surdos oralizados se faz necessária a utilização da 

acessibilidade correta que atende este público como legenda, intérprete de Libras e uma 

metodologia diferenciada de ensino. 

Hall (2006, p. 8) completa as “identidades culturais” – aqueles aspectos de nossas 

identidades que surgem de nosso “pertencimento” a culturas étnicas, raciais, linguísticas, 

religiosas e, acima de tudo, nacionais”. Por isso, a identidade Surda é um pertencimento deste 

indivíduo, o Ser Surdo com uma Cultura e uma Língua específica. 

A autora Gladis Perlin é uma Surda pesquisadora e desenvolve um trabalho 

interessante e necessário sobre as várias Identidades Surdas que existem e suas categorias “A 

identidade surda sempre está em proximidade, em situação de necessidade com o outro igual. 

O sujeito surdo nas suas múltiplas identidades sempre está em situação de necessidade diante 

da identidade surda” (PERLIN, 2015, p. 54). 

A Identidade Surda surge com o convívio com outros Surdos pela influência e 

experiência na comunicação visual, mas isso acontece não quando nasce e sim quando começa 

a ter contato com outros Surdos e então passa a desenvolver sua identidade, ou seja, com a 

relação Surdo-Surdo, se uma pessoa Surda nunca tem o convívio com seus “iguais” ocorre a 

ausência de uma Identidade Surda. 

Para o Ser Surdo é marcante e ocorre uma grande identificação em suas experiências 

para com o outro, seu semelhante Surdo. Portanto, é essencial que haja essa construção de 

identidade pela experiência visual. O Surdo que encontra outro Surdo absorve experiências e 

vivências, Skliar (2002 apud PERLIN, 2003, p. 99):  

• A experiência que o surdo faz no contato com a essência que está no outro 
surdo. É um ato de ir construindo a identidade, ato que permite novamente colocar a 
questão não resolvida das identidades nunca prontas, fragmentadas, em continua 
construção, em uma temporalidade do deslocamento cultural. 
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• A experiência no ato do surdo dar de sua experiência, do estar sedo surdo ao 
outro surdo novamente entra a pretensão das identidades em questão de dependência, 
que tem necessidade do outro semelhante.  
• A experiência que simplesmente se transforma em resistência. Ela vai além da 
resistência e transforma em pretensão a sua pureza, de origem reposicionando as 
identidades transculturais. Uma experiência que evidencia que somos multiformes 
plurais visto que acontecem inclusive outras trocas como no caso de hibridismos.  

Percebe-se que os Surdos podem ter experiência em diversas identidades, depende do 

que eles absorvem, pode acontecer de crescerem com pessoas ouvintes e tardiamente 

descobrirem que existe uma Comunidade Surda e, consequentemente, adquirirem uma 

Identidade Surda. Geralmente a criança que cresceu e sempre conviveu com Surdos, 

naturalmente adquirem a Língua de Sinais como primeira língua e, ao mesmo tempo, constrói 

sua Identidade Surda. 

A grande maioria dos Surdos possui pais e familiares ouvintes e independentemente 

da época que conhecem a Comunidade Surda podem se tornar submissos aos ouvintes por terem 

informações com maior facilidade e, com isso, este sujeito pode renegar o seu “Ser Surdo” o 

que prejudicará a construção de sua identidade. Quando a pessoa Surda aceita conviver com 

outras pessoas Surdas, seus caminhos abrem, ela se descobrem e assumem o seu “Ser Surdo”, 

assim, adquire informação pela Língua de Sinais e passa a pertencer à uma cultura. 

Consequentemente, o pensamento de surdez como patologia ou deficiência desaparece.  

Trabalhei em algumas instituições, uma empresa na área de engenharia civil e uma 

ONG, na área de assistência social, com maioria de pessoas ouvintes. Essas pessoas não sabiam 

se comunicar pela Língua de Sinais comigo, mas o que importa é que, mesmo assim, mantive 

meu “Ser Surdo” e tentava, de várias formas, me comunicar. Sou espontânea na comunicação 

com pessoas que sabem a Língua de Sinais e, principalmente, com sujeitos Surdos. Nessas 

relações, o que importa é o respeito mútuo, pois Surdo ou não, somos todos seres humanos. 

Contudo, no decorrer da história dos Surdos, estes sofrem com a inferioridade que lhes 

é imputada, por serem majoritariamente ouvintes, até os dias atuais. Essa visão deve ser mudada 

e existe um forte movimento para dar maior visibilidade a Libras como língua, uma luta 

constante para que os Surdos sejam protagonistas de suas próprias vidas e tenham direitos como 

cidadãos. “Nesse sentido, é inadmissível aceitar, por parte dos surdos, que ouvintes que não os 

conhecem (isso inclui não conhecer a sua língua) sintam-se autorizados a se colocarem na 

posição do outro surdo, enquanto um eu surdo sendo outro deste ouvinte” (PERLIN; 

QUADROS, 2006, p. 171). 

De todos os aspectos que constituem um sujeito, para o de Surdos, há dois 
fundamentais para constituição da identidade: a Língua de Sinais e a Cultura Surda. 
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Ambas são indissociáveis e tem importância para história de formação pessoal, 
profissional, política e acadêmica de qualquer Surdo (RUZZA, 2020, p. 21). 

Pertencer a uma sociedade diversa nos proporciona perceber e reconhecer que Ser 

Surdo e ter uma Identidade Surda são ações que só podem ser constituídas por meio de vivências 

que temos durante nossas vidas, como ter uma língua, escolher sua formação, traçar o próprio 

caminho profissional e poder contribuir ou compartilhar tudo isso com a Comunidade Surda. 

 

1.2 Língua Brasileira de Sinais – Libras 

 

A Língua de Sinais é uma língua, ela existe desde o século XVII e há poucos registros 

de pessoas Surdas utilizando a Língua de Sinais nas escolas, pois a sociedade não as reconhece 

e as trata como invisíveis. O uso da língua parece ser escondido, inclusive pela ausência de leis 

e a não oficialização da língua pertencente à Comunidade Surda. Com o passar do tempo, os 

Surdos resistiram e mantiveram vivo o uso da Língua de Sinais, então ela começou a se espalhar 

para vários lugares e foi crescente o seu uso por mais e mais Surdos.  

Cresci utilizando a Língua de Sinais, convivo há muitos anos com a Comunidade 

Surda e desde sempre sou usuária desta Língua. Passou a ser comum pessoas ouvintes 

desconhecerem o que é a Língua de Sinais e me olharem de forma estranha. Pelo senso comum, 

as pessoas pensam que a Língua de Sinais é como pantomímica e uma mistura com gestos. “A 

pantomímica quer fazer com que você veja o “objeto”, enquanto o sinal quer que você veja o 

símbolo convencionado para esse objeto” (GESSER, 2009, p. 21). Vejamos abaixo os sinais de 

“contação de estória” e “Literatura Surda”. 

 

Fotografia 1 - Literatura Surda 

 

 

 

 

 

 

                                                              
 

Fonte: Autora, 2020. 
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Fotografia 2 - Contação de estória 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Autora, 2020. 

 
 

Na Língua de Sinais existem sinais arbitrários, ou seja, possuem uma das propriedades 

básicas de uma língua. Portanto, existe esse mito comum entre pessoas ouvintes que, por falta 

de conhecimento, acreditam que se usa pantomímica. Os sinais têm significado, em sua maioria, 

arbitrários, segundo a autora: “As palavras e os sinais apresentam uma conexão arbitrária entre 

forma e significado, visto que, dada a forma, é impossível prever o significado, e dado o 

significado, é impossível prever a forma” (QUADROS; KARNOPP, 2004, p. 26). 

Um outro pensamento comum é se dirigir a Língua de Sinais como linguagem, pois, a 

língua portuguesa é a língua amplamente falada no nosso país e, desde a colonização, em 

detrimento de outras línguas, vem gerando preconceitos linguísticos. Porém, o Brasil não é um 

país monolíngue, visto que existem as línguas pertencentes às minorias como, por exemplo, as 

línguas indígenas, as línguas dos imigrantes e as Línguas dos Surdos.  

Podemos definir linguagem como forma de utilizar a comunicação entre os seres 

humanos, podendo ser através de signos convencionais, sonoros, gráficos, visuais, gestos, 

símbolo e assim por diante. Para tanto, todas as línguas estão inseridas no campo da linguagem, 

que é muito mais abrangente. Apesar de muitas confusões sobre a terminologia, nós Surdos 

temos a nossa LÍNGUA DE SINAIS e não linguagem, como é mal compreendida por alguns.  

A Língua de Sinais tem regras próprias, gramática, estrutura, os sinais arbitrários, entre 

outros. Considerar a Língua de Sinais como uma linguagem é um equívoco e, assim, ao longo 

dos anos ela continua perdendo seu status de LÍNGUA. Segundo Quadros (2019, p. 25):  

A linguagem é um termo para se referir às diferentes manifestações de comunicação 
dos seres humanos. Termo ainda usado para se referir à língua de sinais: ‘Linguagem 
de sinais’ ou ‘linguagem de surdos’. No entanto, quando aplicado às línguas de sinais, 
o termo parece tirar o status de língua das línguas de sinais. É um equívoco utilizar o 
termo ‘linguagem’ ao se referir às línguas de sinais. As línguas de sinais e as línguas 
faladas são formas de linguagem. O problema é se referir às línguas de sinais como 
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‘linguagens de sinais’ com o sentido de tirar-lhes o atributo de ‘língua’. A estranheza 
causada entre os surdos é a mesma caso usássemos o termo para nos referir às línguas 
faladas: a linguagem portuguesa. 

Tanto a língua falada ou sinalizada (Língua de Sinais) expõem e transmitem 

pensamentos, ideias e criatividade. O que as diferenciam é o canal em que se recebe e se 

transmite a informação, ou seja, a língua falada é transmitida de forma oral e recebida de forma 

auditiva e por meio de sons, enquanto a sinalizada é transmitida de forma gesto-visual, enfim, 

ambas são utilizadas por seres humanos, desde que as conheçam. Segundo Petter (2006, p. 11):  

O fascínio que a linguagem sempre exerceu sobre o homem vem desse poder que 
permite não só nomear/criar/transformar o universo real, mas também possibilita 
trocar experiências, fala sobre o que existiu, poderá vir a existir, e até mesmo imaginar 
o que não precisa nem pode existir. A linguagem verbal é, então, a matéria do 
pensamento e o veículo da comunicação social. Assim como não há sociedade sem 
linguagem, não há sociedade sem comunicação. Tudo o que se produz como 
linguagem ocorre em sociedade, para ser comunicado, e, como tal, constitui uma 
realidade material que se relaciona com o que lhe é exterior, com o que existe 
independentemente da linguagem. 

O autor Fiorin (2013) explica que a linguagem se torna específica do ser humano no 

que diz respeito à capacidade de expressão dos pensamentos. A linguagem oral ou o ato de falar 

e escrever é uma linguagem não verbal representada por símbolos, pelas artes, sentimentos, 

imagens, dentre outros. 

A linguagem é a capacidade específica da espécie humana de se comunicar por meio 
de signos.  Entre as ferramentas culturais do ser humano, a linguagem ocupa um lugar 
à parte, porque o homem não está programado para aprender física ou matemática, 
mas está programado para falar, para aprender línguas, quaisquer que elas sejam 
(FIORIN, 2013, p. 13). 

A linguagem e língua não se confundem, possuem funções diferentes, então a Língua 

de Sinais expressa a forma pela qual a linguagem será representada na interface articulatório-

perceptual, reconhecendo, portanto, no universo das investigações linguísticas, envolvendo o 

corporal e as emoções durante a comunicação e a estrutura ao sinalizar. 

A língua é um sistema de signos que corresponde às normas, estrutura e gramática, 

específica a uma comunidade, “a língua é um sistema de signos específicos aos membros de 

dada comunidade” (FIORIN, 2013, p. 14). Saussure (2006, p. 22) afirma: “A língua é uma coisa 

de tal modo distinta que um homem privado do uso da fala conserva a língua, contanto que 

compreenda os signos vocais que ouve”.  

Saussure (2006) esclarece a distinção entre língua e fala. A língua é coletiva e social e 

a fala é um ato individual de vontade, por exemplo, o falante precisa fazer escolhas de qual 

vocabulário usará para se pronunciar, o modo como vai falar, mas a língua vai ser sempre a 

mesma português e/ou Libras, o que importa é conseguir se comunicar.  
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O estudo da linguagem comporta, portanto, duas partes: uma, essencial, tem por 
objeto a língua, que é social em sua essência e independente do indivíduo; esse estudo 
é unicamente psíquico; outra, secundária, tem por objeto a parte individual da 
linguagem, vale dizer, a fala, inclusive a fonação e é psicofísica (SAUSSURE, 2006, 
p. 27). 

O mesmo ocorre com a Libras por ser uma língua coletiva e social e é um ato individual 

de pessoas Surdas. Como exemplo, a Língua de Sinais quando utilizada no teatro, em conto de 

estórias, poesias ou, em geral, na esfera artística, fica evidente o uso acentuado da expressão 

facial e corporal, significa que, em qualquer âmbito da comunicação, a língua possui suas regras 

e estruturas a serem obedecidas. 

A diferença entre as duas palavras está correlacionada, até certo ponto, com a 
diferença entre os dois sentidos da palavra inglês language. A palavra linguagem 
aplica-se não apenas às línguas português, inglês, espanhol, mas a uma série de outros 
sistemas de comunicação, notação ou cálculo, que são sistemas artificiais e não 
naturais. Por exemplo, em português, a palavra linguagem é usada com referência à 
linguagem em geral, e a palavra língua aplica-se às diferentes línguas. O vocábulo 
linguagem, em português, é mais abrangente que o vocábulo língua, não só porque é 
usado para se referir às linguagens em geral, mas também porque é aplicado aos 
sistemas de comunicação, sejam naturais ou artificiais, humanos ou não (QUADROS; 
KARNOPP, 2004, p. 24). 

Por outro lado, as pessoas ainda possuem a crença de que a Língua de Sinais é 

universal para todas pessoas Surdas no mundo. Esse é um outro mito. Libras não é universal, 

pois cada país possui sua própria Língua de Sinais e, consequentemente, sua cultura específica, 

e isso é o que acontece com as demais línguas em seu país. Imagine se o mundo, os cinco 

continentes utilizassem a mesma Língua de Sinais entre os Surdos, sendo, assim, única para 

todas as pessoas Surdas? Segundo Gesser (2009, p. 12): “A língua dos surdos não pode ser 

considerada universal, dado que não funciona como um ‘decalque’ ou ‘rótulo’ que possa ser 

colado e utilizado por todos os surdos de todas as sociedades de maneira uniforme e sem 

influências de uso”. 

No Brasil, utilizamos a Língua de Sinais Brasileira (Libras); nos Estados dos Unidos, 

Língua de Sinais Americana (ASL); na França, a Língua de Sinais Francesa (LSF); na 

Inglaterra, Língua de Sinais Britânica (BSL) e assim sucessivamente em outros países. Cada 

país possui sua Língua de Sinais e cada um evoluiu de acordo com sua cultura social. 

Na década de 1980, no Brasil, se desenvolveram pesquisas sobre a Língua de Sinais, 

artigos e livros publicados de vários pesquisadores e pesquisadoras sobre Língua Brasileira de 

Sinais. A divulgação desse conhecimento “contribui para a descrição da língua de sinais usada 

no Brasil, como linguista, reconhecendo a língua espaço-visual usada por surdos dos centros 

urbanos brasileiro como uma língua natural” (ALBRES; OLIVEIRA, 2013, p. 48). No final dos 

anos 1980 os trabalhos e pesquisas acerca da descrição da Libras e seus aspectos linguísticos e 
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gramaticais cresceram consideravelmente. A Língua de Sinais foi reconhecida como importante 

na comunicação para pessoas Surdas, principalmente por utilizar somente o campo visual, a 

Língua de Sinais torna-se estudo linguístico. A Língua de Sinais é principalmente utilizada por 

pessoas Surdas sinalizadas e pode ser aprendida por pessoas ouvintes como se aprende uma 

segunda língua. 

Cada vez mais se desenvolveram pesquisas sobre língua de sinais e educação de 
surdos, no Brasil, principalmente no final da década de 1980, mas verificamos que 
esses trabalham basicamente com a descrição da Libras, seus aspectos linguísticos e 
gramaticais. Abordam os aspectos fonológicos, morfológico e sintáticos. Descrição 
da Libras como sistema linguístico, baseado em abordagens estruturalistas ou 
gerativistas, seguem a concepção de que língua de sinais é inata e instrumento de 
comunicação (ALBRES; OLIVEIRA, 2013, p. 49). 

Resumindo sobre a estrutura da Língua de Sinais: apresenta-se em uma modalidade 

espaço-visual, pois não realiza a comunicação pelo canal oral auditivo e sim pelo canal visual, 

utilizando o espaço por expressões faciais e movimentos perceptíveis pela visão, uma forma 

visual. Como afirma Vygotsky (1989), nosso cérebro possui uma plasticidade de adaptação. Se 

não ouço, outro sentido é estimulado para “suprir” a ausência desse sentido. No caso de nós, 

Surdos, nossa visão, nossa forma de perceber o mundo é visual, portanto, a forma de perceber 

o mundo é diferente de pessoas ouvintes.  

Uma outra informação fundamental da Língua de Sinais é o uso do espaço-visual, pois 

as mãos e corpo precisam de um movimento no espaço correto, como por exemplo, usar as 

direções de esquerda ou direita ou acima ou abaixo, depende de um contexto completamente 

diferente da língua portuguesa. Este é utilizado principalmente em contação de estórias, 

narração, mídia, poesias, piadas dentre outros para dar a noção de personagens e com vários 

“falantes” facilitando, assim, a identificação de quem fala e da transmissão de ideias. 

 

Quadro 2 – Uso do espaço-visual 

DESCRIÇÃO 
 

FIGURAS 

Espaço-visual 
 

Os sinais da LIBRAS são realizados em um espaço 
que vai da cintura até um ponto logo acima da cabeça 
e que forma um paralelepípedo com a horizontal, 
tendo uma distância entre a mão direita e a esquerda 
estendidas para a direita e para a esquerda, 
respectivamente (FERREIRA, 2010, p. 73). 

 

Fonte: Construção da autora. 
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No campo da Linguística em estudos literários em Língua de Sinais, contação de 

estórias não há limite de uso de sinais, constatando assim sua complexidade na estrutura e de 

todas suas características como língua.  

Ryan (1993) observou que a contação de histórias em língua de sinais pode incluir 
sinais com configurações das mãos repetidas, locações, movimento e arranjos 
espaciais utilizando composição simétricas, assim como sinais classificadores, 
explorando inventivamente seus usos, jogo de papéis, usos dos espaços 
personalizados, direção do olhar, expressões faciais e outras marcações não manuais, 
incluindo repetição, ritmo e modificações temporais (QUADROS, 2019, p. 119). 

Como seu desenvolvimento linguístico, existente na área de produções literárias em 

Língua de Sinais, por se usar muito a criatividade, ocorre a criação de novos sinais, expressões, 

possibilitando a exploração da língua, permitindo, inclusive, a criação de novas configurações 

de mãos, isto se dá, principalmente, na esfera artística. A Língua de Sinais também possui uma 

estética.  

Segundo Sutton-Spence, a personificação está presente em muitas produções 
literárias. Os surdos que produzem literatura podem inventar sinais, usar novas formas 
e fazer trocadilhos com as configurações de mãos, assim como explorar o espaço de 
diferentes formas e produzir os sinais com velocidades diferenciadas, causando 
impacto estético peculiar às línguas de sinais (QUADROS, 2019, p. 119). 

O que se torna imprescindível é a compreensão do aluno Surdo ao utilizar a Literatura 

com estratégias, como a contação de estórias, para que ele sinta o valor de sua língua, a 

reconheça como rica e, definitivamente, como língua.  

A Língua Brasileira de Sinais é um sistema linguístico legítimo que independe das 

línguas orais. É capaz de realizar a comunicação do ser humano e, por meio dela, propiciar ao 

Surdo a capacidade de se expressar em qualquer assunto de seu interesse ou conhecimento. A 

Libras é utilizada pelos Surdos que vivem em Comunidades Surdas espalhadas pelo território 

brasileiro. 

As pessoas Surdas de qualquer idade podem adquirir a Língua de Sinais. Geralmente 

filhos Surdos de pais ouvintes têm uma aquisição da língua tardiamente, o contrário ocorre com 

filhos Surdos de pais Surdos, pois estes se comunicam diretamente na Língua de Sinais e, assim, 

adquirem desde o seu nascimento e a língua portuguesa se dá pela interação com outras crianças 

ouvintes. 

No Brasil, foi instituída a Lei n. º 10.436, de 24 de abril de 2002 em todo território 

nacional. Desse modo, o reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais é oficialmente 

formalizado como a Língua da pessoa Surda brasileira, fortalecendo a Comunidade Surda, com 

sua forma de comunicação visual sendo espalhada para escolas, universidades, cursos, 

associações, entre outros.  
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Consequentemente, é crescente o orgulho e reconhecimento dos surdos sobre sua 
própria língua. Há uma abertura da sociedade para a aprendizagem da Libras, 
ingenuidades à parte, sabemos que as decisões políticas são engendradas pelo poder 
exercido pela sociedade, podemos considerar que os movimentos políticos iniciados 
e mantidos pela comunidade surda, somados a esforços da ciência, tem proporcionado 
algumas mudanças tais como o reconhecimento da Libras como língua da comunidade 
surda (ALBRES; OLIVEIRA, 2013, p. 50). 

As instituições privadas e públicas deveriam implementar no currículo de cursos de 

escolas e instituições de nível superior o ensino das interfaces e disciplinas cientificas da Língua 

de Sinais, pois produziriam conhecimento para todas as pessoas sobre a educação de surdos, ou 

seja, a importância da Escola Bilíngue no país. 

Foram muitos anos de luta dos Surdos para conquistar o reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais, combater a barreira da comunicação em sociedade e, também, o direito de 

acesso da informação em escolas, universidade, espaços artísticos e diversos outros âmbitos. A 

Língua de Sinais é muito importante para nós, Surdos. 

 

1.3 Comunidade e Cultura Surda 

 

A Comunidade Surda possui uma ampla interface nas áreas de saúde, artes, educação, 

política, linguística, cultura, esportes, entre outros e luta por um objetivo principal: usar Libras 

para ter acesso às informações existentes na sociedade e exercere a cidadania como pessoas 

brasileiras. 

Ser sinalizante em Libras, obviamente, significa tratar e proporcionar ao sujeito Surdo 

o uso frequente da língua em convivências com outros Surdos que usam Libras e reivindicam 

seus direitos em diversos âmbitos, como nas associações de surdos, escolas, universidades, 

igrejas dentre outros e assim mantê-la viva, inclusive, incentivando pessoas ouvintes a entrar 

na Comunidade Surda e aprender Libras para se comunicarem com pessoas Surdas. 

Essa manifestação da Comunidade Surda remete à inclusão na sociedade e 

acessibilidade através dos meios de comunicação, geralmente, com legendas, intérpretes de 

Libras e outras ferramentas assistivas, pois isso dá o direito de serem ativos, mesmo possuindo 

características diferentes de comunidade ouvinte.  

A pesquisadora Surda Strobel (2008a, p. 31) enfatiza o conceito de Comunidade Surda, 

na qual pessoas Surdas e ouvintes presentes usam a mesma Língua de Sinais, “há também 

sujeito ouvintes – membros família, intérpretes, professores, amigos e outros – que participam 

e compartilham os mesmos interesses em comuns em uma determinada localização”. 
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Conforme Perlin (2003), a Comunidade Surda está presente na comunidade ouvinte, 

mas tem uma representação diferenciada em suas causas, lutas sociais e defesa da sua 

identidade.  

Oferecer informação sobre a Cultura Surda, Identidade Surda, contato com pessoas 

Surdas usuárias da Libras, com toda sua riqueza, educação adequada de Surdos, pesquisadores, 

participação em áreas como: artística, esportes, entre outras, desmistifica essa visão. Pessoas 

ouvintes que não compreendem a existência do Ser Surdo já não são mais suportadas pela 

Comunidade Surda, segundo a autora “[...] o fato de ouvintes que não entendem nada dos 

surdos, não entendem nada de língua de sinais os quais os surdos referem nas narrativas como: 

Não adianta para nós, eles não entendem nada de surdos explica-se e eles voltam com mesma 

ideia sempre” (PERLIN, 2003, p. 73). Por isso, muitas pessoas Surdas, ao invés de participarem 

da cultura dos ouvintes, procuraram lutar por outros objetivos, focando e valorizando o Ser 

Surdo e, principalmente, buscam manter o uso da Libras, língua ativa, cultural, social e política. 

Na década de 1950 foram fundadas muitas associações regionais de surdos. A demanda foi 

crescente para conquistar e manter contato com outros Surdos, continuando o movimento de 

encontros, eventos culturais, esportivos e sociais. Assim, os Surdos encontraram o seu lugar. 

Com a utilização da Língua de Sinais, puderam se comunicar na mesma língua, de forma 

independente dos ouvintes. 

Durante o período em que predominou a ideologia oralista, surdos do mundo todo se 
encontravam clandestinamente. Se, antes, tais encontros eram simples reuniões entre 
amigos, depois da proibição do uso da língua de sinais se tornaram centros de 
resistência da cultura surda. Nasceram puramente da necessidade de se comunicar, de 
encontrar um igual, pessoas que “falassem” a mesma língua e que se entendessem, já 
que era o único lugar onde a língua de sinais era usada, mesmo sendo proibida 
(GARCÊZ, 2008, p. 29). 

“Primeiramente, ocorreu a exclusão social das pessoas que, por causa de suas 

condições diferenciadas, não correspondiam ao padrão de normalidade da época” 

(MACHADO, 2008, p. 32). Nesse contexto, estavam pessoas Surdas consideradas deficientes 

por não se adequarem aos padrões, sendo estes excluídos socialmente. 

O quadro a seguir apresenta uma comparação entre diferentes interpretações sobre o 

sujeito Surdo e seu mundo por duas perspectivas: visão do Surdo e visão do ouvinte. 
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Quadro 3 – Visão do sujeito Surdo e do sujeito ouvinte 

Conteúdo 
 

Visão do Surdo  Visão do ouvinte  

Família Quando Surdo nasce de pais Surdos, 
facilita a comunicação direta, em uma 
língua natural, não se preocupa com a 
audição. Acredita que a Língua de 
Sinais tem capacidade de transmitir 
conhecimento, informação igual aos 
ouvintes. Estimula o modelo do Ser 
Surdo e da identidade Surda.  

Quando o Surdo nasce dos pais 
ouvintes, a maior preocupação é com 
a audição, levar ao médico, 
estimulação sonora, reabilitação, 
acreditam que Língua de Sinais é 
subalterna, exigência em se igualar ao 
modelo ouvinte. 

Linguístico Pessoas Surdas usam a Língua de 
Sinais, sentem-se seguras e em um 
campo linguístico confortável. 
Comunicação de forma visual. 
Procuram criar sinais, pois não tem 
conhecimento dos sons das palavras.  

Procuram tentar entender os sons das 
palavras. Não apoiam a criação de 
sinais. Aprendem a Língua de Sinais 
tardiamente.  

Educação Tem como perspectiva a educação 
ilíngue, valorização de professores que 
usam como instrução a Libras sendo a 
primeira língua (L1) e diversos 
materiais inclusive na modalidade 
escrita, sendo a segunda língua, o 
português (L2). Em sala de aula todos 
os alunos Surdos tem aulas com 
professores fluentes em Língua de 
Sinais.  

Tem como perspectiva a educação 
inclusiva, tendo como prioridade a 
língua portuguesa. Na mesma sala de 
aula existem vários alunos com vários 
tipos de deficiências.  

Literatura  Em Língua de Sinais contam piadas, 
contos, poesias, lendas, fábulas, entre 
outros, e toda produção acontece pelos 
próprios Surdos. Utilizam somente o 
campo visual. 

Prioridade na leitura da língua 
portuguesa e sons.  

Vida Social Adaptação de acessibilidade como, por 
exemplo, ter uma campainha com 
iluminação. Ter tradutores/intérpretes 
de Libras em faculdades, congressos, 
eventos, cursos, atividades, etc. 
Encontros de Surdo-Surdo. Procuram 
lugares com boa iluminação para se 
comunicarem. Realizam festas com 
muitos Surdos. Gostam de dança com 
sons vibratórios, mesmo sem seguir o 
ritmo da música de maneira correta.  

Se a festa for somente de pessoas 
ouvintes os Surdos geralmente não 
participam, pois se sentem isolados 
por não terem com quem se 
comunicar em Libras. 
Ficam sem interação e desconhecem 
o que é falado. 
Seguem a música e o ritmo.  

Esportivo Prática igual aos ouvintes, seu corpo 
tem plena capacidade para todos os 
esportes. Alguns momentos sonoros 
são substituídos como forma de 
acessibilidade. Por exemplo, trocar o 
apito pela bandeira no futebol. 

Participam de todos os esportes, 
inclusive os que utilizam sons.  
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Artes  O sujeito Surdo envolvido na área 
artística sempre demonstra a opressão 
que sofre com a sociedade ouvintes, se 
orgulhosa da Língua de Sinais (desenho 
das mãos), é importante para eles. 
Criam poesias conforme sua realidade.  

Expressam suas vivências e lutas ou 
as vezes nada muito específico e com 
artes abstratas. 

Política Luta pelos seus direitos, tem o objetivo 
de ter acesso às informações por meio 
de sua Língua de Sinais em diversos 
âmbitos. Exercer sua cidadania e ter 
oportunidades como as demais pessoas. 

Criam políticas públicas sob a visão 
deles sem consultar a comunidade 
Surda, sem entenderem o que 
realmente precisam e o que sentem. 

Escritores Maioria dos Surdos escritores mostram 
seu sofrimento e seu sentimento de 
estar sozinho com ouvintes, exibem a 
grande barreira de comunicação que 
enfrentam, tentam retirar o rótulo de 
deficiente, mostram a luta e valorizam 
o sujeito Surdos e a Língua de Sinais.  

A maioria dos escritores ouvintes são 
voltados para a deficiência, sugerem 
a reabilitação, que Surdos tem 
dificuldades com a língua portuguesa 
e que podem superar isso se 
esforçando e lendo mais. 

Fonte: Construção da autora. 
 
 

As perspectivas entre sujeitos Surdos e ouvintes são totalmente diferentes, o que não 

pode ser esquecido é que Surdos e ouvintes são humanos e desenvolvem atividades diárias 

como tal, o que os difere é ter ou não a audição.  

Por isso, pessoas Surdas se sentem excluídos, pois a maioria das pessoas ouvintes não 

compreendem a real necessidade dos Surdos. A diversidade também é existente na Comunidade 

Surda assim como na comunidade ouvinte. As pessoas ouvintes que querem fazer parte da 

Comunidade Surda são acolhidos e, muitas vezes, os Surdos se adaptam a forma de 

comunicação desta pessoa ouvinte. 

A Comunidade Surda luta e se manifesta exibindo à sociedade seus direitos, deveres, 

conquistas e como prioridade sua Língua de Sinais, bem como sua cultura, que não é voltada a 

deficiência auditiva e sim no Ser Surdo. “Hipótese do critério utilização para não validação de 

Cultura Surda é que, além da menor quantidade de Surdos, há dificuldade de compreensão 

quanto a percepção de mundo e expressão dos Surdos por parte do grupo majoritário não-

Surdo” (RUZZA, 2020, p. 22). 

É de suma importância que pessoas ouvintes escutem a opinião de Surdos, o que 

realmente necessitam, respeitar sua diferença e manifestar que não é necessário ter a mesma 

cultura de pessoas ouvintes, afinal sujeitos Surdos possuem uma outra língua e a valorizam, 

mesmo fazendo parte de uma minoria linguística. Esta luta visa pela qualidade de vida e de 

educação de surdos, acessibilidade e visibilidade, não se sentindo mais invisível em uma 

sociedade.  
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Os aspectos culturais e epistemológicos que constituem o Sujeito Surdo estão 
organizados em torno da visualidade marcada pela Língua de Sinais, que por sua 
modalidade diferenciada da língua majoritária da sociedade, traz especificidades e 
particularidades passíveis de um olhar positivo da diferença (RUZZA, 2020, p. 23). 

Quanto mais envolvimento, conhecimento, informações e pesquisas construiremos 

com respeito e conceito sobre o Ser Surdo, a Língua Brasileira de Sinais e a Cultura Surda. 

Sujeitos Surdos participam de grupos de pesquisadores em áreas acadêmicas, tornando-se 

empoderados nos âmbitos educacional, artístico, político, linguísticos, e assim fortalecendo 

ainda mais a Comunidade Surda. 

[...] foram anos de contato com a comunidade surda, transmitindo um ao outro e 
seguindo em frente, acreditando em nossos valores, na língua de sinais para 
comunicação e na visibilidade da diferença/identidade. Como sabemos, os surdos ou 
membros da comunidade surda foram construindo processos sociais, práticas 
discursivas, políticas educacionais, foram produzindo significados, se envolvendo 
entre o conhecimento e o poder, constituindo a cultura surda e identidades surdas. 
Eles grupos de pesquisas, tornaram-se professores, fizeram doutorados, dando 
visibilidade e empoderamento ao povo surdo, à cultura das comunidades surdas, 
principalmente nossa língua de sinais (MOURÃO, 2011, p. 43). 

Para Strobel (2008a) o conceito de Povo Surdo é constituído por um conjunto de 

sujeitos Surdos, utilizando a mesma língua, com semelhantes interesses, costumes, tradição, 

crenças, comportamentos, valores morais, leis, histórias e que estão ligados dando origem a 

Cultura Surda. 

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

Então, conceito de cultura pode abranger vários significados com capacidades 

adquiridas pelo homem como membro de uma sociedade e como parte de uma cultura.  

Analisando os autores argumentados o que entendemos é que não há apenas um único 

conceito estabelecido na compreensão sobre cultura, “O conceito de cultura que eu defendo, e 

cuja utilidade os ensaios abaixo, tenta demonstrar, é essencialmente semiótico. [...], que o 

homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu, assunto a cultura 

como sendo essas teias e a sua análise” (GEERTZ, 2014, p. 4). 

“Para os antropólogos, a cultura tem significado amplo: engloba os modos comuns e 

aprendidos da vida, transmitidos pelos indivíduos e grupos, em sociedade” (MARCONI; 

PRESOTTO, 2019, p. 13) e ainda “a cultura é considerada como polissêmica, aberta, 

multifacetada, com inúmeros significados, que são interpretados e negociados entre o 

antropólogo e seus interlocutores” (BARBOSA; BONETE; QUEIROZ, 2017, p. 32). Por isso, 
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quando pessoas decidem participar de um determinado grupo a convivência desenvolve sua 

cultura.  

[...] mesmo um conceito de cultura um tanto comprimido e não totalmente 
padronizado, que pelo menos seja internamente coerente e, o que é mais importante, 
que tenha um argumento definido a propor, representa um progresso (como, para ser 
honesto, o próprio Kluckhohn perspicazmente compreendeu). O ecletismo é uma 
autofrustração, não porque haja somente uma direção a percorrer com proveito, mas 
porque há muitas: é necessário escolher (GEERTZ, 2014, p. 4). 

Então, refletindo sobre a cultura em relação a pessoas Surdas, pesquisadores Surdos 

trabalham e focam neste sujeito Surdo que constrói à Cultura Surda. É preciso em primeiro 

lugar entender o conceito do Ser Surdo que tem como consequência sua Língua ligada a 

Cultura. Pessoas Surdas que usam a Libras, através de uma experiência visual, percebem o 

mundo de uma forma diferente das pessoas ouvintes. O pesquisador Paddy Ladd, Surdo 

britânico, escreve sobre o termo Deafhood sendo sinônimo de Ser Surdo com Cultura Surda. 

Ladd (1998, p. 221 apud TERCEIRO, 2018, p. 51):  

Os subalternos Surdos indicaram o desejo de não serem restringidos pelos parâmetros 
do tropo de "surdez". No entanto, como vimos, tem havido pouco espaço conceitual 
disponível para criar termos para o próprio autoconceito alternativo. O 
desenvolvimento do termo Deafhood, no entanto, oferece um espaço dentro do qual 
as crenças e valores culturais Surdos podem ser articulados, coletados e examinados. 
Não é apenas este importante por direito próprio, mas também representa uma 
positividade de contrabalanceamento para a atmosfera negativa existente nos 
domínios do patológico e do bem-estar social. 

Assim, a Cultura Surda se referente ao coletivo, enquanto que a Identidade Surda é 

individual, marca da própria identificação em sua história particular, cada Surdo tem um tipo 

de Identidade Surda, além de ter outros costumes e valores como por exemplo, a sexualidade, 

a etnia, religião, nacionalidade, preferencia política, estereótipo, entre outras. Conforme Strobel 

(2008a, p. 25) “O essencial é entender que a cultura surda é como algo que penetra na pele do 

povo surdo que participa das comunidades surdas, que compartilha algo que tem em comum, 

seu conjunto de normas, valores e de comportamentos”. 

Partindo dos pressupostos discutidos em se entender o mundo da Cultura Surda é 

possível tratar-se sujeitos Surdos com mais respeito, como afirma a autora Surda: “O que mais 

se evidência a herança cultural do povo surdo, a língua de sinais, já estava provada pela carga 

de significados” (PERLIN, 2003, p. 112). 

Por isso, compreender o que é Cultura Surda envolve a experiência visual, os Surdos 

precisam se sentir como os demais humanos, não inferiores; participar da própria cultura e não 

se considerarem pessoas deficientes, mas capazes de executar todas as tarefas que a vida lhes 

proporciona. “Os artefatos culturais criam representações sobre como é o surdo” (MOURÃO, 
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2011, p. 45). Consegui escrever sobre isso, pois extrai da minha experiência e convivência com 

a Cultura Surda. Os sujeitos Surdos que convivem com outros surdos têm uma forte influência 

da cultura e do comportamento de Ser Surdo, segundo a autora “Assim como ocorre com as 

diferentes culturas, a cultura surda é o padrão de comportamento compartilhado por sujeitos 

surdos na experiência trocada com os seus semelhantes quer seja na escola, nas associações de 

surdos ou encontros informais” (PERLIN; STROBEL, 2014, p. 25). 

Em defesa da pessoa Surda, apresento a Convenção sobre Direitos das Pessoas com 

Deficiência, em relação aos Surdos, nos seguintes artigos: Artigo 30, 4: “As pessoas com 

deficiências deverão fazer jus, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, a que 

sua identidade cultural e linguística específica seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas 

de sinais e a cultura surda” (BRASIL, 2009, grifo nosso).  

A percepção visual do mundo, organização do pensamento baseada na estrutura da 
Língua de Sinais, Literatura Surda, Artes Surdas, planejamento de espaços e materiais 
em torno da visualidade são algumas das manifestações culturais, que também se 
consolidam em alguns saberes constituídos (RUZZA, 2020, p. 23). 

Atualmente, há uma grande divulgação sobre as pessoas Surdas e sua cultura e em vias 

de encerrar essa visão tão negativa da sociedade, rotulando a Comunidade Surda. As pessoas 

Surdas tiveram experiências no contexto social, envoltas em preconceito e opressão do Ser 

Surdo e enfrentaram ruptura de um passado colonizado por ouvintes. Portanto, é possível criar 

um caminho positivo por meio de temas que abrangem o empoderamento de pesquisadores 

Surdos. 

Esta pesquisa abrange um desses temas que pretende evidenciar a atuação de 

Professores Surdos, utilizando a Literatura Surda, entendendo que o currículo de uma Escola 

Bilíngue de Surdos pode contribuir para que crianças Surdas construam um modelo de 

Identidade Surda para uma nova geração. 
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2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O CURRÍCULO 

 

2.1 Abordagens Educacionais para Surdos 
 

A educação de surdos passou por uma trajetória envolvida com a história e sofreu 

influências filosóficas, religiosas, médicas e ideológicas, cada uma com seu ponto de vista em 

relação ao sujeito Surdo. Antes de surgir a educação de surdos, não havia notícias sobre a 

Comunidade Surda nem se sabia da existência de Surdos, então surgem principalmente em dois 

campos da cultura e do pensamento humano: a filosofia e a religião (COUTINHO, 2008). 

No decorrer da história da educação de surdos, sempre existiu um dualismo de 

oposição binário, como positivo, negativo, bem, mal, certo, errado, dentre outros (SÁ, 2010). 

As abordagens educacionais para Surdos foram se modificando e esse dualismo binário foi se 

fortalecendo e alcançando o mesmo objetivo que seria a educação de pessoas Surdas. Desse 

modo, prevaleceu o oralismo e a Língua de Sinais até os dias atuais. 

No período da Antiguidade até a Idade Média os Surdos eram vistos como seres não 

humanos, desconhecidos, pois não se admitia a possibilidade de receberem educação e, muito 

menos, o respeito humano.  

A partir de Idade Média, Ponce de Leon constituiu uma escola para Surdos, criou sinais 

simples para comunicação de forma gestual, somente para o grupo do mosteiro e para os que 

estavam na escola. Serviam como instrumento de ensino para a comunicação entre si e com 

seus familiares, pois os Surdos eram obrigados a falar. Considera-se este o primeiro professor 

de surdo. Após seu falecimento, nada deixou publicado sobre a educação de surdos e este grupo 

permaneceu sem instrução. 

O monge beneditino Pedro Ponce de Leon, na Espanha, inicialmente ensinava latim, 
grego e italiano e conceitos de física e astronomia aos dois irmãos surdos, Francisco 
e Pedro Velasco, membros de uma importante família de aristocratas espanhóis. 
Relatos de seus sucessores indicam que Pedro Ponce de Leon usava como 
metodologia o alfabeto manual usado por monges, a língua espanhola oral e escrita. 
Porém ele não publicou nada em sua vida e depois de sua morte a sua metodologia 
caiu no esquecimento porque a atitude na época era de conservar segredos sobre os 
métodos de educação de surdos (STROBEL, 2008b, p. 85). 

O padre espanhol Juan Pablo Bonet (1579-1633) utilizou o trabalho de Ponce de Leon, 

dando continuidade ao seu trabalho. Então, se deu a primeira publicação de um livro, em 1620, 

sobre o alfabeto digital, datilologia vista como uma forma escrita da Língua de Sinais e uma 

estratégia de ensino a leitura (MOURA; LODI; HARRISON, 1997). Além da tentativa em 

educar os Surdos, queria torná-los falantes. 
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O francês abade, Charles Michel L’Epée (1712-1789) usava o alfabeto manual e 

estudou a Língua de Sinais francesa, começou a ensinar os Surdos a ler e a escrever, acreditava 

que por meio desta língua seria possível qualquer tipo de aprendizado (STROBEL, 2008b). 

Na Alemanha, o pastor Samuel Heinicke (1729-1790), além de fundar uma instituição 

para Surdos, em Leipizig no ano de 1778, usava o método de ensino oral, desenvolvendo a fala 

(ROCHA, 2008).  

Deu-se, então, o início de duas filosofias distintas: o oralismo e o uso da Língua de 

Sinais. A visão oralista tinha como filosofia estabelecer a língua majoritária dos ouvintes, 

utilizando a audição e a oralidade. A mesma visão clínica que se tem sobre o sujeito Surdo ou 

aquele que se torna Surdo, que deve aprender a falar para se comunicar com a sociedade 

ouvinte, esta filosofia é considerada ouvintista4. Por outro lado, o uso da Língua de Sinais 

estimula a aprendizagem por meio da língua natural dos Surdos, respeita sua diferença 

linguística e, por meio dela, desenvolve a escrita. Esta abordagem educacional se adequa às 

pessoas Surdas. Estes são os dois primeiros registros de métodos para se trabalhar na educação 

de surdos. 

XVIII, temos registro do primeiro embate público sobre métodos para trabalhar a 
educação de pessoas surdas. Trata-se da muito bem documentada discussão entre o 
abade francês Charles Michel de L’Epée (1721-1789), defensor do método 
combinado, com a utilização de sinais, e o pastor alemão Samuel Heinicke (1721-
1790), defensor do método de desenvolvimento da linguagem oral. Esses conflitos 
podem se inscrever em raízes históricas que remontam às tensões entre Reforma e a 
Contra-Reforma (ROCHA, 2010, p. 20). 

Na virada do século XVIII para XIX, muitas escolas de surdos foram criadas e se 

espalharam para outros países, sendo que algumas escolas utilizavam o método em Línguas de 

Sinais e outras, o método oral.  

Na Idade Moderna há registros de professores de surdos educando Surdos. Com o 

passar do tempo, mudanças de ponto de vista foram surgindo e perceberam que os Surdos 

teriam a possibilidade de aprender qualquer língua ou ciência (COUTINHO, 2008). Partindo 

de uma perspectiva histórica, o papel do Professor Surdo é inserido na educação dos surdos, 

“os principais professores surdos da França no século XIX” (COUTINHO, 2008, p. 29). 

Os Professores Surdos franceses, Ernest Huet e Laurent Clerc se tornaram referências 

e fundaram escolas para Surdos na América. 

																																																								
4 A construção ouvintista nunca está longe daquilo que a idéia de ouvinte significa: uma noção que identifica a 
“nós ouvintes” em contraste com “aqueles surdos”. O principal componente é o que torna a cultura ouvinte - 
etnocentrismo - como hegemônica, uma idéia da identidade ouvinte como superior a tudo que se refere aos surdos 
(PERLIN, 1998, p. 59). 
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O francês, Professor Surdo, Enerst Huet também estudou no Instituto Nacional dos 

Surdos de Paris e apresentou um relatório a Dom Pedro II. Huet emigrou ao Brasil em 1852, 

com o de objetivo de criar a primeira escola para Surdos no Brasil, mas não tinha nada 

desenvolvido voltado para educação de surdos, nenhum método envolvendo a Língua de Sinais, 

nenhum registro histórico de Professores Surdos antes da chegada do Surdo francês Huet ao 

país, em 1852.  

Huet veio ao Brasil, teve apoio do Imperador D. Pedro II para fundar a escola para 

Surdos, oficialmente, no 1º de janeiro de 1856, era dependência do colégio de M. De Vassimon. 

Huet escreveu à comissão Diretora, pedindo mudança no espaço com uma solicitação para 

criação de um Instituto Nacional dos Surdos-Mudos, um ano e meio depois da Lei 939 de 26 

de setembro de 1857, no Rio de Janeiro, atualmente nomeado como Instituto Nacional de 

Educação dos Surdos (INES), ainda existente. Assim, essa foi a primeira escola a utilizar a 

metodologia baseada na Língua de Sinais para educação de pessoas Surdas no Brasil (ROCHA, 

2008). 

Em 1880, durante a realização do Congresso Internacional de Surdo-Mudez, em Milão 

– Itália, decidiu-se abolir a Língua de Sinais da educação de surdos, estimulando somente a 

oralização. Na assembleia geral realizada neste Congresso, todos os Professores Surdos 

presentes foram excluídos da votação e das discussões (pois não havia intérprete de Língua de 

Sinais, nem qualquer acessibilidade). Dos ouvintes, 164 (cento e sessenta e quatro) 

representantes votaram a favor do oralismo, apenas 5 (cinco) representantes dos EUA votaram 

contra o oralismo, defendendo a importância das Línguas de Sinais (STROBEL, 2009). A partir 

desse dia, em todo o mundo, o desenvolvimento das Línguas de Sinais foi prejudicado e, 

consequentemente, o desenvolvimento das pessoas Surdas, sua Identidade e Cultura ficou à 

margem, negligenciado e ignorado. O congresso em Milão foi, oficialmente, de ideologia 

oralista:  

A questão do ouvintismo e do oralismo, enquanto ideologia dominante, excede 
largamente o espaço da instituição escolar. Então, seria uma ingenuidade pensar que 
sua origem decorre de um decreto escrito em um momento preciso da história. Ainda 
que seja uma tradição mencionar seu caráter decisivo, o Congresso de Milão, de 1880 
– onde os diretores das escolas para surdos mais renomadas da Europa propuseram 
acabar com o gestualismo e dar espaço à palavra falada – não foi a primeira 
oportunidade em que se decidiram políticas e práticas similares. Essa decisão já era 
aceita em grande parte no mundo inteiro. Apesar de algumas oposições, individuais e 
isoladas, o referido congresso constituiu não o começo do ouvintismo e do oralismo, 
mas sua legitimação oficial (SKLIAR, 2015, p. 16). 

De acordo com esse contexto, foram prejudicados os Professores Surdos que perderam 

toda metodologia de ensino de Língua de Sinais que havia sido desenvolvia, pois, a exigência 
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seria do ensino, somente, da fala. A influência do método oral foi fortemente expandida e quase 

todas as escolas para Surdos nos países passaram a utilizar esse método. Com a proibição do 

uso da Língua de Sinais, os alunos Surdos sofreram muito com a insistência da prática oralista. 

“Congresso de Milão foi a demissão dos professores surdos e a sua eliminação como 

educadores. Era a forma de impedir que eles pudessem ter qualquer tipo de força e de poderem 

se organizar para qualquer tipo de manifestação ou proposta que fosse contra o oralismo” 

(MOURA; LODI; HARRISON, 1997, n.p.).  

Olhar para os Surdos de uma forma subalterna, por possuírem e usarem uma língua 

diferente, tornou-se um olhar etnocêntrico e contribuiu para que a educação de surdos se 

tornasse uma cópia da educação dos ouvintes, portanto era preciso utilizar a oralização. A 

Língua de Sinais a Cultura Surda fora renegada.  

Nenhum outro evento na história de surdos teve um impacto maior na educação de 
povos surdos como este que provocou uma turbulência séria na educação que arrasou 
por mais de cem anos nos quais os sujeitos surdos ficaram subjugados às práticas 
ouvintistas, tendo que abandonar sua cultura, a sua identidade surda e se submeteram 
a uma ‘etnocêntrica ouvintista’, tendo de imitá-los (PERLIN; STROBEL, 2008, p. 6). 

A educação de surdos passou a ser o espaço de tornar o Surdo o mais próximo possível 

do modelo ouvinte. O sujeito se tornou apenas um ouvido. A educação tentou fazer do Surdo 

um ouvinte. Como se ouvir fosse o modelo ideal de pessoa, até hoje alguns pensam assim. Para 

Skliar (2015, p. 15), surge termo ouvintismo.  

Ouvintismo – as representações dos ouvintes sobre a surdez e sobre os surdos - e o 
oralismo – a forma institucionalizada do ouvintismo – continuam sendo, ainda hoje, 
discursos hegemônicos em diferentes partes do mundo. O que é, mais explicitamente, 
o ouvintismo? Trata-se de um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do 
qual o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, 
é nesse olhar-se, e nesse narrar-se que acontecem as percepções do ser deficiente, do 
não ser ouvinte, percepções que legitimam as práticas terapêuticas habituais. 

A maioria dos educadores ouvintes desconhecia ou desconsiderava a especificidade 

linguística e cultural dos Surdos. A preocupação com a abordagem de educação de surdos foi, 

durante muito tempo, debatida e decidida, sem a participação dos interessados, o que gerou um 

atraso na aquisição da língua natural dos mesmos.  

O que fracassou na educação dos surdos foram as representações ouvintistas acerca 
do que é o sujeito surdo, quais são os seus direitos linguísticos e de cidadania, quais 
são as teorias de aprendizagem que refletem condições cognitivas dos surdos, quais 
as epistemologias do professor ouvinte na sua aproximação com os alunos surdos, 
quais são os mecanismos de participação das comunidades surdas no processo 
educativo, etc. (SKLIAR, 2015, p. 18). 

Os Professores Surdos foram se distanciando da educação de surdos, pois o oralismo 

foi um método utilizado que valorizava a língua oral. Consequentemente, pessoas Surdas 
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passam a ser vistas como pessoas com deficiência auditiva, tentando se aproximar em ser 

ouvinte e focando no treinamento de fala, escrita e leitura.  

O oralismo é um método que utiliza da língua oral com total rejeição à Língua de 

Sinais “a educação de surdos passou a definir-se pelo modelo clínico-terapêuticos, destacando 

o modelo ouvinte como paradigma e a língua na modalidade oral como objetivo principal a ser 

insistentemente perseguido” (SÁ, 2010, p. 74). A reabilitação tem enfoque na fala e na audição, 

prevalecendo a leitura orofacial, utilizando o maior tempo para o treinamento oral, o Surdo 

poderia se desenvolver e aprender a língua por ter mais convivência com a comunidade de 

pessoas ouvintes. Esta visão era o mesmo modelo clínico-terapêutico e patológico que tinha a 

área saúde.  

[...] diz respeito à imposição exclusiva da língua na modalidade oral, objetivando a 
integração do surdo na cultura ouvinte e seu afastamento da cultura surda. No entanto, 
essa mesma imposição, que atenta contra as formas de organização cultural e 
cognitiva dos surdos, acaba por alijá-lo ainda mais, tanto da comunidade ouvinte 
quanto da comunidade surda. Ora, sem a base cognitiva que a língua de sinais pode 
dar à pessoa surda, inviabiliza-se a instrumentalização lingüístico-cognitiva, gerando, 
assim, um círculo vicioso (SÁ, 2010, p. 76). 

O oralismo se espalhou por todo o mundo até a década de 1970 (GOLDFEELD, 2002), 

quando começou-se a perceber que este método não era adequado a pessoas com deficiência na 

comunicação, pois os Surdos insistiram em manter o uso da Língua de Sinais, surgindo então 

uma nova filosofia, mudando para o método de comunicação total, originado nos Estados 

Unidos e sendo a Universidade Gallaudet uma forte influência desta filosofia na época.  

A comunicação total/ bimodalismo é um método que ensina, simultaneamente, a 

sinalização do português, mas prevalecendo a ideologia que considera o mais importante o 

desenvolvimento da fala. Desse modo, os sinais apenas apoiavam. Era permitido que os Surdos 

falassem e sinalizassem ao mesmo tempo, sendo assim, agramatical a Língua de Sinais.  

A comunicação total veio significar a mistura da fala e língua dos sinais mais 
convenientes a cada professor [...]. O uso da língua dos sinais nesses ambientes 
mostrou-se ser, na melhor das hipóteses, apenas “fala apoiada pelos sinais”, que é 
inadequada para ser compreendida por uma criança surda como uma mensagem 
completa [...]. A “comunicação total” é qualquer coisa, menos total, e raramente 
comunica (WRIGLEY, 1996, p. 15 apud SÁ, 2010, p. 82). 

A comunicação total/ bimodalismo foi inadequada para Surdos, visto que as duas 

línguas possuem estruturas diferentes e não se via o desenvolvimento esperado. Muitos autores 

criticaram esses métodos e descrevem as divergências da Língua de Sinais e da língua 

portuguesa. Segundo Quadros (1997, p. 26):  
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Considerando o trabalho de Westphal (1995) sobre aquisição de segunda língua sob 
perspectiva gerativista, a simultaneidade é impraticável quando se intenciona 
preservar as duas estruturas linguísticas. Westphal, baseado na Teoria de Princípios e 
Parâmetros (Chomsky & Lasnik, 1991), explica que cada língua ao ser adquirida 
permite à pessoa acionar parâmetros da UG que variam de língua para língua. Pode-
se supor que haja parâmetros comuns entre a LIBRAS e o português, mas, sem dúvida, 
há parâmetros diferentes, caso contrário seriam a mesma língua. Então, como é 
possível duas línguas com alguns parâmetros diferentes acionados internamente 
serem acessadas ao mesmo tempo? A resposta a essa questão é óbvia: não é possível.  

Quadros (1997, p. 26) argumenta que, no Brasil, as escolas usavam, principalmente, o 

oralismo e comunicação total ou bimodalismo, “As comunidades surdas estão despertando e 

percebendo que foram muito prejudicadas com as propostas de ensino desenvolvidas até então 

e estão percebendo a importância e valor da sua língua, isto é, a LIBRAS”. 

A proposta sobre o bilinguismo para Surdos surgiu na Suécia, na década de 1980, e 

posteriormente no Brasil, a partir de 1990, quando os Professores de Surdos começaram a 

despertar e buscar informações, pesquisas e estudos acerca da Língua de Sinas retomando o 

conceito de um modelo bilíngue para Surdos, sendo assim a forma de ensino adequada para 

Surdos, dentro de sua Língua e de sua Cultura. “No Brasil, os estudos iniciados na década de 

90 (MOURA et al., 1993), embora indiquem a necessidade da educação bilíngue, têm 

conseguido influenciar muito pouco a prática adotada na educação de sujeitos surdos” (LODI; 

LACERDA, 2014, p. 12).  

O Bilinguismo é um método de ensino entre duas línguas ou mais, no caso para 

Surdos, aprenderem a Língua de Sinais e a língua portuguesa na modalidade escrita. Para 

Quadros (2019, p. 141): “As definições de bilinguismo variam muito. Há muitas formas de ser 

bilíngue. Bilinguismo se aplica àqueles que usam duas ou mais línguas no seu dia a dia”. O 

contexto da educação de surdos, na proposta do bilinguismo: 

O bilinguismo é uma proposta de ensino usada por escolas que propõem a tornar 
acessível à criança duas línguas no contexto escolar. Os estudos têm apontado para 
essa proposta como sendo mais adequada para o ensino de crianças surdas, tendo em 
vista que considera a língua de sinais como língua natural e parte desse pressuposto 
para o ensino da língua escrita (QUADROS, 1997, p. 27). 

As pessoas Surdas teriam a Língua de Sinais como uma língua natural, espontânea, 

utilizada na comunicação e no contato entre Surdos. Estudos linguísticos explicam que a 

primeira língua (L1) era sua língua materna e a segunda língua (L2), uma outra língua, como 

por exemplo, o inglês e o japonês. No caso do Surdo no Brasil, a segunda língua seria a língua 

portuguesa na modalidade de escrita e leitura, por isso utilizar o método bilíngue se tornará 

adequado no ensino para crianças Surdas.  
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A educação de surdos no Brasil obteve conquistas pelas legislações e a Lei n.º 

13.005/2014 que estabelece o Plano Nacional de Educação no período de 2014-2024 era uma 

garantia para a educação de surdos com uma proposta de educação bilíngue para crianças 

Surdas (BRASIL, 2014). Como são esses espaços de educação de surdos? São escolas bilíngues 

e classes bilíngues que podem se instalar em uma escola comum da rede regular de ensino, com 

sala de aula que comporte somente alunos Surdos. Essas conquistas deram visibilidade para a 

Comunidade Surda e atenderam suas necessidades.  

A Escola Bilíngue é o espaço onde a língua de instrução é Libras e a Língua Portuguesa 

é ensinada como segunda língua para leitura e escrita, e que apresenta um ambiente linguístico 

para a todas pessoas que usam a Libras para conversar, interagir e ensinar, em diversos 

ambientes, sem mediação de intérpretes na relação professor na sala de aula. Professores são 

Surdos, bilíngues e as crianças Surdas mantem contato diretamente com a Língua de Sinais, 

pois aprendem naturalmente como as crianças ouvintes. É possível concluir que esta língua, 

assim como as demais, contribui na formação da mente e os professores transmitem seus 

conhecimentos em relação à Cultura Surda em diferentes níveis linguísticos, mostrando 

competência no ensino da L1 e L2 aos alunos Surdos. 

Todas as crianças surdas podem adquirir a língua de sinais, desde que participem das 
interações cotidianas com a comunidade surda, como acontece com qualquer outra 
criança na aquisição de uma língua natural. “Natural”, entretanto, não se refere a uma 
certa espontaneidade biológica.  Língua natural, aqui, deve ser entendida como uma 
língua que foi criada e é utilizada por uma comunidade específica de usuários, que se 
transmite de geração em geração, e que muda tanto estrutural como funcionalmente 
com o passar do tempo (SKLIAR, 2015, p. 27). 

Quando a criança Surda, com pais ouvintes, ingressa na escola, seu primeiro contato 

com um professor se torna uma referência por ver um adulto fluente usar a mesma língua da 

criança e quanto mais cedo possível, melhor será o aprendizado e desenvolvimento por meio 

desta Língua. 

As crianças surdas precisam ser postas em contato primeiro com pessoas fluentes na 
língua de sinais, sejam seus pais, professores ou outros. Assim que a comunicação por 
sinais for apreendida – e ela pode ser fluente aos três anos de idade -, tudo então pode 
decorrer: livre intercurso de pensamento, livre fluxo de informações, aprendizado da 
leitura e escrita e, talvez, da fala. Não há indícios de que o uso de uma língua de sinais 
iniba a aquisição da fala. De fato, provavelmente ocorre o inverso (SACKS, 2010, p. 
38). 

As Escolas Bilíngues são importantes, pois utilizam a Língua de Sinais no espaço 

educacional com as crianças Surdas, além de organizada a partir de Língua de Sinais no ensino, 

possuindo professores bilíngues, currículo linguístico e Cultura Surda, além de uma 

acessibilidade arquitetônica, elas realmente podem usufruir do direito à educação, podem 
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acessar a Língua de Sinais e fornarem um coletivo social, constituindo uma identidade 

linguística, cultural e social. Além disso, têm a oportunidade de aprender e utilizar a língua 

portuguesa na escrita e leitura, com a expansão da tecnologia em redes sociais, legendas, e 

principalmente no espaço acadêmico, entre outros. Mesmo sendo línguas de diferentes 

modalidades, ambas são importantes no cotidiano da vida dos Surdos. 

 

2.2 Currículo 

 

O conceito de currículo não pode ser definido como único, pois a diversidade de 

professores, escolas, alunos, interdisciplinaridades, culturas, políticas, ideologias caracterizam 

sua flexibilidade ao longo do tempo, uma adequação ao público atendido. Currículo é um 

instrumento social que é composto com a participação de cada interface na autonomia do 

indivíduo em comunidade; uma construção contínua valorizando o conhecimento e 

transformando a escola em um espaço democrático que prepara o indivíduo para a vida social 

e profissional. 

Em sua origem, o currículo significava um território demarcado e regrado do 
conhecimento correspondente aos conteúdos que professores e centros de educação 
deveriam cobrir; ou seja, o plano de estudos proposto e imposto pela escola aos 
professores (para que o ensinassem) e aos estudantes (para que aprendessem). De tudo 
aquilo que sabemos e que, em tese, pode ser ensinado ou aprendido, o currículo a 
ensinar é uma seleção organizada dos conteúdos a aprender, os quais, por sua vez, 
regularão a prática didática que se desenvolve durante a escolaridade (GIMENO 
SACRISTÁN, 2013, p. 17).  

A análise do que é definido por currículo perpassa várias perspectivas diferentes, 

dependendo de cada autor, “o currículo é considerado um artefato social e cultural. Isso 

significa que ele é colocado na moldura mais ampla de suas determinações sociais, de sua 

história, de sua produção contextual” (MOREIRA; SILVA, 1995, p. 7), e “a concepção 

contemporânea de currículo é polissêmica, com diversos significados, vista como uma 

construção em processo” (ABRAMOWICZ, 2006, p. 15), em outro argumento “o currículo é 

depende precisamente da forma como ele é definido pelos diferentes autores e teorias” (SILVA, 

2016, p. 14).  

Assim, o currículo está relacionado com o que é saber, um conhecimento que deve ser 

ensinado e aprendido, principalmente em relação a professores, alunos, cursos, disciplinas, 

instituição e, conforme Silva (2016, p. 14), “as diferentes teorias podem recorrer a discussões 

sobre a natureza humana, sobre a natureza do conhecimento, da cultura e da sociedade”. Ainda 
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existe uma relação do currículo com a organização do tempo e da seleção do que ensinar no seu 

contexto escolar. 

Apple (2006) defende a teoria crítica, tendo como principal ideologia a reprodução 

cultural, o poder, o capitalismo, a classe social, a resistência e a emancipação do currículo.  

O currículo não é neutro, conforme Moreira e Silva (1995, p. 8) “o currículo não é um 

elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do conhecimento social. O currículo 

está implicado em relações de poder, o currículo transmite visões sociais particulares e 

interessadas, o currículo produz identidades individuais e sociais particulares”, ele é profundo, 

tem a racionalidade do pensamento humano e se torna uma ferramenta educacional, portanto, 

não se concebe a visão da neutralidade, ou seja, a formação de disciplinas e conteúdos é um ato 

de pensar a sociedade e um ato político, base de uma educação que visa a transformação e a 

reprodução social. O homem, ao construir uma nova visão, reflexiva e crítica, busca o 

desenvolvimento social, como políticas e culturas. Assim, o currículo é o caminho do processo 

de aprendizagem, dentro e fora do espaço escolar.  

O currículo crítico tem em sua base as relações ideológicas, políticas e culturais com 

o objetivo de construir um currículo que promova o desenvolvimento do sujeito crítico, 

formado para viver em sociedade. Nesse sentido, a educação possibilita a autonomia e a 

emancipação.  

O que caracteriza a ideologia não é falsidade ou verdade das idéias que veicula, mas 
o fato de que essas idéias são interessadas, transmitem uma visão do mundo social 
vinculada aos interesses dos grupos situados em uma posição de vantagem na 
organização social. A ideologia é essencial na luta desses grupos pela manutenção das 
vantagens que lhes advêm dessa posição privilegiada (MOREIRA; SILVA, 1995, p. 
23). 

O currículo crítico possibilita a construção de um indivíduo social, que convive com 

pessoas de diferentes classes sociais, gêneros, etnias, Surdas. Este tipo de currículo busca o 

respeito às diferenças, relaciona e comprova que pessoas Surdas são uma minoria linguística 

que necessita de valorização de sua Identidade, Cultura e linguagem.  

O currículo padrão, durante muitos anos, não reconhece, e sim anula a Identidade 

Surda, excluindo sua cultura. A ruptura de um currículo padrão se torna uma defesa da educação 

de surdos, produzindo práticas pedagógicas com acesso à Cultura Surda e Línguas de Sinais. 

A Educação de Surdos, em uma perspectiva bilíngue, deve ter um currículo 
organizado em uma perspectiva visual-espacial para garantir o acesso a todos os 
conteúdos escolares na própria língua da criança, a língua de sinais brasileira. É 
proposição da inversão, assim está se reconhecendo a diferença (FERNANDES, 2008, 
p. 34 apud RUZZA, 2020, p. 66). 
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Sabemos que a escola é um espaço democrático e para todos, com direitos iguais 

respaldados por lei, propiciando as mesmas oportunidades, mesmo possuindo culturas e línguas 

diferentes. Sem essa adequação, a escola pode se tornar um espaço fracassado e inadequado 

para a realidade de seus alunos, promovendo assim a exclusão, como é comum acontecer com 

pessoas Surdas.  

As políticas públicas de democratização da escola objetivam pluralizar o espaço físico 
escolar, sustentadas sob o forte argumento legal de que todos são iguais perante a lei 
e devem ter as mesmas oportunidades e direitos. A questão “igualdade” camufla 
outras narrativas e poderes desiguais que mostram a discriminação e o fracasso escolar 
de muitos grupos culturais (LOURENÇO, 2017, p. 116). 

O currículo é um tema desconhecido para a maioria das pessoas Surdas, pois muitos 

não possuem preparo ou aprendem uma nova metodologia para ensinar os alunos Surdos,  

Vale observar que a problemática curricular não se restringe ao ensino da Libras, mas 
a toda grade de disciplinas, na medida em que falta a construção de um currículo 
organizado a partir da perspectiva visuoespacial e que venha ao encontro da cultura 
visual surda (ANDREIS-WITKOSKI, 2015, p. 43). 

Na maioria das escolas, o currículo é padronizado e são poucas as oportunidades de se 

fazer uma seleção de conteúdo. Um exemplo é o currículo ser preparado apenas com conteúdo 

voltado aos alunos ouvintes, mas é preciso refletir: se um aluno Surdo é inserido em 

determinada escola regular e possui uma língua diferente dos demais, como fica sua 

aprendizagem? Respondo: totalmente perdido em um conteúdo que não foi pensado para as 

condições dele. Por isso, geralmente, o sujeito Surdo, dentro de uma escola regular, permanece 

excluído por pertencer a uma minoria linguística e cultural. Precisamos pensar mais e respeitar 

as diferenças de sujeitos Surdos, dando o devido valor a suas diferenças e uma forma para isso 

é ter flexibilidade e preocupação no currículo em um caso assim. 

Um currículo em construção e pela construção de um indivíduo social, ao conviver 
com pessoas de diferentes etnias, classes sociais, sexo e necessidades especiais, o 
indivíduo terá a oportunidade de conhecer, conviver e respeitar as diferenças. No 
entanto, neste caso, o Surdo passa anos em uma escola cujo currículo traz relação que 
comprovam sua minoria e menor importância, anulado sua identidade, linguagem e 
cultura (LOURENÇO, 2017, p. 115). 

É por isso que a reflexão sobre o currículo deve compreender os contextos históricos 

e sociais e a escola deve se aproximar da realidade das pessoas Surdas. Um exemplo disso é o 

currículo de uma Escola Bilíngue, onde a importância da Língua de Sinais e Cultura Surda é 

primordial. Sendo assim, o ensino que respeita a cultura, proporciona experiências coletivas 

entre Surdos. 

A tolerância e o respeito diante daquilo que é diferente é aceitável para aproximar-se 
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da diversidade. Diante da diversidade evidente da multiculturalidade entre grupo e 
diante da variabilidade individual interna em cada um deles, a educação como um 
todo, e não só por meio de escolas, deve fomentar a atitude de tolerância e de abertura 
para com o outro (GIMENO SACRISTÁN, 2000, p. 180). 

Se o aluno Surdo for o incluído deve ter como suma preocupação a elaboração do 

currículo, o desenvolvimento linguístico e a aprendizagem de todo conteúdo específico para 

Surdos, como estudos em Língua de Sinais, estudos linguísticos, Literatura Surda e prevalecer 

a Cultura Surda por sua luta histórica na educação. 

[...] a importância do currículo em pautar a diferença surda, de modo a acalmar pelo 
reconhecimento de sua cultura, legitimando um ensino de qualidade e com conteúdos 
transversais, singulares a este alunado, tais como: a história do povo surdo, de sua 
língua, dos movimentos sociais e políticos de reivindicação por direitos, da literatura 
visual, das piadas surdas, dos recursos tecnológicos de acessibilidade informativa e/ou 
adaptação do cotidiano a elemento visuais (como campainhas luminosas, telefones 
para surdos, babá eletrônica etc.), da poesia e do teatro surdos e todas as formas de 
expressão dos artefatos culturais do povo surdo (ANDREIS-WITKOSKI; 
DOUETTES, 2014, p. 45-46). 

Existem poucas instituições e escolas da esfera pública e privada que defendem um 

currículo para Surdos, como por exemplo, a Universidade Federal de Santa Catarina, que possui 

o curso de Letras Libras e reconhece o espaço, levando em conta a Cultura Surda. A Escola 

Bilíngue Centro de Educação para Surdos Rio Branco e Instituto Nacional de Educação de 

Surdos é uma referência para a Comunidade Surda. Em sua tese de Doutorado, Katia Lourenço 

(2017,  p. 151) apresenta os fundamentos do Currículo Surdo: 

O Currículo Surdo é um artefato cultural e social, guiado e determinado por questões 
sociológicas, políticas e epistemológicas da surdez. Ele produz identidades políticas, 
além disso, não é um elemento transcendente e atemporal, tem sua história conectada 
à História e a realidade Surda. O conhecimento organizado, materializado como 
currículo educacional, agora deverá ser analisado conjuntamente a sua constituição 
social e histórica dentro da comunidade surda. 

O que geralmente acontece em uma escola regular é receber este aluno Surdo sem uma 

adequação no currículo e ele, por sua vez, fica perdido, sem informação e conhecimento. Afinal, 

a língua majoritária utilizada é a língua oral e há ausência de acesso à Língua de Sinais.  

Nessa perspectiva, há uma contradição. As crianças vão para escola para ter acesso ao 
capital cultural, e a escola espera que as crianças cheguem a ela com uma herança 
social, com um conjunto de “conhecimentos inatos”, dentre eles a linguagem. As 
crianças surdas chegam à escola sem a linguagem corrente desse espaço (língua oral) 
e a escola insensível não providenciava qualquer mudança para dar acesso ao aluno 
surdo aos conteúdos trabalhados, visando construir um espaço de aprendizagem 
efetivo. Nesse sentido, não havia um signo em comum para a mediação pedagógica 
(GÓES, 1999). Dito de outra forma, a ausência de língua em comum fez do aluno 
surdo um excluído no interior da escola (ALBRES, 2016, p. 57). 

No âmbito escolar bilíngue, com a laboração de um currículo específico com instrução 

da Língua de Sinais e compreensão sobre a cultura de alunos Surdos, Moreira e Candau (2007, 
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p. 20) comentam que “a escola precisa preparar-se para bem socializar os conhecimentos 

escolares e facilitar o acesso do(a) estudantes a outros saberes”. 

Na Escola Bilíngue, o currículo seleciona o conteúdo a ser aplicado e é preparado pelos 

responsáveis das escolas e dos professores que trabalham diretamente em Língua de Sinais em 

diversas matérias ou disciplinas, por exemplo história, ciências, matemática, língua portuguesa, 

literatura, entre outros. Assim, os alunos Surdos podem utilizar Libras na aprendizagem de 

leitura e escrita, incluindo a literatura na contação de estória. Desse modo, a forma de avaliação 

desses alunos também se torna diferenciada: 

a) Análise do conteúdo dos instrumentos em Libras; 
b) Elaboração do conteúdo na Libras; 
c) Filmagem em Libras; 
d) Revisão do texto em Libras; 
e) Refilmagem em Libras quando necessário;  
f) Edição dos vídeos para produção das avaliações em Libras; 
g) Apresentação e representação das provas em Libras aos estudantes;  
h) Filmagem das elaborações dos estudantes; 
i) Análise das produções dos estudantes; 
j) Fechamentos da avaliação com atribuição de parecer e/ ou nota (MEC, 2014, 
p. 15). 

Ainda leva em conta o desenvolvimento por meio da língua de modalidade gestual 

visual, mostrando a capacidade humana e linguística e se diferenciando da modalidade oral-

auditiva, utilizada pelos ouvintes.  

A pessoa surda serve-se da linguagem constituída de códigos visuais com capacidade 
de desenvolver significantes e significados que lhe propicie acesso ao conhecimento. 
A visão, além de ser meio de aquisição de linguagem é meio de desenvolvimento. Isso 
acontece porque a cognição dos surdos se desenvolve de um modo totalmente visual, 
diferente dos ouvintes que utilizam a audição para se comunicar, para captar 
explicações, conceitos, significados (MEC, 2014, p. 13). 

A reflexão crítica sobre o currículo, ao propor uma disciplina em Libras, como a 

Literatura Surda/Literatura em Língua de Sinais, possibilita o acesso a materiais de Literatura, 

disponível para alunos Surdos, para que possam explorar os diferentes gêneros em Língua de 

Sinais. Também é necessário estimular crianças Surdas a construir plenamente sua linguística 

em sua língua, bem como promover o desenvolvimento de habilidades culturais. 

“Outra característica importante do desenvolvimento nesta etapa é a relevância de se 

contar estória, uma característica não só da cultura surda em si, mas também uma estratégia 

pedagógica” (LADD; GONÇALVES, 2011, p. 308). 

Além disso, ressalto a necessidade de estimular precocemente as crianças surdas a 
envolver-se linguisticamente com a literatura e a produzir culturalmente, com base no 
texto de Sutton-Spence (2014), que aborda o desenvolvimento das habilidades 
linguísticas e culturais sobre a língua, já que a maioria das crianças surdas são filhas 
de ouvintes, e alguns deles não são usuários da língua de sinais. A maioria das crianças 
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surdas chega na educação de surdos sem saber a língua de sinais, somente se comunica 
através de gestos, mímicas e sinais caseiros; neste caso, são surdos iniciantes na 
educação bilíngue (BOSSE, 2019, p. 51). 

A Escola Bilíngue para Surdos precisa de um currículo que envolva a Cultura Surda, 

Língua de Sinais, Identidade e, assim, compreenda o sujeito Surdo. “O currículo apresenta os 

significados do mundo, da sociedade e da cultura na qual está inserido, sendo assim, aproximo 

estas reflexões à ideia de construção de um currículo pensado a partir das experiências, dos 

tempos e percepções da comunidade surda” (BOSSE, 2019, p. 68). Aos Surdos, possibilita a 

capacitação de uma aprendizagem regular em outras escolas e instituições. 

Sendo assim, uma reflexão importante em relação ao currículo para pessoas Surdas é 

sua especificidade na área da educação, contemplando sua história, sua luta, sua língua, sua 

cultura, seu valor e sua crença. Neste conteúdo de deve priorizar o uso da Língua de Sinais, 

Literatura Surda, da arte Surda, da pedagogia visual, tornando, assim, acessível e incluindo 

professores fluentes em Língua de Sinais. Garantindo, efetivamente, a educação para alunos 

Surdos e construindo um futuro em sociedade.  

Demanda o desenho de uma política linguística que define a participação das duas 
línguas na escola em todo o processo de escolarização de forma a conferir 
legitimidade e prestígio da Libras como língua curricular e constituidora da pessoa 
surda (MEC, 2014, p. 6).	

A Grande São Paulo possuiu um número considerável de Escolas Bilíngues privadas 

para Surdos, com o espaço de sala de aula voltado para alunos esclusivamente Surdos com 

Professores Surdos ou não. Portanto, o currículo deve estar adaptado à cultura para que haja 

respeito em uma perspectiva bilíngue. Isto prioriza o desenvolvimento e aprendizagem dos 

alunos Surdos.  

Além disso, o Currículo Surdo não deve se limitar à escola, mas precisa ser estendido 

para fora dela, incentivando os alunos Surdos a terem uma participação como cidadãos na 

sociedade. “O Currículo Surdo também atenderá ao interesse de compartilhar as normas e 

valores comuns, conhecimentos básicos obrigatórios para todos os cidadãos” (LOURENÇO, 

2017 p. 153). 

Neste sentido, “no contexto da Educação Bilíngue na contemporaneidade, a educação 

literária do aluno surdo precisa ser pensada e sistematizada nas escolas” (BOSSE, 2019, p. 83). 

É de extrema necessidade valorizar e proporcionar interação com Libras em todos os espaços e 

instâncias possíveis e, principalmente, fazer de Escolas Bilíngues ambientes de aprendizagem 

e desenvolvimento efetivo às crianças Surdas. 

 



50 
 

 
	

2.3 Formação de professores  

 

O professor, com seu conhecimento, vivência, experiência e participação em várias 

culturas, devido ao contato com a diversidade de alunos, precisa ter ciência da preparação de 

um currículo adequado, de acordo com seus valores, crenças, políticas e respeito às diferenças. 

O papel de professor é de decidir e elaborar um conteúdo seletivo e planejado com teoria e 

práticas pedagógicas, estratégias didáticas na metodologia do ensino e inovações, organizando 

respeitando o tempo de aprendizagem dos alunos para, assim, construir o saber. Segundo 

Acosta (2013, p. 193), “Quando seleciona os conteúdos a serem ensinados, ela o faz porque os 

acha importantes e valiosos ou porque pensa que são interessantes para serem ensinados”. 

O que me interesse agora, repito, é alinhar e discutir alguns saberes fundamentais à 
prática educativo-crítica ou progressista e que, por isso mesmo, devem ser conteúdos 
obrigatórios à organização programática da formação docente. Conteúdos cuja 
compreensão, tão clara e tão lúcida quanto possível, deve ser elaborada na prática 
formadora. É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes indispensáveis, que o 
formando, desde o princípio mesmo de sua experiência formadora, assumindo-se 
como sujeito também da produção do saber, se convença definitivamente de que 
ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção 
ou da sua construção (FREIRE, 2018, p. 24). 

A formação de professores tem como conceito a formação com diferentes significados 

e além de diferentes concepções sobre diversos autores. Necessita de uma continuidade de 

estudo e aprimoramento. Portanto, é considerada como contínua. Segundo Marcelo García, 

1999: “o princípio de integração de prática escolares, curriculares e de ensino; a necessidade de 

ligar a formação inicial com o desenvolvimento profissional; integração teórico-prática; 

isomorfismo; individualização, etc.” (MARCELO GARCÍA, 1999, p. 12). Diversos autores têm 

como ponto de vista o conceito de formação de professores, não definindo um único conceito, 

mas gerando possibilidades e compreensões múltiplas. Portanto, ser professor implica 

diversidade e multidimensionalidade, de acordo com autora Feldmann (2009, p. 71): 

Escrever sobre a questão da formação docente nos convida a reviver as inquietudes e 
perplexidades na busca de significados do que é ser professor no mundo de hoje. 
Professor, sujeito que professa saberes, valores, atitudes, que compartilha relações e, 
junto com o outro, elabora a interpretação e reinterpretação do mundo. Palavras, 
sentidos que encerra em si a dimensão da multidimensionalidade, da complexidade e 
da incompletude do saber e do ser professor.  

Na formação de professores no campo da educação, podemos considerar variados 

aspectos de inúmeros pesquisadores: formação inicial, formação continuada, desenvolvimento 

de pessoal e profissional. Portanto, além do aspecto institucional, é importante dar a devida 

atenção à organização do currículo, metodologia de ensino teórico-prática e inovações.  
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Destacamos a necessária centralidade de que conhecimentos sobre o currículo devem 
integrar a formação dos educadores, pois é por meio desses conhecimentos que se 
concretiza o trabalho pedagógico que articula o pensar e o agir, a teoria e a prática. 
(MASETTO; FELDMANN; FREITAS, 2017, p. 759). 

Em relação à formação dos Professores Surdos, utilizar a Língua de Sinais se torna 

imprescindível, pois a Comunidade Surda tem como necessidade prioritária a comunicação em 

sua língua materna.  

Para validar alguns dos conceitos apresentados nos capítulos anteriores sobre a 

experiência do Ser Surdo, Língua de Sinais e Cultura Surda, aão apresentadas práticas de 

Professores Surdos, com seus conhecimentos, suas vivências e experiências na cultura. 

Observa-se que a preparação do currículo também deve ser adequada aos alunos Surdos, 

considerando seus valores, crenças, políticas e sociabilidade, respeitando as diferenças, 

Portanto “são as possíveis recorrências discursivas quanto à cultura surda, produção de 

subjetividades surdas, experiência visual, artefatos da cultura surda, currículo escolar, espaços 

de ensino-aprendizagem e língua de sinais” (BERAS; LUNDARDI-LAZZARIN, 2017, p. 153). 

Além de conhecimento sobre a cultura, o professor precisa estar envolvido para sua 

construção de saberes em relação a esta comunidade, participando, assim, de diversos eventos, 

espaços onde se encontra esta comunidade, como congressos, movimentos, oficinas, formação 

continuada, estudos e pesquisas, para, assim, compreender suas necessidades. “Podemos dizer 

que a comunidade surda, numa proposta para a educação diferenciada e para formação de 

professores, pode se valer do exemplo do quadro de formação das necessidades das escolas 

comunitárias” (RANGEL; STUMPF, 2015, p. 118). Conforme os autores Ladd e Gonçalves 

(2011, p. 297): 

[...] projetos novos é reconhecido por Ladd (ibid.) como uma característica central do 
projeto de reconstrução surda’, esforço coletivo de nível nacional e internacional que 
visa preservar as línguas de sinais, as comunidades surdas e suas culturas, para que 
mais e mais crianças surdas tenham a oportunidade de se tornarem cidadãs bilíngues 
e biculturais no futuro e consigam utilizar suas habilidades para melhorar a qualidade 
de vida de suas próprias comunidades. 

Assim, será possível termos profissionais competentes para os alunos Surdos, 

oferecendo melhor qualidade na educação e na construção da cidadania. Estes Professores 

Surdos devem participar, efetivamente, da Comunidade Surda, lutar por seus direitos 

linguísticos e por uma política educacional, apoiando os movimentos Surdos. Por outro lado, 

os profissionais da educação precisam ter conhecimentos teóricos e práticos sobre o currículo 

e, assim, compreender que a Cultura Surda, por ser diferenciada, consequentemente, possibilita 

uma construção curricular diferenciada: 
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[...] a presença de educadores como profissionais da educação (docentes, gestores 
educacionais, ou seja, coordenadores pedagógicos, orientadores e supervisores 
educacionais) com conhecimentos teóricos e práticos sobre currículo que lhes permita 
um pensar autônomo para construírem (conceber e executar) o currículo e gerirem 
(mediar e articular) os sujeitos (estudantes e comunidade) e suas culturas e contextos 
em torno da construção curricular (MASETTO; FELDMANN; FREITAS, 2017, p. 
738). 

Os Professores Surdos, dentro e fora do contexto escolar, devem compreender o modo 

de vida em sociedade do Surdo no contexto social e cultural, como se dá a construção dos 

saberes, como lidam com o conhecimento e, assim, obter uma formação adequada. Conforme 

Feldmann (2009, p. 76), “os professores, em suas ações educativas, lidam com a apropriação 

do conhecimento sistematizado, os significados, a cultura, a construção dos próprios saberes 

escolares e a dinâmica da própria organização do contexto escolar”. 

Podemos nos perguntar: Por que a maioria das pessoas Surdas sofre influência, 

inclusive de Professores Surdos, para ingressar em cursos de Letras-Libras e/ou Pedagogia e, 

possivelmente, se tornar professor em uma Escola Bilíngue para Surdos?  

O curso de Letras-Libras, em instituições de ensino superior conveniadas ao Ministério 

da Educação (MEC), foram oferecidos na modalidade à distância em polos espalhados por todo 

Brasil. Desse modo, a licenciatura forma professores de Libras e o bacharelado forma 

Tradutores e Intérpretes de Libras-Português. O curso, considerado o primeiro do Brasil, é 

realizado pala Universidade Federal de Santa Catarina desde 2006 e apresenta alta qualidade. 

Está voltado para a Comunidade Surda no Brasil. 

Professores Surdos que atuam no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio 

necessitam formação em sua área específica de atuação, juntamente na área de Libras. 

No Decreto em seu artigo 4º e 5º se trata da formação de professores: 

Art. 4º A formação de docentes para o ensino de Libras nas séries finais do ensino 
fundamental, no ensino médio e na educação superior deve ser realizada em nível 
superior, em curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: 
Libras/Língua Portuguesa como segunda língua. 
Parágrafo único. As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos 
no caput.  
Art. 5º A formação de docentes para o ensino de Libras na educação infantil e nos 
anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou 
curso normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenham constituído 
línguas de instrução, viabilizando a formação bilíngue (BRASIL, 2005).  

Os Professores Surdos têm suma importância na atuação de áreas docentes em Escolas 

Bilíngues até o Ensino Médio no ensino da Língua de Sinais. 

Nesses contextos, o profissional deve ser capaz de aprofundar-se na reflexão teórica 
e crítica sobre temas e questões relativas aos conhecimentos linguísticos e literários, 
beneficiando-se de novas tecnologias para ampliar seu senso investigativo e crítico, 
investindo continuamente em seu desenvolvimento profissional de forma autônoma e 
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em sua prática pedagógica (QUADROS; STUMPF, 2014 apud LOURENÇO, 2017, 
p. 166). 

Essa graduação em Letras-Libras, com licenciatura, possui, em seu currículo, 

disciplinas de Literatura Surda, no quinto período; Metodologia de Literatura Visual, no sétimo 

período e Estágio em Literatura Visual, no oitavo período. Para que os alunos estudem e 

conheçam os diferentes tipos de produções literárias em Língua de Sinais, eles ainda produzem 

vídeos literários em Libras. 

O estágio de regência é obrigatório e realizado em Escolas Bilíngues, escolas privadas 

ou públicas. Com essa formação, é possível que um professor de Libras Surdo se torne um 

professor de Literatura Surda ou Literatura Visual, pois ele adquiriu este conhecimento 

específico, a competência de ensino, possibilitando repassar para alunos Surdos os diversos 

gêneros em Língua de Sinais. “A partir dessas considerações, é importante que os professores 

tenham o conhecimento da literatura surda e fluência para atuar na educação dos surdos” 

(BOSSE, 2019, p. 92).  

Na graduação em Pedagogia existe, como disciplina obrigatória, o aprendizado da 

Língua Brasileira de Sinais, com carga horária de 60 horas. Porém, os futuros professores 

adquirem um conhecimento extremamente básico da Língua de Sinais. Em outra disciplina, 

literatura infantil, não existe o foco em pessoas Surdas, ela é ministrada de forma geral para 

alunos ouvintes sem dar importância à Literatura Visual ou Literatura Surda. Como essa 

formação de professores, vem a quentão: Como vão trabalhar com as crianças Surdas? Como 

vão transmitir a Cultura Surda? “Os surdos que desejam se formar como professores e que 

frequentam as faculdades de pedagogia que seguem exclusivamente o modelo da normalidade. 

Isso dá continuidade ao caráter homogeneizador na formação dos professores” (RANGEL; 

STUMPF, 2015, p. 121). 

Mais uma importante reflexão: Professores Surdos, fluentes em Língua de Sinais, 

possuem uma Identidade Surda, conhecem e vivem a Cultura Surda, quando são formados em 

Pedagogia conhecem sobre a Literatura Surda? Ou seja, os Professores Surdos têm consciência 

da importância do Ser Surdo e da Cultura Surda? Qual a importância da atuação de Professores 

Surdos em Escolas Bilíngues para Surdos? Conforme a autora Quadros (2019), a atuação desses 

Professores Surdos é fundamental, pois as crianças Surdas os têm como referência na Libras e 

são representantes da Comunidade Surda.  

Neste sentido, a maioria dos educadores surdos trabalha com uma visão e prática 
docente intuitivas (que são, não obstante, extremamente valiosas, como se poderá 
observar). Sendo assim, pesquisas como esta, voltadas para a comunidade, para as 
pedagogias intuitivas desses educadores, poderão contribuir significativamente para 
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o reconhecimento das práticas e o avanço delas (LADD, GONÇALVES, 2011, p. 
305). 

Os Professores Surdos que utilizam Libras conseguem interagir com alunos na mesma 

língua e também têm convivência com a Comunidade Surda, conhecem a história da educação 

de surdos, o movimento por sua luta ao direito linguístico e acessibilidade, sabem da 

importância da experiência visual, entendem sobre as barreiras sociais com a comunicação, têm 

empatia em compreender que cada pessoa Surda tem sua Identidade Surda, sua Cultura Surda 

e elaboram estratégias na forma de ensinar. Na maioria das vezes, repassam para os alunos 

Surdos esse conhecimento do mundo Surdo, não se compara com professores ouvintes que 

vivem em outro contexto bem diferente. Por isso, é importante essa semelhança de realidade e 

experiências vividas. Segundo Quadros (2019, p. 168): 

Esses professores também precisam conhecer muito a comunidade surda, suas 
histórias, sua cultura e as experiências visuais dos surdos para poderem reconhecer 
essas manifestações em sala de aula e interagir com os alunos em Libras de forma 
apropriada. Os professores bilíngues ouvintes são de diferentes áreas de 
conhecimento. Usam a Libras e a língua portuguesa e conseguem conversar com seus 
alunos surdos em Libras. 

Deve haver uma valorização da Língua dos Surdos para que sejam promovidas as 

funções psicológicas superiores, permitindo um conforto linguístico.  

Entende-se, então por conforto linguístico, a situação de uma pessoa que se comunica 
e interage com o mundo, por meio de uma Língua que lhe é natural, Língua esta que 
lhe dá condições de entender e interpretar o mundo de maneira completa e 
significativa, e de produzir sentido nos enunciados nesta Língua. Gomes e Góes 
(2011) ressaltam que, quando tratamos de duas modalidades tão distintas, como o 
Português e a Libras, a competência e o conforto linguístico da primeira Língua é 
sempre superior ao da segunda, para qualquer indivíduo (SANTIAGO; ANDRADE, 
2013, p. 147 apud VIEIRA, 2017, p. 98). 

As crianças Surdas merecem esse conforto linguístico quando utilizam a Língua de 

Sinais e, assim, evitam consequências e fragmentos no ensino da L1. A prioridade de aquisição 

contínua possibilita a compreensão de significados e em contextos onde há a utilização da 

Libras, desenvolvendo a valorização por todas as línguas humanas. Além de Professores Surdos 

poderem utilizar a contação de estórias em diferentes gêneros, fazendo a sua comunicação em 

Libras de uma maneira espontânea. Conforme Ladd e Gonçalves (2011, p. 323)  

As próprias interações e relações dentro de sala de aula surdas são a ‘vida real’ para 
alunos e educadores que, em um sentido mais profundo, são iguais. Uma razão 
possível para isso é o fato de que escolas surdas que usam a língua de sinais são, para 
a maioria dos alunos surdos, sua única chance de conhecer outras pessoas surdas e 
viver a ‘realidade’, no sentido de se sentirem capacitados para poderem se comunicar 
e se expressar. 
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A Escola Bilíngue para Surdos possui total ligação com a Cultura Surda, possuindo 

uma diferenciação linguística e específica por usarem sua língua materna, Libras. Nesse 

sentido, a “educação das diferenças culturais, como indígena, a educação das diferenças étnicas, 

como a cultura dos afrodescendentes” (FELDMANN, 2009, p. 12) compara-se à educação das 

diferenças culturais dos Surdos. É de extrema importância que professores priorizem os alunos 

e que sejam defensores da educação e da cultura. 

Nessa discussão sobre a relação existente entre educação e cultura, Forquin (1993) 
observa que esta se materializa na medida em que há nos conteúdos da educação a 
transmissão do conhecimento, crenças, hábitos e valores que são repassados na escola 
para os alunos mediante os conteúdos curriculares. Essa transmissão é limitada a 
determinados aspectos da totalidade cultural, porque, como ressaltado anteriormente, 
os limites em questão seriam decididos pelos interesses sociais de determinada classe. 
(SILVA; COELHO, 2011, p. 04).  

O Professor tem a responsabilidade de controlar esse conteúdo aos alunos Surdos. No 

Currículo, cabe aos professores realizarem atividades, planejamentos e, inclusive, contação de 

estórias adequadas ao nível linguístico das crianças Surda. 

Precisa analisar para qual público-alvo o livro digital se destina: se para crianças 
surdas, são necessárias estratégias para que a língua de sinais seja mais leve, 
correspondendo ao nível linguístico delas. Isso porque as crianças surdas passam pelo 
processo de aquisição da linguagem, e isso precisa ser respeitado. Outro cuidado 
refere-se aos jovens e adultos surdos. Nem todos têm o mesmo nível linguístico da 
Libras (ROSA; KLEIN, 2011, p. 94). 

Por outro lado, é importante que os Professores Surdos saibam fazer a seleção de 

conteúdo adequado, utilizando como recurso e ferramenta a didática visual, principalmente 

usando suportes tecnológicos como por exemplo vídeos, ficando claro visualmente com 

imagens mais do que com palavras. 

Na apresentação do vídeo, a professora explora, em Libras, o reconto da história às 
crianças. O envolvimento com a narrativa e os suportes tecnológicos demonstram a 
forte relação das crianças com essas linguagens fora do ambiente escolar, o que as 
torna uma ferramenta de resgate dos conhecimentos prévios das crianças, de 
valorização de seus interesses e de sua autoestima (CAETANO; NAGURA; 
KOYAMA, 2011, p. 73). 

Professores Surdos que atuam no âmbito da Escola Bilíngue precisam se conscientizar 

sobre a importância da Cultura Surda, conforme a autora “Ao utilizar na sala de aula a primeira 

língua como contação de estórias dos surdos, a utilização de recursos como poesia e narrativa 

dos surdos, isto levaria a uma maior consciência sobre a cultura surda” (REIS, 2006, p. 84). A 

contação de estória é um recurso com o qual, facilmente, as pessoas Surdas identificam o Ser 

Surdo, pois utilizam a mesma língua e cultura. 
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A literatura surda, quando produzida por um surdo, torna-se diferente das produzidas 
por pessoas ouvintes. Isso se dá porque o surdo é aquele que vivencia as experiências 
surdas, sua cultura e a Libras. Por mais que o ouvinte seja fluente na Libras, tenha 
conhecimento sobre a cultura surda e participe ativamente da comunidade, ele vai ter 
experiências diferentes das que os surdos têm. Por isso, o surdo geralmente tem 
capacidade de produzir histórias que serão mais facilmente absorvidas e compreendias 
por outros surdos, e contam experiências com as quais outros surdos facilmente vão 
se identificar (ROSA; KLEIN, 2011, p. 96).  

As formações continuadas, considerando-se o educador pesquisador e reflexivo, 

contribuem para a competência do ensino. “Temos que ser capazes de organizar formação de 

base adequada a cada função que se pode pedir a estes professores, como a qualquer outro. A 

única exigência será feita na base da competência, como tem de ser feita a qualquer outro 

professor” (COUTINHO, 2008, p. 46). 

 

2.4 Literatura Surda 

 

A Literatura passou, oralmente, de geração para geração e é uma tradição até os dias 

de hoje. Posteriormente, surgiu a forma escrita, tornando-se mais conhecida, pois utiliza as 

técnicas da escrita e da leitura, passando a fazer parte da cultura do homem que sabia ler e 

escrever. Segundo a autora Lajolo (2001, p. 30), “antigamente literatura significava domínio 

das línguas clássicas, erudição, conhecimento gramaticais, significados que reforçam sua 

parceira com a escrita”. Ela se modificou ao longo dos anos, pois acompanhou o 

desenvolvimento da humanidade e essas modificações provocaram alterações em seus 

significados, não sendo transmitida somente pela leitura e escrita, ainda produzida por vários 

estilos literários, representando a produção cultural da humanidade. Existem muitas tentativas 

de se definir o que é literatura, mas dificilmente pode-se considerar um único conceito, afinal 

ela se baseia na realidade e manifestação cultural do universo de mente humana. 

Muitas têm sido as tentativas de definir literatura. É possível, por exemplo, defini-la 
como a escrita "imaginativa'', no sentido de ficção - escrita esta que não é literalmente 
verídica. Mas se refletirmos, ainda que brevemente, sobre aquilo que comumente se 
considera literatura, veremos que tal definição não procede (EAGLETON, 2006, p. 
2). 

Toda definição encontrada estará atrelada ao ponto de vista e perspectivas literárias de 

cada povo ou cultura. Segundo a autora Lajolo (2001, p. 16), “Tudo isso é, não é e pode ser que 

seja literatura. Depende do ponto de vista, do significado que a palavra tem para cada um, da 

situação na qual se discute o que é literatura”. 

Na Idade Contemporânea, a literatura passou a significar uma maneira de se 

estabelecer relações entre os diferentes gêneros literários e demais campos das artes e da 
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cultura, como cinema, teatro e pintura, entre outros. Esse movimento histórico e seu conceito 

sofreram mudanças por causa das várias teorias literárias a respeito de como e o que interpretar. 

Cada indivíduo que a estuda atribui um significado a tudo de acordo com o que está ao seu 

redor. 

Por outro lado, cada país têm sua própria literatura como: a literatura brasileira, 

literatura americana, literatura europeia, literatura africana, bem como as comunidades: 

literatura infantil, literatura juvenil, literatura feminina, literatura negra, literatura indígena, 

literatura de massa e pode ser ainda mais específica ou regional ligada à cultura de um 

determinado povo, por exemplo: literatura de cordel e literatura amazônica, dentre outros, assim 

os literários transmitem experiências e registram de forma escrita dentro do contexto e da 

realidade da vida de um povo. A literatura é uma manifestação cultural e artística. Assim, seu 

significado é complexo. Conforme afirma Simões (2006, p. 11)“É realizar o comparativismo, 

em consideração da perspectiva antropológico-social da cultura, sem descurar da especificidade 

do “valor” estético da Literatura no contexto da diversidade cultural, do multiculturalismo e da 

globalização”. 

Refletindo sobre o tema em relação à Língua de Sinais e a Cultura Surda, apresentam-

se narrativas, contadas, piadas, peças teatrais, produções culturais que circulam entre os Surdos 

e na Comunidade Surda e, geralmente, este contato se dá em âmbitos escolares, associações de 

surdos, igrejas, encontros Surdo-Surdo, entre outros, podendo, assim, utilizar a Língua de 

Sinais, gerando um afeto cultural dentro da Comunidade Surda. Segundo o autor Mourão (2016, 

p. 21), “podemos imaginar que existem surdos diariamente contando e recontando histórias em 

diferentes lugares” e a autora Karnopp (2006, p. 102) “No entanto, na LIBRAS, encontramos 

uma vasta e diversificada história de literatura popular, presentes em associações de surdos, em 

escolas, em pontos de encontros da comunidade surda”. 

Porém, infelizmente muitas dessas histórias culturais que circulam não foram 

registradas, pois, conforme já mencionado neste trabalho, no contexto escolar ocorreu a censura 

na utilização da Libras no Congresso de Milão em 1880. Consequentemente, os Surdos foram 

obrigados, durante muitos anos, a oralizar, sendo vistos pela área médica como portadores de 

uma patologia. Portanto, clinicamente deveriam ser tratados e o foco se deu em sua audição e 

oralidade, porém os Surdos mantinham o uso da Língua de Sinais de forma clandestina em 

escolas e não tiveram a oportunidade de desenvolvimento na área cultural. 

Em geral, em um contexto escolar ou clínico onde não se tolera a língua de sinais e/ou 
a cultura surda há um completo desconhecimento dos processos e dos produtos que 
determinados grupos de surdos geram em relação ao teatro, ao brinquedo, à poesia 
visual, à literatura em língua de sinais etc. (KARNOPP, 2006, p. 99). 
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A partir da década de 1950, os ex-alunos de Instituto Nacional Educação de Surdos 

(INES), já formados, mantiveram vários encontros e decidiram criar as associações de surdos 

para encontros Surdos. Assim, continuaram a se comunicar através da Língua de Sinais. Eram 

promovidos eventos e festas, demonstrando a sua diversidade social, nos esportes, na cultura, 

no lazer, na política, entre outros. Conseguiram participar da esfera cultural e das artes como, 

por exemplo, apresentações teatrais com palhaço Surdo, piadas, contos, e compartilharam 

experiências visuais na Língua de Sinais, com expressão da Cultura Surda. Toda essa existência 

tem apenas um significado: Literatura Surda. 

Mourão (2016) comentou que desconhece o conceito de Literatura Surda, pois não há 

informações sobre este conceito. “As próprias pessoas surdas em muitos casos não sabem que 

aquilo que elas fazem com a sua língua de sinais é de fato literatura, e que essa produção 

artística faz parte do patrimônio artístico, literário e cultural brasileiro” (SUTTON-SPENCE et 

al., 2016, p. 87). 

Na década de 1980 e 1990, a escola também desconhecia o conceito de Literatura 

Surda, pois professores de surdos não trabalham este assunto, já que a abordagem escolar era 

tida como uma metodologia oralista e como metodologia da comunicação total, com muita 

influência da Língua Portuguesa, sendo a língua majoritária e superior a Língua de Sinais. 

Assim, não há uma solidez nas pesquisas sobre a Literatura Surda e muito menos sobre a 

Literatura em Língua Brasileira de Sinais. “[...]surdos brasileiros desconheciam o conceito de 

Literatura Surda. Também não existia ensino de Literatura Surda como disciplina na escola, em 

projeto social, pois não havia profissionais nessa área” (MOURÃO, 2016, p. 208). 

Após a década de 1990, a Língua de Sinais começou a ser reconhecida e importante 

na comunicação das pessoas Surdas, juntamente com o movimento dos líderes Surdos dos 

grupos de teatro no INES, no Rio de Janeiro, onde foi organizada a Companhia Surda de Teatro, 

divulgando a luta pelo direito linguístico. Somente nesta época começaram os registros dos 

autores Surdos. 

Os ativistas do grupo Surdos Venceremos eram integrantes da Companhia Surda de 
Teatro sob a inspiração e a liderança do ator e ativista surdo Nelson Pimenta de Castro, 
que assim se recordou da passeata e refletiu sobre o seu significado: Há duas vertentes 
do movimento surdo. A primeira é a da luta pelos direitos dos surdos. A outra vertente 
é a do Orgulho Surdo (BRITO; NEVES; XAVIER, 2013, p. 78). 

Os Surdos lutavam por acesso à área cultural, por meio da Língua de Sinais. Assim, 

esse movimento se expande para âmbitos e em todos os assuntos, mostrando a existência do 

Ser Surdo, da Língua, da Cultura Surda e da Identidade Surda para a sociedade. Desse modo, o 
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Surdo se torna um ser visível, mostrando que a Língua de Sinais e a Cultura Surda são 

inseparáveis. 

A visibilidade cresce e começam a implementar projetos de pesquisa, “a partir de ano 

2000, uma explosão de produções literária que, além de enfatizar o sujeito surdo, abordam 

questões relacionadas à cultura surda, o que não se percebia anteriormente” (SANTOS et al., 

2011, p. 43), recentemente temos pesquisadores Surdos e ouvintes como Lodenir Karnopp 

(2006), Karin Strobel (2008a, 2008b), Fabiano Rosa e Madalena Klein (2011), Cláudio Mourão 

(2011, 2016), Marta Morgado (2011), Rachel Sutton-Spence (2021), em busca de mais 

informações sobre dados e registros históricos que circularam na esfera cultural e gerando 

crescimento na publicação de artigos, dissertações e teses com a temática da Literatura Surda.  

O pesquisador Surdo Cláudio Mourão (2011, 2016) aprofunda a temática da Literatura 

Surda e a define como uma representação da pessoa Surda que produz tipo de arte em Língua 

de Sinais. 

O que representa a Literatura Surda? Será que a Literatura Surda está dentro do círculo 
da cultura surda? Essas são algumas perguntas que motivaram a pesquisa em torno da 
Literatura Surda. Com essa pesquisa, indico que as identidades surdas e os sujeitos 
surdos estão envolvidos em práticas sociais, adquirindo as subjetividades de fábricas 
culturais e trazendo em forma de discursos as representações surdas (MOURÃO, 
2011, p. 19). 

A Literatura Surda surgiu, basicamente, pelos encontros de Surdo-Surdo e esta 

convivência transmite a mesma experiência visual, produzindo cultura em vários gêneros. 

[...] trago a noção de comunidade surda, para afirmar que a Literatura Surda surgiu 
dentro da comunidade surda, em associações de surdos, em encontros entre os surdos, 
em bares, colônias de férias, escolas de surdos, etc. Nesses lugares, os surdos se 
encontram para bate-mãos, conversam sobre costumes em várias localidades, sobre 
suas experiências, contam histórias (MOURÃO, 2011, p. 23). 

A temática da Literatura Surda, aos poucos e recentemente, vem se espalhando pela 

Comunidade Surda, ampliando o campo de estudo na área da cultura. “Os acadêmicos e 

pesquisadores começaram a divulgar materiais empíricos, fazendo distribuição de livros, 

vídeos, etc. de fontes da Literatura Surda, da qual fazem parte a cultura surda e identidades 

surdas” (MOURÃO, 2011, p. 19). 

O curso de Letras-Libras foi um impulsionador em relação à Literatura Surda, pois os 

que ingressaram nesta graduação tiveram introdução ao tema. Por meio do registro das 

atividades, se iniciou um fator importante na produção de materiais como vídeos, com o uso de 

diversas tecnologias, estimulando e promovendo conhecimento para crianças Surdas para que 

tenham contato com a literatura desde a mais tenra idade e em Língua de Sinais.  
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Com isso, estamos vivendo um momento importantíssimo do país, com professores 
surdos em muitas universidades – federais, estaduais e privadas – nos cursos de Letras 
Libras e/ou ensinando Libras, pesquisando sobre a língua e a comunidade surda e 
divulgando os conhecimentos através de publicações e ações de extensão. Hoje, em 
universidades de todo o Brasil, temos disciplinas que estudam a literatura surda 
(SUTTON-SPENCE, 2021, p. 28). 

A graduação em Letras possui, em seu currículo, a disciplina de Literatura. Assim no 

estudo da graduação em Letras-Libras, por se ter um currículo adaptado à Comunidade Surda 

se teve enfoque na Literatura Surda, contribuindo para novas e futuras pesquisas relacionadas 

à formação de profissionais professores. Conforme Sutton-Spence (2021, p. 28): 

Nos estudos de Letras, como Letras Português, Letras Inglês ou Letras Espanhol, 
esperamos estudar as línguas e suas respectivas literaturas. Nos cursos de Letras 
Libras também é importante estudarmos a língua, Libras, e a sua literatura. Temos 
cada vez mais publicações sobre a língua brasileira de sinais que impulsionam os seus 
estudos. E os currículos dos cursos incluem diversas disciplinas sobre a estrutura, o 
uso e o ensino da língua.  

No Brasil, cresce a quantidade de pesquisadores acadêmicos explorando temas de 

Literatura Surda, Literatura em Língua de Sinais e ainda Literatura Visual, visto que cada um 

possui seu ponto de vista. Nesses conteúdos, o que se tem em comum é o fato de levar em 

consideração o Ser Surdo, a Língua de Sinais e o afeto cultural, além de ter um registro visual 

(em vídeos), reconhecendo suas características e manifestações estéticas de Libras.  

Conforme Sutton-Spence (2021), existem quatro critérios que caracterizam a 

Literatura Surda: 

Feita por surdos: A Literatura criada por pessoas Surdas ou utilizando a estória 

original criada por uma pessoa não surda, com possibilidade de adaptação da estória para a 

realidade de pessoas Surdas, por exemplo, Cinderela Surda;  

Atingir um público surdo: Apresentações em que pessoas ouvintes, como pais de 

Surdos, professores que trabalham com crianças Surdas, podem apresentar estórias com o 

objetivo de atingir os Surdos e tratando de conhecimentos sobre Surdos;  

Tratar da experiência de Ser Surdo: Assuntos específicos sobre a Cultura Surda, 

como por exemplo, um(a) autor(a) Surdo(a) registra na modalidade escrita ou em Língua de 

Sinais sua experiência; 

Ser apresentada em Libras: Utilizar a Literatura Brasileira, originalmente escrita em 

Língua Portuguesa e posteriormente traduzida para Libras, como O Pequeno Príncipe. 

A Literatura Surda e a Literatura em Língua de Sinais têm como objetivo o pleno 

entendimento do público, podendo ser participantes as pessoas Surdas, a Comunidade Surda, 

onde existem pessoas ouvintes fluentes em Libras, mas sempre tendo em vista a compreensão 
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completa do público. Conforme a autora Sutton-Spence (2021, p. 67): 

Sem um público, não vale a pena apresentar literatura surda. Entretanto, este não é 
“um” público homogêneo; os artistas surdos têm um público muito variável – sendo 
composto de surdos com diversas experiências, ouvintes ou uma mistura de ambos. 
Os artistas sabem como entreter e apresentar as obras que irão agradar e encantar a 
comunidade surda.  

A Literatura Surda e a Literatura em Língua de Sinais podem ser apresentadas em 

vários formatos: presencialmente, em materiais como livros e vídeos, sendo a preferência por 

vídeos e presencialmente, por meio de livros, mas são poucos os materiais existentes.  

Conforme Mourão (2011, p. 96), existem três características para produção de 

narrativas e histórias em Língua de Sinais, adaptação, tradução e criação: “Verifico aqui se a 

história é caracterizada como adaptação (história é baseada em outra história com algumas 

mudanças/adaptações), tradução (história apresentada é uma tradução interlingual) ou criação 

(texto inédito) de um aluno ou do grupo de alunos”. Existem materiais de Literatura Surda, 

estes são livros com adaptações ao mundo Surdo. 

Outros materiais em CD-ROM traduzidos em Libras/Português pela editora Arara 

Azul têm lugar de respeito na Cultura Surda e na Língua de Sinais, possibilitando que Surdos 

tenham contato com a literatura conhecida pelo mundo. Não são produções pertencentes ao 

mundo Surdo, mas uma tradução. 

Tendo um foco maior em vídeos, o projeto de Literatura Didática em Libras é uma 

atividade de extensão com professores e alunos do Departamento de Libras da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Os materiais possuem conteúdos em vídeos de contação de estórias 

e narrativas curtas, com ilustrações para apoio visual, tendo como objetivo contribuir para a 

didática de ensino de professores de Libras, que podem utilizar estas estórias e estimular o uso 

da Libras por alunos Surdos. 
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Fotografia 3 - Literatura Didática em Libras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Literatura didática em Libras5. 

 
 

Durante muitos anos não havia a oportunidade de registro desta produção literária por 

vídeos, após o surgimento de recursos tecnológicos, então, começaram as gravações em vídeos, 

com CD e DVD publicado pela instituição INES e outros sites como a editora Arara Azul, com 

diversos conteúdos, tornando possível o acesso à Comunidade Surda. Atualmente, com a 

tecnologia mais avançada e a divulgação em mídia e em redes sociais como YouTube, 

Instagram, Facebook, Vimeo e outros canais, existe uma solução acessível e visual para as 

pessoas Surdas. “Isso decorre especialmente dos vídeos na internet e das redes sociais; também 

é uma consequência dos eventos públicos de performance literária como shows, espetáculos e 

festivais” (SUTTON-SPENCE, 2021, p. 67). 

É possível, no entanto, encontrar formas de escrever e apresentar as histórias que 
traduzam a modalidade visual que os surdos utilizam para narrar suas histórias de 
vida, piadas, mitos, lendas..., sem perder o movimento que as mãos produzem, as 
expressões corporais e faciais que vão construindo e desvendando o enredo, as 
personagens, o cenário (KARNOPP, 2006, p. 102). 

Os Surdos protagonistas participaram da produção de alguns materiais existentes 

atualmente e mesmo em livros escritos por pessoas ouvintes podem ser traduzidos para a Língua 

de Sinais. 

 

 

 

																																																								
5 Disponível em:  https://vimeo.com/showcase/6241328?page=1. Acesso em: 09 mar. 2021. 
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Fotografia 4 – Site de TV INES 

 

 

 

 

 
 

Fonte: TV INES6. 
 
 

Fotografia 5 – Mãos aventureiras 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Mãos Aventureiras7. 
 
 

Fotografia 6 – TV CES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TV CES8. 
 
 

Existem vídeos literários com protagonistas Surdos. São professores de Libras, como 

no site da TV INES que é um canal bilíngue para Surdos e ouvintes, acessível em Libras. A 

Surda Rosana Grasse, do Rio de Janeiro, conta uma história com o tema de Romeu e Julieta e 

três Surdas, também do Rio de Janeiro, apresentam um conto chamado As Fadas (Figura 4). No 

site Mãos Aventureiras, criação da Surda Carolina Silveira, de Porto Alegre, conta que a Bruxa 

vai à festa (Figura 5). Em outro site, da TV CES, um canal do Centro de Educação para Surdos 

Rio Branco, o Surdo Cristiano Koyama, de São Paulo, conta A lenda do Saci-Pererê e o Surdo 

																																																								
6 Disponível em: http://tvines.org.br/?page_id=16877. Acesso em 12 set. 2020. 
7 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=5E76yB4tBoM&t=91s. Acesso em 12 set. 2020. 
8 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=ouDNMKuQkiY. Acesso em 12 set. 2020.	
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Fábio de Sá, de São Paulo, conta a famosa história dos Três Porquinhos (Figura 6). É de suma 

importância a participação de Surdos na produção de histórias contadas e sinalizadas, 

demonstrando que existe um movimento cultural e da arte em Língua de Sinais como parte da 

Cultura Surda. “Para isso, acreditamos que é necessário produzir material bilíngue (língua de 

sinais e língua portuguesa), coletar histórias contadas por surdos e garantir a participação de 

surdos e intérpretes no processo de tradução de histórias sinalizadas” (KARNOPP, 2006, p. 

102). 

Os vídeos são fundamentais, pois registram detalhes da Língua de Sinais como 

movimento, expressão facial, corporal, uso de espaço, Karnopp, Klein e Lunardi-Lazzarin 

(2011, p. 28) “[...] Libras acentuam as expressões faciais e corporais, com ritmos e rimas 

próprios da língua de sinais, enfatizando um uso estético de configurações de mão, locações ou 

movimentos”, significação de potência e representação cultural de pessoas Surdas. “Torna-se, 

desse modo, um lugar de arquivamento em que os surdos podem produzir enunciados e 

registrar-se historicamente em um tempo/espaço” (PINHEIRO, 2011, p. 32). 

Esta crescente participação de Surdos na produção cultural traz uma reflexão relevante 

sobre a Literatura Surda, a relação com a Língua de Sinais e o currículo instituído em Escolas 

Bilíngues para Surdos. Aponta o espaço conquistado e se torna um artefato cultural, com 

materiais com recursos tecnológicos e visuais, ficando tudo documentado e registrado para que 

possam explorar os diferentes gêneros literários em Língua de Sinais.  

Discutir a literatura surda inserida no currículo escolar é pensar também sobre as 
possibilidades infinitas de acesso à literatura, e romper com o estereótipo atribuído 
aos surdos de “não gostar de ler” devido a sua escrita do português. Porém, a literatura 
surda possui registros em vídeo que poderiam ser disponibilizados aos alunos, nos 
quais os diferentes tipos de textos poderiam ser explorados (BOSSE, 2019, p. 18). 

Vários autores trazem reflexões e pesquisas na área literária “No contexto da Educação 

Bilíngue na contemporaneidade, a educação literária do aluno surdo precisa ser pensada e 

sistematizada nas escolas” (BOSSE, 2019, p. 83), valorizar os alunos Surdos, o que se deseja 

em sua aprendizagem, qual conteúdo específico relacionado a Literatura Surda. 

Valorizar é também agenciar o desejo de busca de um determinado objeto, aqui a 
literatura surda, e expandi-la para outros espaços e tempos na escola. A literatura 
surda, por isso, faz com que os alunos consigam ressignificar, atribuir sentido às 
atividades e se envolver com sensações, imagens etc. (BOSSE, 2019, p. 77). 

Existem, ainda, professores e educadores surdos que trabalham com a Literatura Surda 

ou Literatura em Língua de Sinais em escolas, museus e outros. A Literatura Surda “foi um 

momento especial de troca de conhecimentos, experiências e, principalmente, de manifestação 

da cultura surda brasileira e internacional” (SUTTON-SPENCE et al., 2016, p. 86). 
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Professores Surdos ativos na Comunidade Surda podem utilizar ou não estes materiais 

de Literatura Surda e Literatura em Língua de Sinais na contação de estórias visto que a língua 

está intrínseca ao Ser Surdo com uma marca cultural. Uma observação importante é possuir 

uma estratégia pedagógica para utilizar a Cultura Surda na contação de estórias. Conforme Ladd 

e Gonçalves (2011, p. 322): 

Para pedagogias surdas, o momento de contar estória não se limita necessariamente a 
um único momento na sala de aula, mas acontece ao longo do dia, geralmente em uma 
forma que Ladd (a ser publicado) descreve como micro-storytelling, pela qual 
diversas situações de ensino são ampliadas através de uma estória curta, que pertence 
servir de exemplo daquilo que está sendo ensinado.  

Os Surdos compartilham experiências através da Língua de Sinais e têm oportunidades 

de trocar experiências, conhecimento e informação sobre o mundo Surdo. “As produções 

próprias de surdos, como são o caso das de humor e poesia, revelam as suas raízes na 

experiência educativa que tiveram, nas barreiras por que passaram ao longo do crescimento, na 

forma de ver as coisas, com uma percepção visual muito forte” (MORGADO, 2011, p. 154).  

A língua de sinais significada, enquanto marca surda dentro da literatura, é capaz de 
desenvolver os processos de subjetivação. Tais processos são responsáveis por 
desencadear elementos necessários para construção da identidade surda e, na medida 
em que utilizam sua própria língua, significam as aprendizagens que vão vivenciando 
no contato com a comunidade surda. Isso favorece a troca de conhecimentos e 
informações, e deve ser valorizado e reconhecido como uma forma de expressão 
cultural e um instrumento de acesso à educação e da igualdade de oportunidades para 
o povo surdo (SANTOS et al., 2011, p. 46). 

A Literatura Surda é como um patrimônio linguístico para Comunidade Surda, pessoas 

Surdas têm a possibilidade de transmitir, por meio da Língua de Sinais, sua cultura de geração 

para geração, se tornando uma herança cultural ao longo dos tempos. A compreensão do mundo 

Surdo está ligada à Cultura Surda, com produções culturais e artísticas, presentes na língua. 

Assim, se faz necessário o contato de crianças Surdas com Literatura Surda e literatura infantil 

em Língua de Sinais. Os gêneros literários, em especial a contação de estória, estimula crianças 

Surdas na construção linguística e cultural. Ter a referência de Professores Surdos é de extrema 

importância. Nesse sentido, essa discussão se torna necessária para a elaboração de um 

currículo voltado à dinâmica da escola de surdos.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Caminhos metodológicos 

 

Este capítulo trata do caminho metodológico utilizado para realização desta 

dissertação, que busca informações desenvolvidas por meio da pesquisa de campo associada 

aos capítulos anteriores na construção de conceitos, partindo da relação desta pesquisa na área 

de formação de Professores Surdos com atuação em Escola Bilíngue para Surdos. 

A metodologia desta pesquisa teve uma abordagem qualitativa, considerada 

fundamental porque trata da formação de Professores Surdos que precisam reconhecer suas 

visões, opiniões e práticas, avaliando suas participações na Comunidade Surda. Assim, essas 

informações compõem a pesquisa, dada a relação dinâmica dos Professores Surdos quando 

utilizam a Literatura Surda no seu contexto da Cultura Surda e Comunidade Surda, buscando a 

experiência de Ser Surdo. 

Na pesquisa qualitativa, todas as pessoas que participam da pesquisa são reconhecidas 
como sujeitos que elaboram conhecimentos e produzem práticas adequadas para 
intervir nos problemas que identificam. Pressupõe-se, pois, que elas têm um 
conhecimento prático, de senso comum e representações relativamente elaboradas que 
formam uma concepção de vida e orientam as suas ações individuais. Isto não 
significa que a vivência diária, a experiência cotidiana e os conhecimentos práticos 
reflitam um conhecimento crítico que relacione esses saberes particulares com a 
totalidade, as experiências individuais com o contexto geral da sociedade 
(CHIZZOTTI, 2008, p. 82).  

A pesquisa qualitativa visa pesquisar a área, como local, enquanto atividade de 

observação dos profissionais, os professores, e como trabalham dentro da escola, suas práticas, 

buscando informar a realidade e interpretá-la para entender o significado desses assuntos que 

são de suma importância para a qualidade de pesquisa. De acordo com Denzin; Lincoln (2006, 

p. 23 apud DEMAMBRO, 2019, p. 74): 

A palavra qualitativa implica uma ênfase sobre as qualidades das entidades e sobre os 
processos e os significados que não são examinados ou medidos experimentalmente 
(se é que são medidos de alguma forma) em termos de quantidade, volume, 
intensidade ou frequência. Os pesquisadores qualitativos ressaltam a natureza 
socialmente construída da realidade, a íntima relação entre o pesquisador e o que é 
estudado, e as limitações situacionais que influenciam a investigação. Esses 
pesquisadores enfatizando a natureza repleta de valores da investigação. Buscam 
soluções para as questões que realçam o modo como uma experiência social é criada 
e adquire significado.  

Para esta dissertação, foi realizado um levantamento bibliográfico por meio de 

documental de legislação, textos científicos e teórico-conceitual, registrando informações 

existentes na Língua de Sinais e seu movimento na Comunidade Surda, levando em conta seu 
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histórico e significado. Desse modo, esta pesquisa revela conhecimento no campo do saber. “O 

fichário de documentação bibliográfica constitui um acervo de determinados assuntos, dentro 

de uma área do saber” (SEVERINO, 2002, p. 70). A construção da temática de formação dos 

professores na área de Literatura Surda e Língua de Sinais atuação na Escola Bilíngue. 

A utilização de documentos é também criticada por representar escolhas arbitrárias, 
por parte de seus autores, de aspectos a serem enfatizados e temáticas a serem 
focalizadas. Esse ponto, porém, pode ser contestado lembrando-se do próprio 
propósito da análise documental de fazer interferência sobre os valores, os 
sentimentos, as intenções e a ideologia das fontes ou dos autores dos documentos 
(LÜDKE; ANDRÉ, 2018, p. 47). 

Contudo, tem como objetivo de pesquisa o contexto estudado e desenvolvido entre a 

pesquisadora e os professores colaboradores, tratando de um currículo com significado e 

preparado para reconhecer a cultura e língua nas relações entre teoria e prática, bem como o 

modo de analisar criticamente o contexto que estão inseridos em sala e na comunidade, 

respeitando as informações do seu ambiente. Segundo as autoras Lüdke e André (2018, p. 13), 

“Como os problemas são estudados no ambiente em que eles ocorrem naturalmente, sem 

qualquer manipulação intencional do pesquisador, esse tipo de estudo é também chamado 

“naturalístico”. 

O foco da pesquisa são Professores Surdos na sua formação em Letras Libras e 

Pedagogia, que trabalham no âmbito da Escola Bilíngue para Surdos. A problemática desta 

pesquisa traz as seguintes questões: Quais as práticas de Professores Surdos em relação ao uso 

da Literatura Surda no currículo de Escola Bilíngue? Esta questão foi levantada, pois a 

graduação em pedagogia é padrão e não possui a disciplina de Literatura específica em Língua 

de Sinais e surdez. Portanto, como poderão se apropriar deste conhecimento e desenvolvê-lo 

com crianças Surdas? Na graduação em Letras Libras existe a disciplina de Literatura Surda 

especifica em Língua de sinais, porém como utilizam a Literatura Surda? 

O objetivo principal será identificar se Professores Surdos utilizam a Literatura Surda 

em Escolas Bilíngues e se eles possuem consciência da importância na constituição do Ser 

Surdo. Delimitadas como procedimento metodológico, entrevistas foram aplicada a quatro 

Professores Surdos, tendo como critérios determinantes para os objetivos desta pesquisa: 1. 

Verificar em que medida ou como a utilização da Literatura Surda se dá por meio de uma 

tradução ou se o professor apenas realiza a contação de estória partindo do seu conhecimento 

da Comunidade Surda; 2. Identificar qual a frequência de Professores Surdos na Comunidade 

Surda, qual a sua participação e contribuição; 3. Distinguir o ensino de Literatura Surda em sala 

de aula devido à formação acadêmica dos Professores Surdos; 4. Discutir a importância da 
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Literatura Surda inserida no currículo. Foram preparados documentos para liberação das 

entrevistas e foi enviado o projeto de pesquisa, submetido à apreciação via Plataforma Brasil, 

obtendo aprovação do Comitê de Ética da PUC-SP. A partir disto, foi encaminhado por e-mail 

para a diretora da Escola Bilíngue de Surdos para autorização da realização da pesquisa de 

campo, com entrevistas com os professores, com aplicação de um questionário semiestruturado, 

sendo este o instrumento de coleta de dados por vídeos, via webcam, pelo aplicativo zoom que 

possui o recurso de gravação. A intenção inicial seria realizar estas pesquisas com o professores 

presencialmente, mas a substituição virtual foi aceita devido ao atual momento de pandemia 

pela Covid-19. 

 

3.2 Instrumentos de Pesquisa 

 

A entrevista é um instrumento de pesquisa e foi utilizado com os Professores Surdos 

para coleta de dados, precisando a perspectiva dos participantes e capturando informações reais 

sobre o tema e área pesquisada. A pesquisadora seleciona os assuntos mais importantes para 

auxiliar na compreensão e entendimento, atribuindo clareza em suas experiências de Ser Surdo 

e ser professor na área de Literatura ou não. “O segundo estágio de pesquisa consiste numa 

busca mais sistemática daqueles dados que o pesquisador selecionou como os mais importantes 

para compreender e interpretar o fenômeno estudado” (LÜDKE; ANDRÉ, 2018, p. 18). 

Os questionários semiestruturados foram divididos em dois tipos: fechado, para 

colocarem por escrito, em português, as informações de seus dados e local de trabalho, e aberto, 

que consistirá em gravação de vídeos com as falas dos professores. A maioria das pesquisas 

incluem gravação de voz, porém, nesta pesquisa foi necessário realizar as entrevistas utilizando 

filmagens, sendo que todos os entrevistados são Professores Surdos e usuários da Língua de 

Sinais, que é uma língua visual, por isso se dá a importância da gravação de vídeos em Libras 

para registro.  

A pesquisadora organizou o roteiro e selecionou o recurso visual correspondente a 

modalidade de uma língua visual.  

[...] o entrevistador tem que seguir muito de perto um roteiro de perguntas feitas a 
todos os entrevistados de maneira idêntica e na mesma ordem, tem-se uma situação 
muito próxima da aplicação de um questionário, com a vantagem óbvia de se ter o 
entrevistador presente para algum eventual esclarecimento.  
[...] Entre esses dois tipos extremos se situa a entrevista semiestruturada , que se 
desenrola a partir de uma esquema básico, porém não aplicado rigidamente, 
permitindo que o entrevistador faça as necessárias adaptações. (LÜDKE; ANDRÉ, 
2018, p. 40). 
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A técnica escolhida foi a que a pesquisadora teve um contato mais direto com os 

entrevistados no sentido de se inteirar e se sentir próxima dos participantes, ou seja, por vídeo 

e em Língua de Sinais, deixando-os à vontade e em seu conforto linguístico. 

 

3.3 Contextualização de Pesquisa 

 

O estado de São Paulo possui muitas escolas públicas municipais na cidade e no 

estado, mas não são encontrados Professores Surdos. O currículo é inadequado para alunos 

Surdos e não apresenta Literatura Surda como disciplina. A quantidade de alunos em sala de 

aula é pequena, geralmente a maioria destes alunos são inseridos com alunos ouvintes e os 

alunos Surdos estudam na sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

São um total de nove Escolas Bilíngues para Surdos e a pesquisadora escolheu realizar 

sua pesquisa de campo em uma Escola Bilíngue que pudesse ter contato com os Professores 

Surdos que utilizam a Literatura Surda e a Língua de Sinais. Por que se escolheu uma Escola 

bilíngue? Neste espaço, a grande maioria possui os Professores Surdos na atuação com crianças 

Surdas e dispõe de um currículo mais próximo da Cultura Surda, utilizando a Língua de Sinais 

como L1 e na modalidade escrita em português como L2. São graduados em Letras Libras e 

Pedagogia. A participação destes Professores Surdos será mantida em anonimato, respeitando 

suas opiniões e informações. Segundos os autores:  

Esse respeito envolve desde um local e horário marcados e cumpridos de acordo com 
sua conveniência até a perfeita garantia do sigilo e anonimato em relação ao 
informante, se for o caso. Igualmente respeitado deve ser o universo próprio de que 
fornece as informações, as opiniões, as impressões, enfim, o material em que a 
pesquisa está interessada (LÜDKE; ANDRÉ, 2018, p. 41). 

Ressaltada que todas as exigências éticas da pesquisa sobre o foco em uma abordagem 

qualitativa foram realizadas nesta pesquisa, foram buscadas informações e resultados ao longo 

do desenvolvimento dessa dissertação. 

Assim, contemplará a descrição da pesquisa de campo em uma Escola Bilíngue. A 

importância de conhecer concepções e significados de Professores Surdos sobre o uso da 

Literatura Surda em relação à Comunidade Surda constrói argumentação relativa e hipótese 

definida para esta pesquisa: Uso da Literatura Surda nas práticas de Professores Surdos na 

Escola Bilíngue para Surdos.  
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3.4 Análise 

 

Conforme o contexto de pesquisa explicitado sobre a instituição, a Escola Bilíngue 

Centro Educação para Surdos Rio Branco, na descrição do campo histórico e caracterização, os 

instrumentos e procedimentos metodológicos trazem interpretação e transição das entrevistas 

dos Professores Surdos e análise dos dados por meio de vídeos virtuais, que, posteriormente, 

foram traduzidos, por escrito, para Língua Portuguesa, para observar e analisar as respostas dos 

Professores Surdos, organizando por categoria, de acordo com a perspectiva de cada 

participante.  

Na coleta de dados e informações de cada entrevistado foi realizada uma análise crítica 

e os resultados desta análise consideram a formação dos professores e como obtiveram 

conhecimento sobre a Literatura Surda. Estes aspectos permitem estabelecer uma ligação em 

relação às concepções discutidas nos capítulos teóricos.  

As análises estão organizadas por categorias e estão estabelecidas de acordo com as 

respostas de cada participante, questionado sobre sua formação, para se conhecer melhor a 

experiência de Ser Surdo ou sua prática pedagógica no ensino em sala de aula, inclusive na 

contação de estória podendo ser Literatura Surda ou não, tivemos, ainda, uma discussão sobre 

a importância da Literatura ser inserida no currículo, considerando o ponto de vista dos 

Professores Surdos.  

 

3.5 Descrição da instituição como pesquisa de campo 

 

No município de Cotia localiza-se a escola Centro de Educação para Surdos Rio 

Branco (CES), que atualmente tem duas unidades Granja Vianna (Cotia/SP) e Higienópolis 

(São Paulo/SP).  

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco teve início na década de 70, quando 

uma comissão do Rotary Club Jardim América apoiou a causa da minoria Surda, iniciando um 

trabalho para atender crianças e jovens principalmente/exclusivamente de família de renda 

baixa e, em uma parceria com a Fundação de Rotarianos de São Paulo (FRSP) que, na época, 

cedeu espaço no Lar Escola Rotary (LER), para implantação de um serviço assistencial e 

educacional às crianças e jovens carentes da região de Cotia. É um projeto educacional de 

investimento na educação, condição básica para desenvolver uma sociedade sustentável, com 

inclusão social e educação para todos (RIO BRANCO, 2016). 
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Ao longo dos anos, seguem abordagens educacionais com metodologias voltadas à 

educação de surdos, mesmo passando por momentos de oralismo e comunicação total. 

Atualmente a abordagem de educação bilíngue, reunindo experiências de trabalho com pessoas 

Surdas, teve uma mudança importante. “Dezenove anos após o começo do trabalho, em março 

de 1996, iniciaram-se, oficialmente, as aulas da 1ª série do Ensino Fundamental para Surdos. A 

escola foi crescendo gradativamente, até a implantação da 4ª série em 1999” (RIO BRANCO, 

2008, p. 7). No final do ano de 1999, conquista projeto de Programa Continuidade de 

Escolaridade para que os alunos, ao concluir a 4ª série, possam continuar os estudos no ensino 

fundamental II até o ensino médio no Colégio Rio Branco, com acompanhamento por tradutores 

e intérpretes de Libras/Português.  

Esta escola foi uma marca histórica de extrema importância para todo o processo 

educacional, pois foi contratou o primeiro Professor Surdo para trabalhar com as crianças 

Surdas e, assim, possibilitar a interação com o uso da Libras e com a Cultura Surda.  

[...] em 1999, foi contratado o primeiro professor surdo, o que marcou, 
significativamente, a trajetória da escola, pois o contato com um educador surdo 
possibilitou aos alunos a aquisição da Língua de Sinais, o desenvolvimento linguístico 
e a formação de um sentimento positivo em relação à sua identidade enquanto surdo 
(RIO BRANCO, 2016, p. 7). 

Nessa fase, a abordagem em educação para surdos foi se tornando bilíngue, com a 

implementação de uma ação educativa de respeito ao uso da Libras e com a ampliação na 

contratação de educadores Surdos na escola. A escola também promove o contato entre alunos 

e suas famílias participantes da Comunidade Surda, sendo a principal referência do Ser Surdo.  

Com o objetivo de fortalecer a inclusão em todas as suas dimensões, o Centro de 

Educação para Surdos Rio Branco mantém contato regular com os alunos, equipes das 

instituições envolvidas, familiares e demais profissionais. 

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco desenvolve suas práticas educacionais 

com uma perspectiva filosófica com uma abordagem bilíngue e multicultural, principalmente 

na atuação do aluno Surdo no que diz respeito ao acesso à Libras como primeira língua e escrita 

da língua portuguesa, desenvolvendo o potencial do educando, valorizando e respeitando sua 

diferença linguística. A escola tem como prioridade a construção de identidade das pessoas 

Surdas, baseando-se em sua cultura, comunicação espontânea e transmissão desta cultura. Nesta 

escola, todos, Professores Surdos e ouvintes, são fluentes em Libras e trabalham com autonomia 

para organizar suas práticas pedagógicas em sala de aula, convivendo e trocando experiências 

com a Comunidade Surda.  

O Centro de Educação para Surdos Rio Branco tem como proposta pedagógica a 



72 
 

 
	

estruturação curricular com uma organização flexível, segue cumprindo a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9394/96 para o Ensino Fundamental (RIO BRANCO, 2016).  

Art. 40 - O currículo dos cursos oferecidos pelas unidades escolares mantidas pela 
Fundação de Rotarianos de São Paulo será elaborado de acordo com o disposto na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 9394/96 e demais normas dos órgãos 
competentes.  
§1º - Quanto à proposta pedagógica das unidades escolares mantidas pela Fundação 
de Rotarianos de São Paulo, serão observados os seguintes princípios:  
I - éticos, que respeitem a autonomia, desenvolvam atitudes de responsabilidade, 
solidariedade e de respeito ao bem comum;  
II - Relativos aos direitos e deveres da cidadania, bem como ao exercício da 
criticidade e do respeito à ordem democrática e ao meio ambiente;  
III- estéticos que desenvolvam a sensibilidade, a criatividade e as manifestações 
artísticas e culturais (RIO BRANCO, 2016, p. 16).  

A escola, que oferece acessibilidade em cursos por meio da Língua de Sinais para 

pessoas Surdas, revela que tem como objetivo educar e tornar cidadão a pessoa que participa, 

proporcionando a comunicação sem barreiras.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

4.1 Participantes entrevistados e dados coletados 

 

Conforme explicitado nos três capítulos anteriores, o procedimento metodológico 

contemplou a realização de entrevistas semiestruturadas, que foram divididas em dois tipos: 

fechada, com respostas escritas em português, e aberta, com gravação de vídeos e, 

posteriormente, a transcrição por escrita desses vídeos. O objetivo da pesquisa busca identificar 

se os Professores Surdos utilizam a Literatura Surda ou sua experiência de Ser Surdo na 

contação de estória nas Escolas Bilíngues e como isso reflete no desenvolvimento dos alunos 

Surdos. Selecionadas as perguntas para as entrevistas, foram reveladas as formações destes 

Surdos, como são as participações na Comunidade Surda, quais os conhecimentos na área da 

Literatura Surda e quais são suas estratégias práticas. Por outro lado, também houve uma 

investigação sobre a educação de Surdos e discussão sobre o currículo que possibilita a relação 

com a Literatura e Cultura Surda.  

Os resultados organizados sistematizam o agrupamento dos conteúdos dos 

comentários como referência de cada categoria, com interpretações relativas identificadas por 

meio da análise de suas temáticas, considerando a qualidade dos Professores Surdos.  

As perguntas fechadas, na modalidade escrita em português, foram realizadas para 

possuir uma coleta de dados e informações dos Professores Surdos, de modo a detalhar os 

depoimentos, auxiliando a compreensão e esclarecendo o caminho teórico. 

 

Quadro 4 – Perfil dos docentes Surdos participantes 

 Libélula Lebre Lobo Leão 
Gênero Feminino Feminino Masculino Masculino 

Formação 
 
 
 
 
 
 
 
 

Graduação em 
Artes, em 

Pedagogia e em 
Letras/Libras; 

Especialização em 
Educação Especial 

com ênfase em 
Deficiência 

Auditiva 

Graduação em 
Administração, 
em Pedagogia e 

Letras/Libras 

Graduação em 
Pedagogia 

Graduação em 
Letras/Libras 

Proximidade 
com a 

Comunidade 
Surda 

Ativa Ativa Ativa Ativa 

Anos de 
experiência de 15 anos 4 meses 21 anos 11 anos 
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docência em 
Escola 

Bilíngue 
Conhecimento 

sobre 
Literatura 

Surda9 

Sim Sim Sim Sim 

Fonte: Construção da autora. 
 
 

A escola Centro de Educação para Surdos Rio Branco oferece trabalho com educação 

infantil ao ensino fundamental I em classes exclusivas para alunos Surdos. Em outro Programa: 

Continuidade de Escolaridade, inicia no ensino fundamental II até o ensino médio, sendo os 

alunos Surdos acompanhados por tradutores intérpretes de Libras e Língua Portuguesa. A 

análise da coleta de dados referente à formação dos professores aponta que a maioria possui 

formação em Letras/Libras e Pedagogia. Então, percebemos que estão de acordo com o Decreto 

5.626/05 em seu artigo 4º e 5º quando se trata da formação de professores. 

curso de graduação de licenciatura plena em Letras: Libras ou em Letras: 
Libras/Portuguesa como segunda língua” e “o ensino de Libras na educação infantil e 
nos anos iniciais do ensino fundamental deve ser realizada em curso de Pedagogia ou 
normal superior, em que Libras e Língua Portuguesa escrita tenha constituído línguas 
de instrução, viabilização a formação bilíngue (BRASIL, 2005). 

Sobre a participação na Comunidade Surda, os entrevistados são ativos e percebe-se 

que possuem uma comunicação em Libras mais próxima da Cultura Surda, valorizando, assim, 

pessoas Surdas, humanos que que lutam em defesa de uma minoria linguística, pela qualidade 

de educação de surdos. “Com isso a comunidade surda tem um respaldo na lei ao promover 

manifestações com  interação de exigir respeito à cultura surda e lutar por uma educação de 

surdos com qualidade” (DALL’ ALBA, 2013, p. 28). Por outro lado, os Professores Surdos que 

atuam no âmbito de Escola Bilíngue no CES têm vínculo com a Comunidade Surda e 

reconhecem que a “Escola está ciente de seu papel, junto a essa minoria, de oferecer uma 

educação que possibilita a reflexão, a atuação e transformação social, além de um espaço que 

da visibilidade à comunidade surda” (RIO BRANCO, 2016, p. 8). 

 

 

 

 

																																																								
9 “Conhecimento sobre Literatura Surda” significa perceber o grau de conhecimento comum ou acadêmico do (a) 
Professor (a) Surdo (a) por sua participação ou atuação na Comunidade Surda, pois este tipo de conhecimento 
circula em Língua de Sinais e está inserido na Cultura Surda. 
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4.2 Transcrição das entrevistas 

 
As entrevistas coletadas foram realizadas por meio da gravação de vídeo em Libras 

por todos Professores Surdos, utilizando sua primeira língua, a Língua de Sinais. Pelo fato de a 

entrevistadora Ser Surda e compartilhar da mesma língua, os entrevistados se sentiram à 

vontade em sinalizar a respeito do assunto em seu tempo, e este foi o motivo do registro por 

vídeo, por usarem uma língua na modalidade visual-gestual. As transcrições das entrevistas 

foram traduzidas para português, posteriormente, de forma escrita, respeitando as falas dos 

sujeitos Surdos, sem omissão e mantendo a neutralidade na tradução, pois não seria possível 

transcrever ao mesmo tempo em que sinalizavam. Assim, se tornou possível o aproveitamento 

dos dados coletados, contribuindo para a compreensão de cada participante, a análise e 

compreensão de suas práticas. 

 

4.3 Análises categorizadas dos dados das entrevistas 

 

A análise foi organizada por categorias, seguem as questões elaboradas: Conhece a 

Literatura Surda e onde aprendeu? Usa ou não a Literatura Surda em sua aula? Quais estratégias 

para o uso da Literatura e quais são recursos visuais tecnológicos que utiliza? Qual a 

importância do docente Surdo ou Surda utilizar a Literatura Surda? Qual a opinião sobre a 

Literatura Surda ser implementada no currículo? Qual seu ponto de vista sobre a Literatura 

Surda no ensino?  

Durante a análise com as repostas identificadas, buscou-se uma leitura crítica das 

respostas sobre a relação com cada categoria e as estratégias utilizadas pelos Professores Surdos 

na Escola Bilíngue, possibilitando a discussão sobre a importância da Literatura Surda no 

currículo, conforme quadro a seguir:  

 

Quadro 5 – Questão 01 

 Relação do conhecimento sobre Literatura Surda e onde o 
adquiriu 

IDENTIFICAÇÃO TRECHO DE ENTREVISTA 
Libélula Conheço sim, quando fiz minha graduação de Letras-Libras no polo da 

USP estudei sobre Literatura, em 2006/2007, era um tema inovador, 
mesmo assim tivemos pouca informação sobre o assunto, mas antes 
disso desconhecia totalmente esse assunto. 
Lá aprendi sobre adaptações, por exemplo de fábulas para contação de 
histórias para surdos envolvendo a cultura surda e apresentando de 
forma visual, mesmo assim aprendemos somente a teoria e não a prática.   
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Um exemplo que me recordo é a história da Cinderela Surda dentre 
outras, percebo que atualmente o tema tem se expandido e criaram 
histórias, inclusive as poesias compostas por surdos. 
No curso de Letras-Libras alguns surdos já estavam começando a 
estudar o assunto sobre Literatura Surda, principalmente na UFSC em 
Florianópolis, já tinham DVDs que eram distribuídos, inclusive eu tinha. 
Hoje as coisas mudaram muito, principalmente nas redes sociais vem 
crescendo a quantidade de informações e nisso se tem tratado do tema 
Literatura Surda, claro que ainda tem falhas e tudo está sendo 
descoberto, é um começo. 

Lebre Sim. Pesquisei alguns artigos e teses de Mestrado sobre o tema 
Literatura Surda, também em alguns livros, não sei se você conhece: 
“Tibi e Joca”, “A Cigarra Surda e as Formigas”, não os li por completo, 
apenas algumas partes. Estou iniciando meu trabalho com crianças 
surdas e por isso meu interesse em pesquisar, pretendo atuar nesta área 
futuramente. 

Lobo 
 

Conheço sim algumas obras literárias. No CES Rio Branco (Centro de 
Educação para Surdos Rio Branco) usamos vários livros publicados com 
temas sobre surdos e/ou surdez, pesquisamos na internet ou quando 
vemos alguma divulgação sobre o tema. Infelizmente muitos não são de 
Literatura Surda e sim livros de Literatura escrita em Língua Portuguesa, 
acredito que a única forma que temos acesso a Literatura Surda é por 
meio de vídeos, registro em livros não temos. Em SignWriting não faz 
sentido para criança surda, pois não é visual e faz toda diferença. Em 
língua de sinais proporciona um conforto linguístico, mesmo assim 
ainda se tem muito material em vídeos sobre Literatura e não Literatura 
Surda. 

Leão 
 

Sim conheço e uso. Entendo que Literatura Surda é utilizada em 
contação de histórias, narrações, metáforas, fábulas e outros. Ótima 
pergunta. A princípio o ensino utilizando a Literatura Surda aconteceu 
de forma natural, pois os professores da escola onde trabalho me pediam 
para contar histórias para as crianças surdas. 
Em 2014, participei do Festival do Folclore Surdo na UFSC e então 
ficou claro o termo Literatura Surda. Neste Festival são exploradas as 
produções literárias em língua de sinais e neste momento pude perceber 
que muitas histórias apresentadas eu utilizava em meu repertório de 
contação de histórias. Utilizo a Literatura Surda dentro de várias 
disciplinas que ministro no CES Rio Branco e com todos meus alunos 
surdos, sendo que no 3º ano do Ensino Fundamental I consigo me 
aprofundar mais. 

Fonte: Construção da autora. 
 
 

Durante a análise, percebeu-se que a maioria dos Professores Surdos conhecem a 

Literatura Surda, pois estão próximos da Comunidade Surda e transmitem este conhecimento. 

Sendo assim, constatou-se que a temática da Literatura Surda, aos poucos e recentemente, vem 

se espalhando pela Comunidade Surda. Seguem trechos das respostas a serem observados:  

Conheço sim, quando fiz minha graduação de Letras-Libras no polo da USP estudei 
sobre Literatura, em 2006/2007, era um tema inovador, mesmo assim tivemos pouca 
informação sobre o assunto, mas antes disso desconhecia totalmente esse assunto 
(Libélula). 
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Sim (Lebre). 
Conheço sim algumas obras literárias. No CES Rio Branco (Centro de Educação 
para Surdos Rio Branco) usamos vários livros publicados com temas sobre surdos 
e/ou surdez (Lobo). 
Sim conheço e uso e outro A princípio o ensino utilizando a Literatura Surda 
aconteceu de forma natural, pois os professores da escola onde trabalho me pediam 
para contar histórias para as crianças surdas (Leão).  

Cada professor conheceu a Literatura Surda por um caminho diferente, alguns no curso 

de Letras-Libras, no polo da Universidade de São Paulo (USP), outros por pesquisas de alguns 

artigos e dissertações de mestrado sobre o tema de Literatura e isso se deu devido ao trabalho 

na escola com crianças Surdas, pela necessidade de ter um material específico. Entenderam que 

a adequação da contação de estórias em Língua de Sinais seria uma referência às crianças 

Surdas. Há, ainda, um outro motivo para professores solicitarem ao Professor Surdo que ele 

conte estórias para as crianças, visto este ter participação ativa na Comunidade Surda “[...] trago 

a noção de comunidade surda, para afirmar que a Literatura Surda surgiu dentro da comunidade 

surda, em associações de surdos, em encontros entre os surdos” (MOURÃO, 2011, p. 23).  

Trechos observados sobre a aprendizagem da Literatura Surda:  

Lá aprendi sobre adaptações, por exemplo de fábulas para contação de histórias para 
surdos envolvendo a cultura surda e apresentando de forma visual, mesmo assim 
aprendemos somente a teoria e não a prática (Libélula). 
Pesquisei alguns artigos e teses de Mestrado sobre o tema Literatura Surda, também 
em alguns livros (Lebre). 
Pesquisamos na internet ou quando vemos alguma divulgação sobre o tema (Lobo). 
Em 2014, participei do Festival do Folclore Surdo na UFSC e então ficou claro o 
termo Literatura Surda (Leão). 

Analisando esses comentários, podemos perceber que vieram de uma época em que 

não tinha material sobre Literatura Surda à disposição e que os que cursaram Pedagogia não 

conheciam sobre este tema, pois não tiveram o conhecimento prévio na graduação, não tiveram 

a disciplina de Literatura Surda, somente com o passar dos anos pesquisadores acadêmicos 

foram publicando seus livros e pesquisas relacionados a materiais literários. 

Esta crescente amplia o campo de estudo na área da cultura, “a partir de ano 2000, uma 

explosão de produções literária que, além de enfatizar o sujeito surdo, abordam questões 

relacionadas à cultura surda, o que não se percebia anteriormente” (SANTOS et al., 2011, p. 

43). 

Nas falas dos Professores Surdos observa-se que estes, quando eram crianças, 

desconheciam o tema sobre Literatura Surda. Apesar de participarem de narrativas, piadas, 

contação de estória, poesia, entre outros, não tinham consciência que se tratava ou estava 

relacionada à literatura “surdos brasileiros desconheciam o conceito de Literatura Surda. 

“Também não existia ensino de Literatura Surda como disciplina na escola, em projeto social, 
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pois não havia profissionais nessa área” (MOURÃO, 2016, p. 208). A sociedade, por utilizar 

uma língua majoritária, desconhecia a existência da Língua de Sinais, que era usada de forma 

clandestina em escolas. Desse modo, os Surdos não tiveram a oportunidade de desenvolvimento 

na área cultural.  

Em geral, em um contexto escolar ou clínico onde não se tolera a língua de sinais e/ou 
a cultura surda há um completo desconhecimento dos processos e dos produtos que 
determinados grupos de surdos geram em relação ao teatro, ao brinquedo, à poesia 
visual, à literatura em língua de sinais etc. (KARNOPP, 2006, p. 99). 

Foi identificada a instituição da UFSC, local onde aprenderam e adquiriram repertório 

na área Literatura Surda. Outro local identificado, sem ser acadêmico, foi o Festival do Folclore 

Surdo que, obviamente, faz total referência à Literatura Surda, reconhecida pela Comunidade 

Surda. 

Com isso, estamos vivendo um momento importantíssimo do país, com professores 
surdos em muitas universidades – federais, estaduais e privadas – nos cursos de Letras 
Libras e/ou ensinando Libras, pesquisando sobre a língua e a comunidade surda e 
divulgando os conhecimentos através de publicações e ações de extensão. Hoje, em 
universidades de todo o Brasil, temos disciplinas que estudam a literatura surda 
(SUTTON-SPENCE, 2021, p. 28). 

Relacionando os comentários dos professores, percebemos que este assunto circula 

pela Comunidade Surda, “Discutir sobre a literatura surda, no presente, é um reconhecimento 

aos saberes da comunidade surda” (BOSSE, 2019, p. 66). Todos os professores que trabalham 

no âmbito escolar, na educação de surdos, reconhecem o peso do significado de ‘Ser Surdo’, 

por isso todo material literário tem influência na constituição de uma identidade. Usam a 

contação de estórias ou outros temas com conteúdos apropriados à Cultura Surda para crianças 

Surdas.  

 

Quadro 6 – Questão 02 

 Se faz uso ou não da Literatura Surda em sua sala de aula 

IDENTIFICAÇÃO TRECHO DA ENTREVISTA 

Libélula Literatura Surda eu não uso em sala de aula. Trabalho no CES Rio 
Branco e não fomos orientados em como passar esse tema aos alunos. 

Lebre Trabalho com crianças surdas há 4 meses é um curto período, mas vou 
te contar minha experiência. Meu contato com as crianças se deu início 
logo quando começou a pandemia do COVID-19, portanto, não tive 
contato presencial com elas, somente por vídeo pelo aplicativo Google 
Meet e pelo recurso Classroom. No aplicativo do Google Meet eu 
utilizei uma janela onde sinalizava e a outra onde as crianças poderiam 
visualizar as figuras das fábulas e depois de outras histórias. A primeira 
fábula que usei foi: “O cão e a máscara” e então estimulava que eles 
refletissem sobre a história e o que aconteceria no decorrer dela. Tinha 
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que ser dinâmico, então pedia que eles participassem e trocassem 
informações entre si. Então, encaminhei um texto em português para que 
eles lessem e em seguida fazia a leitura junto com eles e neste momento 
usei a Libras para facilitar o entendimento dos alunos. Apliquei um jogo 
com eles onde usava sinais da fábula e eles tinham que usar a datilologia 
para dizer o nome daquele sinal. Por exemplo: sinalizei o sinal de “cão” 
e eles tinham que digitar C-Ã-O / sinalizei o sinal de “máscara” e eles 
digitaram M-Á-S-C-A-R-A, caso não lembrassem eu dava dicas como: 
“começa com a letra M”, então rapidamente eles lembravam. Após 
muita discussão pedi que eles me contassem em Libras o que eles 
entenderam da fábula. Alguns tinham dúvidas, outros não entenderam e 
assim ia auxiliando para que todos entendessem. Tudo utilizando a 
Libras.  

Lobo Uso sim Literatura com meus alunos. Faço mais adaptações do que 
invenção de histórias. Leio em Língua Portuguesa e adapto para a língua 
de sinais e para cultura surda. Em algumas culturas sinto dificuldade de 
entender o que o autor quis dizer e as vezes sinto vontade de perguntar 
aos autores, mas a grande maioria já é falecido, por exemplo, Monteiro 
Lobato, então faço minha pesquisa em descobrir o significado de algo 
dentro daquela cultura e aí sim adapto, sei que as vezes uma tradução 
corre o risco de ter falhas. Sempre uso contos de fadas, por exemplo, dos 
Irmãos Grim, as mais tradicionais como: Chapeuzinho Vermelho, 
Cachinhos dourados e os Três ursos, são histórias que são mais fáceis 
de adaptar e então uso a criatividade e a cultura surda, por exemplo, a 
Chapeuzinho Vermelha ser surda e assim por diante, mas a grande 
maioria nos utilizamos de uma Literatura criada por pessoas ouvintes. 

Leão Uso sim e faço adaptações das obras literárias que estão em Língua 
Portuguesa para Literatura Surda em língua de sinais. Sou professor da 
disciplina de Libras para o 4º e 5º anos da Educação Infantil, 1º e 3º anos 
do Ensino Fundamental I. Com a turma do 1º ano do Ensino 
Fundamental I elaboro aulas com algumas discussões sobre Literatura 
Surda. Primeiramente conto a história em Libras, utilizo vídeos da 
internet ou de sites que possuem filmes com Literatura Surda, que são 
pouco produzidos, discutimos e fazemos rodas de conversas para 
relembrarmos os sinais utilizados durante a história, para sanar dúvidas 
e perceber se eles entenderam o contexto. Com a turma do 3º ano do 
Ensino Fundamental I nossas discussões são um pouco mais profundas, 
não apenas com a contação de histórias, mas abordamos metáforas, 
subjetividades, entendimento dos objetivos de cada história. Eles 
também te acesso a textos literários em Língua Portuguesa e então peço 
que me contém em Libras o que entenderam da leitura. No 4º ano da 
Educação Infantil uso Literatura Surda com adaptações, mesmo com 
material escasso, sempre tento procurar alguma história que combine 
com a faixa etária da turma. Para Educação Infantil e 1º ano do Ensino 
Fundamental os contos são mais livres e tem como objetivo uma 
absorção visual.  

Fonte: Construção da autora. 
 
 

Nesta questão, foram coletadas informações dos Professores Surdos sobre utilizar ou 

não materiais de Literatura em Língua de Sinais. Observamos que um deles não faz o uso da 

Literatura: “Literatura Surda eu não uso em sala de aula. Trabalho no CES Rio Branco e não 
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fomos orientados em como passar esse tema aos alunos” (Libélula). Por outro lado, cabe uma 

reflexão sobre o currículo da escola CES que cumpre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional nº 9394/96 para o Ensino Fundamental (RIO BRANCO, 2016, p. 16), o artigo 40:  

§1º - Quanto à proposta pedagógica das unidades escolares mantidas pela Fundação 
de Rotarianos de São Paulo, serão observados os seguintes princípios:  
I – Éticos, que respeitem a autonomia, desenvolvam atitudes de responsabilidade, 
solidariedade e de respeito ao bem comum; [...]. 

É possível identificar que não há uma orientação comum dos conteúdos, pois os 

Professores Surdos têm autonomia para organizar e escolher o tema, além da responsabilidade 

ética em seguir o compromisso da escola de se ter uma comunicação visual e práticas 

pedagógicas em Língua de Sinais “[...] a comunicação esteja fluindo rápido e facilmente entre 

educadores surdos e as crianças surdas, os educadores começam a abordar os mais variados 

assuntos com seus alunos” (LADD; GONÇALVES, 2011, p. 308). 

Dos Professores Surdos entrevistados, três relataram que fazem uso da Literatura 

Surdos, porém a maioria traduz em Libras a contação de estória e adapta segundo a Cultura 

Surda,  

Encaminhei um texto em português para que eles lessem e em seguida fazia a leitura 
junto com eles e neste momento usei a Libras para facilitar o entendimento dos alunos 
(Lebre). 
Faço mais adaptações do que invenção de histórias. Leio em Língua Portuguesa e 
adapto para a língua de sinais e para cultura surda (Lobo). 
faço adaptações das obras literárias que estão em Língua Portuguesa para Literatura 
Surda em língua de sinais (Leão). 

Em relação aos critérios citados por Sutton-Spence (2021), percebi em minha análise 

que a entrevistada Lebre utilizou o critério “ser apresentada em Libras”, pois utilizou 

originalmente a escrita em Língua Portuguesa e, posteriormente, traduziu para Libras pensando 

no público de alunos Surdos. Os entrevistados Lobo e Leão usaram o critério “ser feita por 

Surdos”, visto que usaram a estória original criada por uma pessoa não surda, mas com 

possibilidade de adaptação da estória para a realidade de pessoas Surdas. 

Na Literatura Surda podemos encontrar a tradução, adaptação e criação (MOURÃO, 

2011). Então, a maioria dos entrevistados optou por traduzir para Libras a literatura apresentada 

aos alunos Surdos.  

Os Professores Surdos têm a perspectiva de priorizar o público nas apresentações em 

Libras, pois a literatura, originalmente, é escrita em Língua Portuguesa e facilmente fazem as 

adaptações/traduções em Libras. Esta autonomia os torna responsáveis por suas próprias 

metodologias de ensino, utilizando a contação de estória em Línguas de Sinais de forma 
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indissociável da Cultura Surda. 

Independentemente do conteúdo, os Professores Surdos possuem experiência e sabem 

como incentivar, por meio da história/estória, de acordo com o nível de linguístico adequado 

para os alunos Surdos, para que, gerando trocas, recontando estórias, apresentando aos alunos, 

ocorra o desenvolvimento da linguística e da imaginação das crianças Surdas. “As que contam 

fatos são boas ferramentas para o ensino porque os estudantes aprendem melhor quando as 

informações são apresentadas num contexto mais divertido, e a contação pode justamente 

ajudar a despertar o interesse em um assunto” (SUTTON-SPENCE, 2021, p. 239). 

 

Quadro 7 – Questão 03 

 Estratégia utilizadas na contação de estórias e  
a utilização de recurso visuais tecnológicos 

IDENTIFICAÇÃO TRECHO DA ENTREVISTA 
Libélula Trabalho com educação infantil e meu foco é ensinar a Libras, 

desenvolver as expressões faciais, a maioria dos textos que utilizo estão 
em Língua Portuguesa, então faço um trabalho de roda de conversa na 
biblioteca e escolho uma história para contar aos alunos e esse formato 
é diário para que eles possam absorver o máximo possível e para que 
tenham uma referência surda na construção do sujeito. Apesar se serem 
pequeninos sempre prestam muita atenção nas histórias e 
principalmente o professor por ser surdo como eles, assim entendem que 
é possível ter uma profissão, um trabalho, principalmente por que a 
maioria das famílias são de ouvintes e eles acabam não tendo muita 
informação dentro de casa, mas na escola é utilizada a sua língua, Libras. 
Faço a seleção dos temas de acordo com a faixa etária, inclusive das 
histórias literárias que vou contar, então leio a história e faço as 
adaptações necessárias. Por exemplo, em uma aula utilizo o Datashow, 
pois os alunos são muito visuais e tudo o que passo para eles é 
legendado, mesmo eles ainda não sendo alfabetizados devido a idade, 
mas precisa sabem que a legenda existe e incitar a curiosidade de saber 
do que se trata e muitos percebem que em suas casas na TV as vezes a 
legenda também aparece. No telão faço exibição de contação de 
histórias em Libras com cenário e o uso de muitas expressões faciais. 
As vezes eu paro e aponto para legenda e eles percebem que estou lendo, 
faço isso por que é da mesma forma que acontece com crianças ouvintes 
na mesma idade, a professora demonstra o ato de ler, de forma oral, 
então eu faço o mesmo, mas apontando para a legenda e sinalizando, 
então sinto que sirvo de modelo para eles quando faço a leitura da minha 
L2, que é a Língua Portuguesa. Na biblioteca preparamos o espaço com 
almofadas, fazemos um semicírculo e tem um clima de espaço livre. 
Então, escolho um livro e começamos pela capa dele, pergunto: O que 
vocês acham que será nossa história de hoje? E eles dão respostas 
aleatórias e vou fazendo várias perguntas para estimular que eles se 
expressem por meio da comunicação. O papel do professor não é de 
somente passar conhecimento, mas de incentivar esta troca e o 
desenvolvimento do raciocínio lógico por meio da língua. No final da 
apresentação do livro conto a história em Libras e esse é o momento que 
eles prestam muito mais atenção, continuo instigando com perguntas e 
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eles respondem com muita criatividade e dentro do contexto da história 
contada. As vezes também ministro as aulas no jardim da escola por ser 
um ambiente diferente para não ficar somente no espaço da sala de aula, 
principalmente por se tratar da Educação Infantil, pois são muito 
agitados, é bom diversificar o espaço. Sempre conto histórias no início 
da aula, pois no final da aula eles já estão cansados e a atenção é menor 
e eles já sabem em qual dia da semana vamos para qual espaço, assim já 
aproveito para ensinar os dias da semana e assim eles já se acostumam 
com uma rotina. Após cada contação de histórias aplico uma atividade, 
utilizo imagens com sequenciação, no máximo 3 imagens devido a 
idade. Peço também que eles me contem as histórias para saber como 
eles entenderam, claro que as vezes eles confundem a ordem da história, 
assim os demais alunos auxiliam com seus comentários. Uso algumas 
palavras coloridas para que eles comecem a utilizar a datilologia, as 
vezes com o nome de um personagem da história contada. Para os alunos 
maiores do 3º, 4º e 5º ano do Ensino Fundamental a estratégia é outra, 
pois já possuem uma língua, são sinalizados, adquiriram a L1 – Libras, 
para estes estimulamos a escrita, leitura e entendimento das histórias. 
Por exemplo, apresento um livro e peço que me falem o assunto que será 
trabalhado dentro do contexto da história, assim vão identificando 
palavras que eles não conhecem. As vezes utilizo o Datashow e outras 
vezes também fazemos semicírculo para a contação, quando estamos 
neste formato pergunto quem entendeu e este conta aos demais o que ele 
entendeu e neste momento faço as complementações do que faltou ou 
do que não está de acordo com a história. Começam a interpretar o que 
estão lendo, afinal eles são bilíngues e precisam das duas línguas, 
principalmente para sobreviver em uma sociedade onde a língua 
majoritária é a Língua Portuguesa.  
Em relação as palavras que eles não conhecem fazemos uma pesquisa 
juntos, bem como dos tempos verbais, assim introduzimos a gramática 
da Língua Portuguesa e na contação de histórias diferenciamos a regras 
gramaticais de cada língua Libras/Língua Portuguesa, o gênero, quem é 
o narrador e quem é o personagem (pronomes pessoais). Estas são as 
estratégias que utilizo. Aprendi muito em escolas com professores 
ouvintes e uso o PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), sei que essas 
diretrizes não foram elaboradas para alunos surdos, mas dá para fazer 
muitas adaptações, é um desafio. Assim como você Alicy está 
enfrentando uma etapa bem difícil, seu mestrado, então é preciso se 
acostumar com adaptações que não são fáceis e é assim no ensino para 
surdos, eles precisam se acostumar desde cedo com a leitura e a escrita 
em Língua Portuguesa, não resolve somente focar na Libras, somente 
assim vão desenvolver o aprendizado de ambas, é a mesma coisa de 
quando se aprende uma nova língua, no caso do surdo a diferença é pelo 
canal que ele recebe as informações. 

Lebre Conforme expliquei anteriormente, no aplicativo usei uma janela para 
demonstração das imagens da fábula. Eles tiveram a história em vídeo 
sinalizada antes do início da aula e após assistirem fomos para aula 
online, assim facilitou o entendimento prévio do que iriamos discutir na 
aula. Acredito que as imagens ajudam muito na contação de histórias, 
pois apenas com a sinalização a aula pode ficar monótona. Com as 
imagens eles percebiam os detalhes dos personagens e isso acrescentava 
dinamismo durante as discussões. 

Lobo Minha principal estratégia é gravação em vídeo e só depois introduzo a 
leitura, filmes e vídeos com legenda, imagens depende do assunto 
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trabalhado. Minha forma de trabalho se dá da seguinte forma: distribuo 
livros para os alunos surdos ou imagens sem nenhuma escrita da Língua 
Portuguesa assim ele pode entender com mais facilidade, pois tem um 
contato visual com a história e então faço perguntas como: Por quê? O 
que aconteceu? E eles vão me respondendo de acordo com a imaginação 
deles. Caso eles não consigam reproduzir o que visualizam é porque sua 
linguagem, raciocínio lógico e conhecimento de vocabulário ainda não 
estão formados, somente após esse desenvolvimento eles conseguem me 
responder. Quando não entendem eu percebo, pois acabam apenas 
reproduzindo o que eu sinalizo, parecem papagaios, só copiam. Após 
esse trabalho uso tirinhas de gibis e sim nessas eu exploro o 
entendimento deles com várias perguntas até conseguirem me responder 
e somente depois parto para algo mais elaborado como o processo 
anafórico durante uma conversação ou contação de histórias em Libras, 
bem como introduzindo a ideia de começo, meio e fim de uma história 
e por fim o resultado final seria a encenação desta história trabalhada. 
Uma outra estratégia é de filmar esses alunos atuando, assistirem depois 
e comentarem e assim perguntar como está sua fala, as vezes me falam: 
Minha fala está errada e pergunto por quê? E assim vamos construindo 
juntos. Acho importante essa forma de filmá-los, pois quando estão 
sinalizando não percebem sua fala, mas quando se veem fica mais fácil 
de se perceber. Assim vamos fazendo por etapas até que eles achem que 
a história ficou boa. Então, fico orgulhoso em ver o quanto tentaram 
melhorar. 

Leão Os surdos aprendem de forma visual, usar somente textos não é atrativo 
e facilmente perdem a atenção, quando apresento um vídeo eles ficam 
vidrados. Uso muito Datashow e livros fora do tamanho padrão, os 
maiores com figuras, isso para crianças dos 4º, 5º anos da Educação 
Infantil e do 1ºdo Ensino Fundamental I, vídeos com filmes, conto a 
história e depois procuro um vídeo que possa apresentar. Por exemplo 
se conto a história da Princesa e o Sapo, que ela o beija e ele se 
transforma em príncipe e que esteja em Libras, ressalto novamente que 
são escassos os materiais em Libras sobre Literatura Surda, neste caso 
utilizei o vídeo do Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), 
durante o filme interajo com eles sobre o que estão assistindo. Sigo uma 
ordem didática: conto a história, apresento imagens, assistem ao filme, 
caso eu encontre, discutimos e por fim eles produzem uma peça teatral, 
onde eu escolho os personagens que cada um irá representar. 

Fonte: Construção da autora. 
 
 

Sobre o uso de recursos tecnológicos visuais identificados pelos professores temos,  

Inclusive das histórias literárias que vou contar, então leio a história e faço as 
adaptações necessárias. Por exemplo, em uma aula utilizo o Datashow, pois os 
alunos são muito visuais (Libélula). 
No aplicativo usei uma janela para demonstração das imagens da fábula (Lebre). 
Estratégia é gravação em vídeo e só depois introduzo a leitura, filmes e vídeos com 
legenda, imagens depende do assunto trabalhado (Lobo). 
Uso muito Datashow e livros fora do tamanho padrão, os maiores com figuras (Leão).  

O uso de recurso tecnológico, obviamente, por ser uma língua na modalidade visual, 

facilita ao docente usar material didático pedagógico com recursos visuais como: vídeos, 
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filmagem, Datashow, imagem, fotos e encenação teatral, incluído e reforçando a contação de 

estória em Língua de Sinais, uma adaptação necessária, principalmente para a interação com os 

alunos Surdos e para o desenvolvimento na fluência da Língua de Sinais, “Primeiramente temos 

narrativas pedagógicas onde enfatiza o jeito surdo de ensinar, onde apela por estratégia de 

ensino visuais, transmissão de conhecimento em língua de sinais, com presença de professores 

surdos” (PERLIN; STROBEL, 2008, p. 34).  

A seguir, podem ser observados relatos sobre as estratégias e práticas pedagógicas 

utilizando a contação de estória: 

Escolho um livro e começamos pela capa dele, pergunto: O que vocês acham que 
será nossa história de hoje? E eles dão respostas aleatórias e vou fazendo várias 
perguntas para estimular que eles se expressem por meio da comunicação” 
(Libélula). 
Eles tiveram a história em vídeo sinalizada antes do início da aula e após assistirem 
fomos para aula online, assim facilitou o entendimento prévio do que iriamos discutir 
na aula (Lebre). 
Estratégia é de filmar esses alunos atuando, assistirem depois e comentarem e assim 
perguntar como está sua fala, as vezes me falam: Minha fala está errada e pergunto 
por quê? E assim vamos construindo juntos (Lobo). 
Conto a história, apresento imagens, assistem ao filme, caso eu encontre, discutimos 
e por fim eles produzem uma peça teatral, onde eu escolho os personagens que cada 
um irá representar (Leão).  

Percebemos que os Professores Surdos, no uso de estratégias didáticas, estão ligados 

ao reconhecimento da Cultura Surda, independentemente da formação acadêmica ser em 

Letras-Libras ou em Pedagogia, mas priorizando o Ser Surdo, que é inerente aos Professores 

Surdos. Desenvolvem uma forma diferenciada de ensinar, por conta de sua própria experiência 

como Surdos. Em relação aos alunos Surdos, estes também recebem as informações na 

modalidade visual, com estímulo ao diálogo para que tenham interação que os tornem aptos a 

realizar uma construção linguística. Afinal, a grande maioria das crianças Surdas não tem a 

oportunidade de se comunicar com suas famílias ouvintes no lar. Mais uma vez, a grande 

responsabilidade de qualidade de ensino parte de Professores Surdos.  

O diálogo é essencial para aprendizagem dos alunos surdos, por isso a necessidade de 
que o ensino seja o mais possível. O educador questiona os alunos com frequência 
para determina o que eles sabem sobre o assunto, de maneira que a aula possa ser 
desenvolvida de acordo com as respostas recebias (LADD; GONÇALVES, 2011, p. 
316). 

O conteúdo que utiliza o recurso da contação de estória é uma forma didática que 

prende o interesses das crianças Surdas e isto gera interação e compreensão no contexto em 

Língua de Sinais, ou seja, Professores Surdos são modelos fundamentais e naturais para 

transmissão da Cultura Surda, garantindo um aprendizado melhor e efetivo. “O contador de 

histórias em línguas gestuais é preferencialmente surdo pelas características mais importantes 
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que deve apresentar: possuir uma visão do mundo totalmente visual, diferente da dos ouvintes” 

(MORGADO, 2013, p. 153). 

Sobre a interação familiar com as crianças Surdas, segundo os relatos de Libélula, a 

maioria não utiliza a Língua de Sinais e não há interação, comunicação, muito menos familiares 

que contam estórias a essas crianças, especialmente pela ausência da Língua de Sinais. 

Apesar se serem pequeninos sempre prestam muita atenção nas histórias e 
principalmente o professor por ser surdo como eles, assim entendem que é possível 
ter uma profissão, um trabalho, principalmente por que a maioria das famílias são 
de ouvintes e eles acabam não tendo muita informação dentro de casa, mas na escola 
é utilizada a sua língua, Libras (Libélula). 

Então, isso se torna uma questão do professor saber desta necessidade e não somente 

se preocupar em ensinar conteúdos escolares, mas oportunizar que a informação sobre assuntos 

sociais circule em sala, desenvolvendo a autonomia para uma preparação futura de convivência 

em vida real. 

[...] a diferença pode ser considerada negativo, como um defeito ou falha por partes 
delas, ou pode ser recebida de maneira positiva e usada como base para a construção 
de vidas nas quais as crianças surdas poderiam se tornar mais ativas e dons de seu 
próprio. Os educadores utilizaram uma ampla variedade de estratégias pedagógicas 
para alcançar tais transformações (LADD; GONÇALVES, 2011, p. 308). 

A seguir, destacamos uma prática relatada pelo professor, com uma observação que 

consideramos importante: 

Vídeos com filmes, conto a história e depois procuro um vídeo que possa apresentar. 
Por exemplo se conto a história da Princesa e o Sapo, que ela o beija e ele se 
transforma em príncipe e que esteja em Libras, ressalto novamente que são escassos 
os materiais em Libras sobre Literatura Surda (Leão). 

A ausência de materiais de literatura em Língua de Sinais, contação de estória, é 

compatível com a citação de Sutton-Spence (2021, p. 29): “Por isso, há poucos artistas literários 

de Libras formados na área e seu público não tem muita experiência ou conhecimento sobre o 

assunto”. É preciso reconhecer que esses materiais, tanto em vídeos quanto livros didáticos e 

de Literatura em Língua de Sinais, são de extrema necessidade, principalmente ao público 

infantil, facilitando e contribuindo para que professores possam utilizar diferentes tipos de 

Literatura em Libras, como narrativa em sala de aula, valorizando a língua das crianças Surdas. 

 

Quadro 8 – Questão 04 

 Importância de utilizar a Literatura Surda 
IDENTIFICAÇÃO TRECHO DA ENTREVISTA 

Libélula Após nossa conversa sobre Literatura Surda percebi sim a importância 
principalmente quando se trata da cultura surda, do aprendizado de 
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forma visual, qual o comportamento da pessoa surda, como é sua 
comunicação. Por exemplo, no mês de setembro que comemoramos o 
Dia do Surdo, é um momento em que seria interessante utilizar um livro 
de Literatura Surda, mas o material é escasso, é preciso que se publique 
mais sobre isso, principalmente por ser um material que pode ser 
utilizado pelas escolas bilíngues. Acho interessante o surdo poder 
diferenciar a Literatura da Literatura Surda e perceber a sua 
identificação. 

Lebre Sim, importantíssima, pois as crianças ouvintes estudam a Literatura e 
por que não aplicar também para as crianças surdas? Acredito que o 
ensino de surdos tem que ter a mesma igualdade de conteúdo que as 
crianças ouvintes recebem. 

Lobo Acho sim a Literatura Surda importantíssima, desde que realmente ela 
contemple a cultura surda. Uma Literatura em Língua Portuguesa não 
vejo muita importância em aplicá-la diretamente ao aluno surdo. 

Leão Importantíssimo, pois auxilia na construção do raciocínio e na educação 
sobre valores humanos. Essa troca entre professor e aluno é rica e válida. 
A Literatura é ampla e engloba contação de histórias, metáforas, poesias, 
filmes e outros, os surdos precisam sim desta disciplina e não que 
precisam apenas aprender a Libras? A Literatura contribui reflexão de 
modo geral, inclusive para a construção de identidades surdas. O maior 
problema enfrentado é que a Literatura está em Língua Portuguesa, 
perpassa pelo professor surdo que faz as adaptações e somente depois 
chega nas crianças surdas, estimulando assim seu desenvolvimento. 

Fonte: Construção da autora. 
 
 

Considerando que a Literatura tem forte relação com a Cultura Surda, estimulando 

igualdade de conteúdo dos ouvintes e na educação de valores humanos, cultural e Identidades 

Surdas, percebemos observações importantes nas respostas dos professores:  

Literatura Surda percebi sim a importância principalmente quando se trata da 
cultura surda, do aprendizado de forma visual, qual o comportamento da pessoa 
surda, como é sua comunicação (Libélula). 
Sim, importantíssima, pois as crianças ouvintes estudam a Literatura e por que não 
aplicar também para as crianças surdas? Acredito que o ensino de surdos tem que 
ter a mesma igualdade de conteúdo que as crianças ouvintes recebem (Lebre). 
Acho sim a Literatura Surda importantíssima, desde que realmente ela contemple a 
cultura surda. Uma Literatura em Língua Portuguesa não vejo muita importância em 
aplicá-la diretamente ao aluno surdo (Lobo). 
Importantíssimo, pois auxilia na construção do raciocínio e na educação sobre 
valores humanos. Essa troca entre professor e aluno é rica e válida (Leão). 

Está claro que em seu ponto de vista é importante se tratar da Cultura Surda, pois o 

empoderamento é possível por meio da transmissão em Língua de Sinais, passando a Cultura 

Surda de geração para geração e se tornando uma herança cultural ao longo dos tempos.  

Por outro lado, há o enfrentamento e desafio do ensino da literatura, por estar em língua 

portuguesa, mesmo que em vídeo, como, por exemplo, uma contação de estória, se torna 

impossível o entendimento das crianças Surdas em uma língua oral, sendo assim, é perdida a 

oportunidade de conhecimento destas crianças. A importância da Literatura Surda e da Língua 
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de Sinais é justamente a de possibilitar o acesso à informação como socialização aos Surdos e, 

assim, a estratégia utilizada pelos professores é uma adaptação literária em vários gêneros. “Isso 

favorece a troca de conhecimento e informações, e deve ser valorizado e reconhecido como 

uma forma de expressão cultural e um instrumento de acesso à educação e da igualdade de 

oportunidades para o povo surdo” (SANTOS et al., 2011, p. 46). 

Podemos dizer, de forma breve, que a literatura surda é da comunidade surda e das 
pessoas surdas, já a literatura em língua de sinais é produzida na língua das pessoas 
surdas, lembrando que a literatura surda nem sempre está produzida em língua de 
sinais. Já a literatura em Libras é feita na língua de sinais dos surdos brasileiros 
(SUTTON-SPENCE, 2021, p. 39). 

A Comunidade Surda enfrenta esta barreira linguística, pois a maior parte dos 

materiais literários está na língua portuguesa escrita, ou seja, os Surdos não têm muito acesso 

à leitura, por ser sua segunda língua e por não considerar aspectos culturais da Comunidade 

Surda. 

Registro a importância de a Literatura Surda ter empoderamento do povo Surdo, 

podendo assistir às produções culturais disponíveis, principalmente os Professores Surdos que 

poderiam trabalhar estas produções com crianças Surdas, adolescente e adultos, temas como 

Cultura Surda, Identidade Surda, Língua de Sinais como primeira língua, tornando a educação 

mais igualitária, pois “a literatura é um elemento importante para contribuir para o 

desenvolvimento da língua” (BOSSE, 2019, p. 79). 

 

Quadro 9 – Questão 05 

 Sua opinião sobre a implementação  
da Literatura Surda no Currículo 

IDENTIFICAÇÃO TRECHO DA ENTREVISTA 
Libélula Acho importante sim a Literatura Surda estar no currículo de escolas 

bilíngues, em escolas públicas que tem salas inclusivas, atualmente eles 
contratam um interlocutor, que é o intérprete de Libras, então se 
possuem um surdo na sala é necessário que o currículo daquela escola 
esteja adaptado e o professor terá que se preparar para esta disciplina. 
Infelizmente a maioria das escolas não tem essa preocupação, faltam 
muitas etapas para a educação do surdo ser de qualidade. 

Lebre Muito importante, pois as crianças surdas precisam desenvolver o 
raciocínio e é um instrumento essencial na formação do imaginário, bem 
como auxilia na interação entre professores e alunos. Por meio das 
histórias eles adquirem novos vocabulários e fixam melhor as palavras, 
pois a maneira de aplicar foi didática. Quando pedi para que eles me 
contassem o que tinham entendido minha intenção foi de que eles 
pudessem se expressar em sua L1, ajudando a elaborar o pensamento 
antes da explicação. Se não tiver este tipo de disciplina no currículo as 
crianças surdas passam a ter menos possibilidade de expressão e de 
imaginação. 
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Lobo Boa pergunta. No CES Rio Branco não possui uma disciplina com a 
nomenclatura Literatura e sim como Contação de Histórias e dentro 
disso utilizamos a Literatura Surda. A escola segue a BNCC (Base 
Nacional Comum Curricular), por isso Literatura não se tem como 
disciplina ela pode ser explorada em outra disciplina. A maioria dos 
currículos de outras escolas tem apenas a nomenclatura de Contação de 
Histórias (envolvem contos de fadas, Irmãos Grim, folclore, dentre 
outras) e então me pergunto: essas histórias são Literatura? O termo 
precisa ser mais claro, mais pesquisado, pois eu não sou um estudioso 
de Literatura. Por exemplo, poesia faz parte da Literatura ou não? Tenho 
dúvida e gostaria que fosse mais discutida essa questão. As vezes leio 
algumas poesias em Língua Portuguesa e acho que elas não se 
relacionam muito com os surdos, mas se forem traduzidas para a Libras, 
então sim, passam a ter significado, inclusive alguns surdos até se 
emocionam por compreenderem seu sentido. Existe uma poesia sobre A 
Porta que contei para eles e percebi que entenderam, pois um dos alunos 
ficou emocionado, visto que estamos em um período de pandemia por 
conta do Covid, ele disse que estava com saudades de abrir a porta para 
sair, então fez sentido para ele neste momento, houve um entendimento. 
Isto é Literatura ou não? Quando vimos no currículo Literatura essas 
poesias fazem parte ou não? Eu não sei. Com o termo Contação de 
Histórias parece que fica mais abrangente contar qualquer tipo de 
história, mesmo sendo poesia. Mas acho sim ter a Literatura no currículo 
sim. 

Leão Sim acho importante ter a Literatura e que ela seja usada também nas 
aulas de Libras, assim como no aprendizado da Língua Portuguesa se 
aprende Literatura os surdos precisam ter essa equidade nas 
informações, bem como é importante que eles tenham acesso de uma 
literatura escrita em português. E se a Literatura não aparece como 
disciplina ela pode ser utilizada com outras disciplinas. A instituição 
educacional precisa sim ter uma disciplina somente de Literatura, pois é 
um momento em que o aluno se expressa livremente em sua língua. 
Assim como algumas escolas que não possuem a Libras como disciplina 
e precisam implementar, o professor usa a Literatura Surda na aula de 
Libras. Ainda o ideal é que um professor surdo ministre esta disciplina 
para melhor explanar o movimento e expressões da língua bem como 
sua cultura. 

Fonte: Construção da autora. 
 
 

Seguem alguns comentários dos professores sobre discussão da implementação da 

Literatura Surda no currículo:  

Acho importante sim a Literatura Surda estar no currículo de escolas bilíngues 
(Libélula). 
Muito importante, pois as crianças surdas precisam desenvolver o raciocínio e é um 
instrumento essencial na formação do imaginário, bem como auxilia na interação 
entre professores e alunos (Lebre). 
Sim acho importante ter a Literatura e que ela seja usada também nas aulas de Libras 
(Leão). 

Assim, o currículo sempre está relacionado com o que é de saber, um conhecimento 

que deve ser ensinado e aprendido, principalmente em relação a professores, alunos, cursos, 
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disciplinas e instituição, na visão de Moreira e Silva (1995, p. 8): 

o currículo não é um elemento inocente e neutro de transmissão desinteressada do 
conhecimento social. O currículo está implicado em relações de poder, o currículo 
transmite visões sociais particulares e interessadas, o currículo produz identidades 
individuais e sociais particulares. 

O currículo estará ligado à cultura e diversidade humana, pois existem diferentes 

culturas étnicas e nacionais que convivem no mesmo espaço, como por exemplo, grupos 

culturais de minoria: negros, indígenas, pessoas Surdas e imigrantes. Sendo assim, não 

podemos negar a importância de uma adequação do currículo a determinado grupo social. 

Porém, percebemos nos comentários dos Professores Surdos sobre a necessidade de inserir a 

literatura no currículo.  

Consideremos esta narração sobre a literatura, “Isto é Literatura ou não? Quando 

vimos no currículo Literatura essas poesias fazem parte ou não? Eu não sei. Com o termo 

Contação de Histórias parece que fica mais abrangente contar qualquer tipo de história, 

mesmo sendo poesia” (Lobo). Nesta resposta, percebemos que o professor tem dúvidas e está 

perdido sobre a contação de estória ou poesia. Não está claro para ele se faz parte ou não da 

Literatura em Língua de Sinais, isto se dá devido à escassez de materiais, falta de organização 

e categorização de gêneros e orientação sobre o conceito de Literatura em Língua de Sinais, 

sendo este um termo recente. Na época de sua formação acadêmica não tinha uma disciplina 

específica de literatura na escola de surdos, “Infelizmente, raramente pessoas surdas (e ouvintes 

também) estudam a literatura em Libras na escola” (SUTTON-SPENCE, 2021, p. 29). Devido 

a esse cenário, é importante ter registro dessas produções, visto que estão crescendo em diversos 

gêneros. Somente assim, Professores Surdos poderão utilizá-las como um material didático de 

ensino. 

Para conseguir isso, precisamos entender as normas literárias da comunidade surda. 
Normas são os valores aprovados de uma comunidade e as normas literárias da 
comunidade surda brasileira regulam o que os surdos avaliam como adequado na sua 
literatura, a linguagem, o estilo e a função. As normas não são sempre articuladas 
explicitamente pelos membros da comunidade, mas são subentendidas (CAMPOS, 
2017) (SUTTON-SPENCE et. al., 2020, p. 5508). 

Um ponto relevante relatado: “A escola segue a BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular), por isso Literatura não se tem como disciplina ela pode ser explorada em outra 

disciplina” (Lobo). O currículo é uma estrutura de não Surdos. Por ser, ainda, um tema 

desconhecido para a maioria das pessoas Surdas, não se tem propriedade no assunto. Além do 

mais, é padronizado, dando menos importância à seleção de um conteúdo específico, atendendo 

aos alunos ouvintes e reforçando a exclusão da minoria linguística e cultural dos alunos Surdos. 
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“Sabe-se que a tendência de aproximar Surdos das instâncias de discussão e decisão, 

como se propõe o Currículo, traz contribuições para desmaterializar o Poder constituído aos 

não-Surdos” (RUZZA, 2020, p. 60). 

Apesar dos Professores Surdos terem perspectivas semelhantes sobre a escola, o 

currículo não reconhece e não torna necessárias as disciplinas específicas de Literatura Surda e 

Língua de Sinais,  

Infelizmente a maioria das escolas não tem essa preocupação, faltam muitas etapas 
para a educação do surdo ser de qualidade (Libélula). 
Se não tiver este tipo de disciplina no currículo as crianças surdas passam a ter menos 
possibilidade de expressão e de imaginação (Lebre). 
A maioria dos currículos de outras escolas tem apenas a nomenclatura de Contação 
de Histórias (Lobo). 
E se a Literatura não aparece como disciplina ela pode ser utilizada com outras 
disciplinas (Leão). 

Currículos e disciplinas, em sua maioria, transmitem a cultura de uma de uma 

sociedade majoritária de forma unitária e homogênea. Nada se oferece como disciplina 

específica aos alunos Surdos. “A ideologia dominante se um currículo que massacra e exclui o 

Surdo de seu próprio mundo, camufla-se por todo o decorrer de sua infância, um vez que não 

lhes é oferecido o ensino” (LOURENÇO, 2017, 150).  

Dos 4 entrevistados, 3 não se sentem satisfeitos por não ter uma discussão sobre um 

currículo que englobe disciplinas como Literatura Surda, Língua de Sinais e Cultura Surda,  

Então se possuem um surdo na sala é necessário que o currículo daquela escola esteja 
adaptado e o professor terá que se preparar para esta disciplina (Libélula). 
As vezes leio algumas poesias em Língua Portuguesa e acho que elas não se 
relacionam muito com os surdos, mas se forem traduzidas para a Libras, então sim, 
passam a ter significado, inclusive alguns surdos até se emocionam por 
compreenderem seu sentido (Lobo). 
Ainda o ideal é que um professor surdo ministre esta disciplina para melhor explanar 
o movimento e expressões da língua bem como sua cultura (Leão). 

Reforçando que nos conteúdos seria interessante e importante contemplarem a 

Literatura Surda. 

As pedagogias surdas parecem ser semelhantes, e seus profissionais ficam muitas 
vezes descontentes com os currículos das sociedades majoritárias ouvintes, que se 
concentram mais no conhecimento per se e dão pouca atenção aos aspectos culturais 
do desenvolvimento emocional e social das crianças surdas. Os currículos e práticas 
dos educadores nativos e surdos costumam dar maior prioridades às experiências que 
se relacionam com a vida dos alunos (LADD; GONÇALVES, 2011, p. 311). 

A concepção dos sujeitos Surdos refere-se, exclusivamente, à consciência de Ser 

Surdo, ter experiência, saber o quão é necessário tratar da Cultura Surda e não se preocupar 

com um currículo padronizado. Pensar na construção do currículo como ferramenta 
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educacional, formação de disciplinas e conteúdos é o caminho do processo de aprendizagem, 

dentro e fora do espaço escolar, com a participação de Professores Surdos tendo autonomia para 

apontar conteúdos adequados e necessários, oferecendo às crianças Surdas um ensino de 

qualidade. “No entanto, neste caso, o Surdo passa anos em uma escola cujo currículo traz 

relação que comprovam sua minoria e menor importância, anulado sua identidade, linguagem 

e cultura” (LOURENÇO, 2017, p. 115).  

É por isso que a Comunidade Surda e os Professores Surdos, quando atuam na escola, 

fazem a diferença com seus contextos históricos e sociais, reconstroem e negam as formas 

hegemônicas dominantes na sociedade. Desse modo, aproximam a realidade das pessoas Surdas 

qualificam o ensino. “O Currículo Surdo também atenderá ao interesse de compartilhar as 

normas e valores comuns, conhecimentos básicos obrigatórios para todos os cidadãos” 

(LOURENÇO, 2017, p. 153). 

 

Quadro 10 – Questão 06 

 Seu ponto de vista sobre a Literatura Surda no ensino 
IDENTIFICAÇÃO TRECHO DA ENTREVISTA 

Libélula Tem muitas vantagens sim em se utilizar a Literatura Surda como o 
reconhecimento de ser um sujeito surdo, o uso de sua língua, a Libras, 
entender as especificidades entre surdos e ouvintes, principalmente para 
surdos que tem familiares ouvintes e esses não sabem lidar com uma 
criança surda, ela adquire a língua materna tardiamente, diferente de 
uma criança que nasce surda e tem familiares surdos, é claro que 
depende da família, mas as diferenças existem. Reconhecer seu lugar e 
sua cultura dentro de um lar é essencial. Geralmente pais ouvintes se 
preocupam em tentar fazer com que seu filho ouça, as prioridades são 
distintas. O respeito a diversidade do sujeito surdo é primordial. Tenho 
sorte em fazer parte de uma instituição como o CES Rio Branco que é 
uma referência e faz várias divulgações sobre como lidar com uma 
criança surda quando a família é ouvinte. Tem crianças surdas que tem 
facilidade no aprendizado enquanto outras não e isso é um reflexo 
familiar. Quanto mais contato a criança surda tiver com sua comunidade 
mais facilidade ela vai demonstrar no aprendizado em sua própria 
língua. Então acredito sim que a Literatura Surda é uma disciplina 
importante para o currículo escolar e também na formação do educador. 

Lebre Como positivo são as produções de vídeos que o professor apresenta 
para aplicar alguma dinâmica, então se torna um material didático, que 
neste momento de pandemia foi essencial o uso da tecnologia, as 
estratégias que tivemos que nos adaptar foi crucial para que as crianças 
conseguissem continuar seus estudos, mas o que mais dou ênfase é para 
o momento que cada criança precisa se expressar sobre o entendimento 
da história, assim podem ver o comentário uns dos outros e perceberem 
que cada um tem uma opinião ou explicação diferente, além de 
adquirirem mais conhecimento. Acredito que quanto mais utilizam sua 
L1 desenvolvem mais facilidade e possibilidade de escrita na língua 
portuguesa. A aula se torna menos cansativa quando usamos a contação 
de histórias como um recurso. Negativo: na Literatura em geral a 
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maioria dos personagens são ouvintes e neste caso a criança surda fica 
sem ter uma referência. Acredito que deveriam ter mais publicações que 
criassem personagens surdos também para algumas histórias.  

Lobo Essa pergunta é bem difícil, pois não posso classificar o que se tem de 
vantagem ou desvantagem, pois o ensino de Literatura Surda é recente, 
não temos registro dessa aplicação para se ter uma noção. Acredito que 
futuramente haverá ajustes e o ensino se tornará muito melhor que 
atualmente. Por exemplo, se não existisse a Literatura Surda como você 
faria sua pesquisa de Mestrado? Como temos algumas publicações você 
consegue atualmente realizar a pesquisa, mas é um assunto 
contemporâneo e com o tempo, como em qualquer assunto da história 
podemos perceber as vantagens e desvantagens. Assim como usar a 
Libras e o Português-Sinalizado. Espero que com a sua pesquisa outros 
possam perceber a importância da Literatura Surda e contribuir para uma 
nova visão, inclusive para uma nova consciência sobre esse tema tão 
importante na educação de surdos. O uso do Português-Sinalizado tem 
crescido e as vezes não percebemos, pois ainda faltam referências, 
pesquisas, instituições que incentivem, não é tão simples quanto parece, 
principalmente da Literatura Surda. Acredito que na formação do 
professor, em sua graduação deva ser um tema importante a ser discuto 
desde a sua base. Ter um registro como em livros acredito ser uma 
vantagem, apensa discutir ou falar sobre o assunto não, por exemplo, 
sempre converso com os alunos sobre livros de contação de histórias 
escritos por pessoas surdas e eles ficam admirados em saber que é 
possível! Então, vejo vantagem, pois é um estímulo para as crianças, são 
referências e modelos para eles. 
Quando leem está em Língua Portuguesa e eles me questionam e as 
vezes tomam a iniciativa em adaptar o texto para Libras. Se não 
existirem registro em livros das histórias como eu poderia passar para 
eles? Um movimento para que essas publicações continuem é 
importante, tenho percebido que diminuíram essas exposições, sei que 
faltam verbas, incentivo, organização, as vezes se tem foco apenas no 
ensino do surdo e não no material para isso. 

Leão É imprescindível desenvolver mais materiais para a Literatura Surda que 
atualmente é escasso, os existentes não são suficientes para as aulas, 
então vou em busca de novos livros e me filmo, conto para eles em 
Libras, mas quando se tem o material adequado e editado para aquele 
objetivo é mais eficaz. O professor acaba confeccionando materiais em 
vídeo, desenho, escrito dependendo da sua necessidade e se perde boa 
parte do tempo nisso, ao ponto que se houvesse material suficiente e 
seria viável que as crianças surdas levassem esse material para casa 
como em uma biblioteca ou até mesmo adquirir este material 
estimulando sua fluência e desenvolvimento na comunicação. Com mais 
materiais em Literatura Surda contribuiria para que essas crianças 
começassem a perceber mensagens implícitas em alguns momentos da 
escrita ou da contação de histórias. As vezes a história tem uma moral 
ou um enigma e eles precisam perceber o que há de errado na história 
ou se há alguma mensagem implícita. Por exemplo se apresento uma 
história onde um jovem está em cima de um burro e um idoso andando 
ao lado dele, seria facilmente trabalhado o tema sobre o respeito aos 
idosos, pois seria uma tentativa de entenderem uma inversão de valores 
e todas as nuances, o que para alguns surdos esta situação pareça normal, 
então é preciso que o professor faça essa intermediação para explicação 
e onde o aluno consiga acordar para mais uma descoberta. Esta 
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separação entre Literatura e Literatura Surda se faz necessária, pois 
envolve uma cultura, uma língua e a formação de um ser. 

Fonte: Construção da autora. 
 

As citações organizadas demonstram o ponto de vista dos entrevistados em relação ao 

ensino da Literatura em Língua de Sinais ao trabalhar com crianças Surdas:  

Tem muitas vantagens sim em se utilizar a Literatura Surda como o reconhecimento 
de ser um sujeito surdo, o uso de sua língua, a Libras (Libélula). 
Como positivo são as produções de vídeos que o professor apresenta para aplicar 
alguma dinâmica, então se torna um material didático (Lebre).  
A importância da Literatura Surda e contribuir para uma nova visão, inclusive para 
uma nova consciência sobre esse tema tão importante na educação de surdos (Lobo). 
Ao ponto que se houvesse material suficiente e seria viável que as crianças surdas 
levassem esse material para casa como em uma biblioteca ou até mesmo adquirir este 
material estimulando sua fluência e desenvolvimento na comunicação (Leão). 

Essas disciplinas oportunizam as crianças Surdas receberem conteúdo em sua primeira 

língua. Os Professores Surdos podem compartilhar seus saberes e ainda servem de modelos 

para que eles saibam que é possível, por meio do estudo, se ter uma profissão, inclusive ser 

professor. As produções, em vídeos, proporcionam um conforto linguístico maior do que livros 

em Língua Portuguesa. Apesar da Literatura Surda não constar como disciplina da escola, a 

Língua de Sinais é a língua materna de referência para a Comunidade Surda e quanto mais 

utilizada em seu conteúdo, mais eficaz se tornará o ensino aos alunos Surdos, conforme Bosse 

(2019, p. 85):  

A educação literária, em uma perspectiva cultural, sugere uma prática pedagógica em 
que a leitura possa proporcionar aos alunos saberes que vão além do que o professor 
“ensina”, ou seja, os alunos têm a oportunidade de, a partir da leitura, desenvolver 
algo além do conhecimento da língua, outras habilidades, construir novos 
conhecimentos e saberes, fazer novas relações com seu contexto, apreender novas 
experiências e assim poder relacioná-las com a vida cotidiana. Portanto, a prática de 
literatura deve estar atrelada às experiências e, por meio dessa relação, constituir um 
conhecimento amplo e diverso.  

Alguns entrevistados relataram um contraponto por não existir a disciplina de 

Literatura Surda:  

Principalmente para surdos que tem familiares ouvintes e esses não sabem lidar com 
uma criança surda, ela adquire a língua materna tardiamente (Libélula). 
Negativo: na Literatura em geral a maioria dos personagens são ouvintes e neste 
caso a criança surda fica sem ter uma referência (Lebre). 
O uso do Português-Sinalizado tem crescido e as vezes não percebemos, pois ainda 
faltam referências, pesquisas, instituições que incentivem, não é tão simples quanto 
parece, principalmente da Literatura Surda (Lobo). 
O professor acaba confeccionando materiais em vídeo, desenho, escrito dependendo 
da sua necessidade e se perde boa parte do tempo nisso (Leão). 

Segundo os relatos dos Professores Surdos, as crianças Surdas, em sua maioria, são de 

famílias ouvintes e não têm contato com a Língua de Sinais em suas casas e muito menos 
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passaram por experiências de contação de estórias. Ao chegar à escola e ter a aquisição da 

língua tardiamente, em muitos casos, é de extrema importância a presença de Professores 

Surdos em Escolas Bilíngues, incentivando uma prática pedagógica de forma visual, ensinando 

e relacionando com a vida cotidiana. Na Literatura em geral, os personagens, em sua maioria, 

são ouvintes. Portanto, falta representatividade para as crianças Surdas. Por isso, os Professores 

Surdos têm que insistir em transmitir o Ser Surdo em Língua de Sinais, conforme (PERLIN, 

2006, p. 5 apud LIMA, 2018, p. 31) “a virada para a pedagogia do surdo tem sido apresentada 

como uma ruptura no universo teórico da educação que detém o modelo ouvinte”. Utilizar um 

Português-sinalizado não significa valorizar a Língua de Sinais, e sim continuar acompanhando 

as palavras e sua estrutura em Língua Portuguesa. Isto acontece com professores que não 

possuem fluência, priorizando a língua oral. Quando a escola possui Professores Surdos, a 

contação de estórias em Língua de Sinais é um diferencial, pois compartilham da mesma 

Cultura Surda. Aos poucos, começam a surgir novos pesquisadores e novas publicações sobre 

a Literatura Surda e isto nos dá estímulo para acreditar que a Língua de Sinais permanecerá na 

educação de surdos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A elaboração desta pesquisa acadêmica levou em consideração despertar a importância 

de uma reflexão, bem como ampliar os estudos sobre teorias e práticas em uma discussão 

socioantropológica de professores que são sujeitos Surdos, pertencentes a uma Comunidade 

Surda, possuindo uma língua e uma cultura diferenciada da sociedade, mas com apropriação e 

autonomia para sugestões e elaborações de novos currículos, tendo como foco a Literatura 

Surda como prática pedagógica em Escolas Bilíngues para Surdos.  

O objetivo principal desta pesquisa foi identificar em que medidas Professores Surdos 

utilizam a Literatura Surda em Escolas Bilíngues e se eles possuem consciência da importância 

na constituição do Ser Surdo, visto que estão presentes em ambiente escolar e linguístico com 

crianças Surdas e que suas práticas pedagógicas necessitam da visualidade para fornecer ensino 

de acordo com a Língua de Sinais, que também é visual, ao mesmo tempo compartilhar a 

Cultura, pensando na qualidade de educação de surdos, mesmo com a escassez de materiais em 

Literatura Surda. 

A investigação com os Professores Surdos se tornou fundamental para compreender 

sua participação na Comunidade Surda, verificar se a formação acadêmica é em Letras-Libras 

e/ou Pedagogia e o quanto se é priorizado o Ser Surdo, desenvolvendo, assim, uma forma 

diferenciada de ensinar. Em relação aos alunos Surdos, com os dados da pesquisa, concluímos 

que as informações recebidas na modalidade visual estimulam o diálogo e a interação 

resultando em uma aprendizagem efetiva na construção linguística. Afinal, a grande maioria 

das crianças Surdas não tem a oportunidade de se comunicar com suas famílias ouvintes em 

seus lares. Essas situações vivenciadas sem o contato com a língua reforçam a responsabilidade 

de qualidade de ensino por parte de Professores Surdos e utilizar a contação de estórias se torna 

uma ferramenta fundamental no âmbito das Escolas Bilíngues para Surdos. 

Todo esse conhecimento intrínseco aos Professores Surdos deve ser aproveitado na 

preparação adaptada de um currículo que tenha sentido aos alunos Surdos, considerando seus 

valores, crenças, políticas e sociabilidade respeitando as diferenças, discursos, Cultura Surda e 

produções com subjetividade Surdas. 

Compreender que o currículo não pode ser único para todas escolas nem para todas as 

crianças, especialmente em Escolas Bilíngues de Surdos, é um passo para a construção de um 

indivíduo social, valorizando as Identidades Surdas existentes. Legitima um ensino de 

qualidade e com conteúdos, usufruindo de recursos tecnológicos e enriquecendo o ensino. 

Percebeu-se que a escola pesquisada não possui, em seu currículo, a disciplina 
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específica de Literatura Surda e em Língua de Sinais por desconhecimento de sua importância, 

tanto para alunos Surdos quanto para Professores Surdos em suas práticas pedagógicas, 

perpetuando um patrimônio linguístico.  Entretanto, é importante salientar que só quem pode 

trazer a Literatura Surda como uma expressão cultural são Professores Surdos por possuírem 

uma Cultura Surda. 

A Literatura Surda, em Língua de Sinais, faz uma enorme diferença na aquisição de 

novos conhecimentos e entendimento de mundo das crianças Surdas. 

Porém, a Literatura Surda, em Língua de Sinais, não teve registros durante anos. Ainda 

são poucas as produções, mas Professores Surdos podem utilizar um critério importante para 

atingir seu público e criar sua estória, visto que a literatura em geral, ou seja, em língua 

portuguesa, muitas vezes é traduzida e adaptada, anulando a Cultura Surda. 

É necessário que mais pesquisas sobre Literatura em Língua de Sinais sejam 

publicadas e registradas em vídeos para benefício das crianças e, também, para que Professores 

Surdos, que trabalham em Escola de Surdos, possam, futuramente, dispor desse material ao 

ensinar, despertando o interesse do aluno em determinado assunto e estimulando a imaginação. 

A análise, separada por categorias, demonstrou que o critério de uso da Literatura 

Surda por Professores Surdos é a “apresentada em Libras”. Os materiais utilizados estão em 

Língua Portuguesa devido à carência de uma Literatura “criadas por surdos”, bem como a falta 

de registros. Portanto, a adaptação passa a ser uma estratégia de adaptação na contação de 

estórias para os alunos Surdos. Isto nos propõe refletir sobre a importância do incentivo a novos 

pesquisadores e a criação de materiais literários “criados por surdos”, que contemplem seus 

interesses, lutas e cultura, representados em uma estória próxima à sua realidade de vida, 

valorizando o Ser Surdo e sua Identidade. 

Durante a pesquisa, apresento comentários dos Professores Surdos sobre esta urgência 

em todas as Escolas Bilíngues para Surdos para que, assim, possam selecionar a estória de 

acordo com o nível linguístico, faixa etária e gênero literário em equidade com a educação de 

pessoas ouvintes, proporcionando o direito de escolha do professor.  

Ao longo desse processo formativo, os alunos Surdos poderão ter aquisição e 

aprendizado de qualidade e se emancipar enquanto cidadãos que possuem direito e acesso à 

informação. 
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APÊNDICE 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 

Prezado Professor(a), 

 

Você está convidado(a) a participar da pesquisa de mestrado intitulada “Literatura Surda nas 

práticas de Professores Surdos em Escola Bilíngue”, sob a responsabilidade da pesquisadora 

Alicyary Moreira Queiroz, mestranda do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: 

Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

A pesquisa tem como objetivo analisar as estratégias utilizadas por professores surdos em 

Escolas Bilíngues na contação de estórias para crianças surdas. 

Você foi selecionado para uma entrevista semiestruturada. Os resultados da pesquisa poderão 

ser divulgados em publicações acadêmicas, porém sua identidade não será revelada, mantendo-

se o anonimato.  

Esclareço ainda que você não terá nenhum gasto e ganho financeiro por participar na pesquisa.  

Reafirmo que você é livre para não aceitar ou deixar de participar da pesquisa a qualquer 

momento sem nenhum prejuízo ou coação. 

Solicito a manifestação em participar da pesquisa em acordo a este Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, assinalando e assinando abaixo. 

 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com Alicyary Moreira 

Queiroz, através do e-mail alicymqueiroz@gmail.com. 

 

São Paulo, 2020. 

 

Você aceita participar desta pesquisa? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

 


