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Apresentação

Estamos iniciando a disciplina de Língua Brasileira de Sinais – Libras, um tema atual e extre-
mamente relevante para o público em geral, pois debate a língua utilizada por uma parcela bastante 
significativa da população brasileira: as pessoas surdas.

Antes de iniciar os estudos sobre a Libras, é necessário conhecer um pouco mais sobre as 
comunidades surdas e sua cultura visual. Convidamos você a participar desse debate, a despir-se de 
preconceitos que tenha aprendido ao longo da vida e a compreender as posições políticas da comuni-
dade surda, a qual vem assumindo uma postura crítica em relação aos conhecimentos que circulam 
sobre os surdos e a experiência da surdez.

A partir de 2002, com a oficialização da Libras no Brasil, houve um grande movimento 
de difusão da língua em alguns segmentos sociais, com vídeos de pessoas sinalizando nas redes 
sociais, em alguns poucos programas televisivos e em vinhetas que informam a idade mínima per-
mitida pela censura. Em canais governamentais, passaram a ser obrigatórias as janelas com a tra-
dução da programação, feita por intérpretes de Libras. Apesar desses fenômenos positivos, a Libras 
continua tímida na ocupação do principal espaço de produção e apropriação do conhecimento: o 
contexto escolar.

Entendemos que a escola com o propósito inclusivo tem como fundamentos o respeito, o 
acolhimento das diferenças individuais e o compromisso com o ensino-aprendizagem de todos os 
alunos e alunas. Assim, deve incorporar a Libras em seu currículo, como mais uma língua que me-
deie as atividades do processo de ensino-aprendizagem, sempre que estiverem matriculadas crian-
ças surdas entre os estudantes. O direito à educação bilíngue é, portanto, um importante objetivo a 
ser conquistado pela escola inclusiva.

A educação bilíngue para surdos é uma situação social que demanda inúmeras mudanças 
no sistema de ensino e na organização político-pedagógica da escola inclusiva, sendo necessário: o 
aprendizado de Libras como segunda língua por professores e alunos; a incorporação no currículo 
da história da educação de surdos e dos artefatos culturais das comunidades surdas; a capacitação 
e contratação de profissionais bilíngues e o acesso aos futuros professores de alunos surdos à gra-
mática e ao uso da Libras.

Esta obra tratará de todos esses aspectos da Língua Brasileira de Sinais. Recomendamos a 
associação da leitura ao acompanhamento das videoaulas, como forma mais efetiva de apropriação 
da língua, concebida como uma modalidade visual-espacial.

Esperamos que, ao final desta obra, você seja capaz de conhecer, refletir e colaborar para que 
a escola seja um ambiente de aprendizagem para todas as pessoas, inclusive para aquelas que fazem 
uso de uma língua diferente da nossa – a Libras.

Bons estudos!





1

Aspectos conceituais e históricos sobre os surdos e a surdez

Este capítulo trata dos aspectos conceituais e históricos relacionados aos surdos e à surdez, sendo com-
posto de três partes: a primeira está subdividida em terminologias da área da surdez e educação de surdos 
e mitos sobre os surdos e a surdez. Nela apresentamos concepções relativas às pessoas surdas, debatendo as 
diferentes nomenclaturas utilizadas para se referir a indivíduos que têm perdas auditivas e que, geralmente, 
são cercados de muitos preconceitos.

Mikhail Bakhtin (1895-1975), pensador russo e filósofo da linguagem humana, explica que as palavras 
não são neutras; elas carregam em seu significado uma posição ideológica do falante. Dessa forma, sempre ex-
pressam um ponto de vista sobre o fato ou universo que referenciam. Por isso, a discussão dos significados das 
palavras surdo, surdo-mudo e deficiente auditivo é fundamental, pois elas revelam concepções sobre o ser surdo.

A segunda parte do capítulo retrata as concepções sobre os surdos e a surdez: o modelo clínico e o so-
cioantropológico, e busca evidenciar as noções presentes na sociedade desde que a surdez passou a ser objeto 
de atenção na educação especial, no século XIX.

Apresentados os conceitos que norteiam a compreensão da surdez e suas consequências na vida social dos 
surdos, tratamos, na terceira parte, dos aspectos históricos da educação de surdos, com a intenção de discutir a 
importância da educação bilíngue para surdos, tendo em vista uma política educacional a ser defendida.

1.1 Terminologias e mitos
1.1.1 Terminologias da área da surdez e educação de surdos

O tema de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no ano de 2017 foi: “Desafios para 
a formação educacional de surdos no Brasil”. A surpresa por essa proposta repercutiu na imprensa nacional 
diante de seu ineditismo. O tema, de fato, é bastante específico e poderia ser alvo de críticas em relação à sin-
gularidade da abordagem, que trata da educação da pessoa surda. 

A redação do Enem considera a argumentação do candidato com base nos elementos apresentados na 
coletânea de textos disponibilizados na prova. Nesse caso, houve quatro textos motivadores1: um fragmento 
da Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), que trata do direito à educação inclusiva para pessoas com 
deficiência, principalmente quanto à educação bilíngue para surdos; um gráfico comparativo entre o número 
de matrículas de estudantes surdos em classes comuns (inclusivas) e em classes especiais (exclusivas), no pe-
ríodo entre 2011 a 2016; um fragmento de um documento do Ministério da Educação apresentando um breve 
histórico da educação de surdos e citando a Lei de Libras; e um cartaz de um surdo pós-graduado questionan-
do se o empresário lhe ofertaria uma vaga de emprego.

1 Para conhecê-los na íntegra, acesse o Portal Inep, disponível em: <http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/provas/2017/
cad_1_prova_azul_5112017.pdf>. Acesso em: 18 jun. 2018.



Língua Brasileira de Sinais – Libras10

Você faz ideia de como iniciaria essa discussão, com base nos elementos motivadores desse exame? 
Surdos, educação inclusiva, educação bilíngue e Libras são expressões e termos muito recentes no campo das 
políticas educacionais e compreendem conceitos bastante complexos. Iniciamos nossa reflexão sobre o que 
significa ser surdo buscando elementos sociológicos, filosóficos e linguísticos, visando a ter uma abordagem 
científica do assunto.

Inúmeras variáveis devem ser levadas em conta quando nos referimos à experiência da surdez. A mais 
conhecida socialmente é a chamada concepção médica da surdez, ou seja, aquela que descreve a perspectiva or-
gânica e funcional da perda auditiva. Médicos e fonoaudiólogos costumam ser responsáveis pelo diagnóstico 
de possíveis problemas auditivos, buscando otimizar a capacidade do paciente de ouvir por meio de tratamen-
tos clínicos e de tecnologias da audição, como os aparelhos auditivos e o implante coclear.

A expressão deficiência auditiva é largamente usada na área da saúde e reflete uma visão médico-orga-
nicista, ou seja, voltada ao diagnóstico da deficiência auditiva, da etiologia da deficiência (causas) e da detec-
ção do grau e tipo de perda, com o objetivo de ofertar tratamento específico para o quadro apresentado. Na 
relação entre médico e paciente surdo, são considerados fatores que podem auxiliar no bom funcionamento 
do aparelho auditivo para que não haja consequências no desenvolvimento da linguagem oral (fala).

Na obra Deficiência auditiva: conversando com familiares e profissionais da saúde (2005), por exemplo, as 
autoras Bevilacqua e Moret usam as terminologias deficiência auditiva (patologia) e deficiente auditivo (pessoa). 

Nesse enfoque médico, o olhar lançado para a criança está voltado à sua orelha defeituosa, buscando-se 
referências clínicas da medicina para discutir diagnóstico, avaliação e tratamento, sem ser feita alusão a outros 
fatores e variáveis relacionados ao desenvolvimento da linguagem, como a Língua Brasileira de Sinais (Libras), 
por exemplo. Essa visão clínico-terapêutica está presente na educação de surdos por mais de um século, ali-
mentando uma crença equivocada de que a linguagem corresponde somente à fala.

Como decorrência de tal ponto de vista, acarretou-se uma interpretação fatalista de que a falta de audi-
ção impediria completamente o desenvolvimento da fala e que essa privação traria atrasos no desenvolvimen-
to intelectual das pessoas surdas e em sua integração social.

Observe a citação que segue, extraída de um material didático disponibilizado pelo Ministério da 
Educação e Secretaria de Educação Especial:

Sendo a surdez uma privação sensorial que interfere diretamente na comunicação, alterando 
a qualidade da relação que o indivíduo estabelece com o meio, ela pode ter sérias implica-
ções para o desenvolvimento de uma criança, conforme o grau da perda auditiva que as 
mesmas apresentem. (BRASIL, 2006, p. 19)

Essa concepção, que enfatiza a deficiência como a questão central a ser observada, quando se trata de des-
crever a experiência de ser surdo, é denominada pelo médico venezuelano Carlos Sánchez como a medicalização 
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da surdez. Para o estudioso, as consequências dessa visão estão fortemente refletidas nas práticas educacionais 
da chamada pedagogia terapêutica. Tal perspectiva esteve presente na educação de surdos por mais de um século 
(entre 1800 e 1960) e foi guiada pelos fundamentos da medicina em seu enfoque curativo – abordaremos esse 
assunto mais adiante.

Os adeptos dessa abordagem clínica da surdez (professores, médicos e fonoaudiólogos) acreditam e 
defendem que pessoas com deficiência auditiva podem ter seu desenvolvimento intelectual prejudicado por 
não ouvir e falar e recomendam o processo de reabilitação da audição e da fala. De acordo com Carlos Skliar, 
a forma de intervenção mais consistente, segundo essa abordagem, seria relacionada à concepção abaixo:

medicalizar a surdez significa orientar toda a atenção à cura do problema auditivo, à corre-
ção de defeitos da fala, ao treinamento de certas habilidades menores, como a leitura labial 
e a articulação, mais que a interiorização de instrumentos culturais significativos, como a 
língua de sinais. (SKLIAR, 1997a, p. 111)

Essa noção também justifica a origem de uma terminologia preconceituosa que circula, muito frequen-
temente, na sociedade: surdo-mudo, na forma pejorativa “mudinho”.

A expressão surdo-mudo está equivocada e não tem fundamento do ponto de vista científico. Seu uso é con-
siderado inadequado e preconceituoso, porque revela desconhecimento sobre um fato: os surdos podem aprender 
a falar. Pessoas surdas têm voz, ou seja, não estão impedidas de produzir sons com seu aparelho fonador, o qual 
funciona perfeitamente. O que ocorre é que, pelo fato de não ouvirem, não aprendem a falar “naturalmente” pelo 
processo de produção vocal, com base em modelos de linguagem oral-auditiva, que fornecem elementos ao nosso 
processo de aquisição e desenvolvimento da linguagem via audição desde o nascimento.

De acordo com Santana (2005), é inclusive por esse fato que médicos e fonoaudiólogos prescrevem 
aparelhos auditivos e outras tecnologias da audição para auxiliar o processo terapêutico da audição e da fala. 
Exemplo disso é o implante coclear, que tem ofertado, segundo esses profissionais, a possibilidade de ouvir 
não apenas os sons ambientais, mas também os sons da fala, com resultados positivos na aquisição da lingua-
gem oral. Por ser uma tecnologia em processo de pesquisa, são ainda controversas as opiniões de especialistas 
quanto às suas possibilidades auditivas de sucesso.

A mudez é um quadro diferente da surdez, porque impede a emissão de voz (ou fonação). Isso pode 
ocorrer por problemas neurológicos que não permitem a articulação da fala, por malformação nas cordas 
vocais, língua, boca (aparelho fonador) ou mesmo por problemas psicológicos que afetam o desejo de se co-
municar. Essas situações não têm ligação alguma com surdez ou deficiência auditiva.

Ao dizermos “mudo”, a associação imediata que se faz é com a ausência de voz. Essa terminologia 
tem um duplo sentido: a incapacidade de emitir sons da língua falada (o que não é o caso dos surdos) e a 
impossibilidade de ter opinião, já que um sujeito sem voz é uma pessoa incapaz de manifestar pensamentos 
e raciocínio autônomos ou um posicionamento social. 
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Em síntese, até aqui, identificamos duas terminologias com conceitos distintos:

Figura 1 – Terminologias e suas concepções

Deficiente auditivo

Termo predominantemente 
utilizado na área da saúde.

Enfoque nos problemas auditivos.

A intervenção se dá pela tentativa 
de reabilitação da audição e da fala.

Os ouvintes são tomados como  
um padrão de normalidade.

Surdo-mudo

Termo equivocado, pejorativo e 
preconceituoso.

Sem fundamentação científica.

Fonte: Elaborada pela autora.

Ambas as nomenclaturas são problematizadas e questionadas na atualidade. Baseados em conhecimentos 
provenientes de ciências como a linguística, a sociologia, a antropologia, a filosofia e a história, entre outras áreas, 
a partir da década de 1960 pesquisadores e movimentos sociais chamam a atenção para os efeitos nocivos dessa 
concepção clínica para a vida social dos surdos:

O estudo da diversidade das línguas e culturas humanas, em suas características e especifi-
cidades, os diferentes movimentos mundiais que reivindicaram o direito à diferença para as 
minorias étnicas e linguísticas, entre outras, e denunciaram a discriminação a que elas esta-
vam submetidas, produziram mudanças significativas para, entre outros, o grupo de pessoas 
surdas. (FERNANDES, 1998, p. 20)

Sobretudo nos Estados Unidos, com base na repercussão dos estudos sobre a Língua de Sinais Americana 
(American Sign Language – ASL) realizados pelo linguista William Stokoe, na década de 1960 e com uma 
maior conscientização política das pessoas surdas insurge um movimento em defesa da ideia de existência de 
uma cultura surda. Isso emerge da compreensão de que pessoas surdas utilizam uma língua própria, organi-
zada com base em elementos visuais. Esses movimentos sociais e acadêmicos trazem à discussão uma repre-
sentação dos surdos como integrantes de um coletivo, uma comunidade organizada que compartilha crenças, 
valores e especificidades linguísticas e culturais.

Em contraposição a essas representações dos surdos como “deficientes da audição e da linguagem”, há 
um tensionamento social que resulta na organização política de pessoas surdas, seus familiares, profissionais 
da área e outros simpatizantes na busca da concretização de um movimento mundial que defende a condição 
dos surdos não como de deficientes, mas de sinalizantes de uma língua diferente daquela utilizada pela maio-
ria: a língua de sinais.

Karin Strobel (2008), pesquisadora surda e professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC),  
em sua tese Surdos: vestígios culturais não registrados na história, faz o registro histórico dessa longa e contraditória 
trajetória das pessoas surdas em busca de reconhecimento social. Ela apresenta conceitos importantes para a 
compreensão dessa nova representação social (que resiste às pressões da concepção medicalizadora e etnocêntrica 
da surdez), como é o caso das noções de povo surdo, comunidade surda e história cultural dos surdos, destacando 
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os movimentos surdos mundiais que se organizaram levantando bandeiras em defesa de uma língua e cultura 
próprias, como protagonistas de sua história.

O etnocentrismo2 do ouvinte, legitimado pela ciência e prática médica, recusou-se a considerar a dife-
rença surda, tratando com hostilidade e negação seus produtos culturais, como é o caso da proibição da língua 
de sinais por séculos.

Surdos são facilmente reconhecidos em espaços públicos pela forma singular de comunicação visual 
por meio da língua de sinais. Em qualquer ambiente, se duas pessoas estão sinalizando, são imediatamente 
identificadas como surdas. A língua de sinais diferencia os surdos daqueles que ouvem e se comunicam por 
uma língua oral. Em razão disso, a comunidade surda reivindica a terminologia surdos para se autorreferen-
ciar. Surdos são pessoas que utilizam uma língua visual e, por isso, fazem parte de uma minoria linguística no 
Brasil, já que a língua oficial e de uso corrente é a língua portuguesa.

Ser surdo significa ser respeitado e reconhecido em sua condição minoritária. Isso não impede sua 
cidadania, já que o indivíduo pode aprender a língua oral do país onde vive, seja em sua modalidade escrita  
ou falada.

No que se refere à organização política, os surdos estão representados pela World Federation of the 
Deaf3 (WDF), a Federação Mundial dos Surdos, organização não governamental com sede na Finlândia cuja 
diretoria é composta por ativistas surdos de diversos países, representantes de associações nacionais de luta 
pelos direitos das pessoas surdas. A agenda política da WDF é articulada a organismos internacionais de 
defesa dos direitos humanos, como a Organização Nacional das Nações Unidas (ONU) e a Organização das 
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), no sentido de garantir direitos culturais, so-
ciais e linguísticos do povo surdo em todo o mundo.

No Brasil, a militância surda se organiza na Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos 
(Feneis), com sede nacional no Rio de Janeiro e escritórios regionais em alguns estados brasileiros. Como 
entidade filantrópica, de cunho civil e sem fins lucrativos, defende e luta pelos direitos da comunidade surda 
brasileira, além de buscar o reconhecimento da cultura e da língua materna de indivíduos surdos.

Como vimos, o emprego de cada uma das terminologias surdo-mudo, deficiente auditivo e surdo revela 
uma concepção sobre o que entendemos da surdez: uma experiência da falta de audição e da fala ou uma ex-
periência visual e cultural diversa. As decorrências desse posicionamento podem revelar mitos, preconceitos, 
comportamentos e práticas discriminatórias diante das pessoas surdas e têm implicações muito graves para 
sua convivência social, seu processo educacional e sua identificação cultural.

O debate terminológico é revelador de que as palavras não são neutras, pois revelam um conteúdo 
ideológico e indicam nosso posicionamento em relação às concepções acerca da realidade em que vivemos. 
Educadores, linguistas e antropólogos devem ter como foco o sujeito, e não a deficiência; assim, a opção pela 
palavra surdo é ideologicamente marcada e, por essa razão, ao longo desta obra, usaremos essa terminologia.

2 Visão de mundo de quem considera o seu grupo social mais importante que os demais.
3  Acesse o site da Federação Mundial dos Surdos (disponível em: <http://wfdeaf.org/>) e o da Federação Nacional de Educação 
e Integração dos Surdos (disponível em: <https://feneis.org.br>) para conhecer suas agendas políticas, ações, eventos e materiais 
disponíveis que trazem a visão dos surdos como integrantes de uma minoria linguística e cultural.
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1.1.2 Mitos sobre os surdos e a surdez
No livro Libras? Que língua é essa?, de autoria da linguista e professora da Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), Audrei Gesser (2009), são apresentados vários mitos sobre as pessoas surdas e a surdez, a 
respeito de suas capacidades e dificuldades. Vamos conhecer alguns deles:

• O surdo não fala porque não ouve.

• O surdo precisa ser oralizado para se integrar na sociedade ouvinte.

• O surdo tem dificuldade de escrever porque não fala a língua oral.

• O uso da língua de sinais atrapalha a aprendizagem da língua oral.

• Todos os surdos fazem leitura labial.

O que você diria sobre essas afirmações? São verdadeiras ou falsas?

Todas as alternativas são falsas e revelam faces do preconceito sobre os surdos, sua língua e sua cultura 
visual. São mitos relacionados a crenças comuns, sem fundamento objetivo ou científico, que circulam social-
mente. O mito está recoberto pela ignorância, falta de conhecimento e vivência e manifesta-se como preconceito.

No artigo “O estranhamento causado pela deficiência: preconceito e experiência”, a pesquisadora 
Luciene Silva (2006), da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), reflete sobre as questões do preconceito em 
relação às pessoas com deficiência, cujas diferenças são concebidas como falta, carência ou impossibilidade. 
A autora afirma que o corpo deficiente é negado pela sociedade por ser fora dos padrões. As relações sociais 
cultuam a construção de uma corporeidade e perfeição humanas e cobram formas de controle e correção 
(tratamentos, cirurgias, reabilitação etc.) para se atingir uma estética corporal hegemônica. As pessoas com 
deficiência causam estranheza nas relações sociais de produção e mercado, que exigem o corpo saudável para 
competir (e vencer) no trabalho, ignorando o corpo fraco e fora de ordem, visto como um obstáculo para a 
produção. É nesse contexto de representações sociais pautadas na normalidade/anormalidade do corpo e da 
mente que o preconceito emerge como um comportamento que, embora pessoal, não é individual, já que re-
flete e reproduz concepções hegemônicas socialmente (SILVA, 2006).

A autora chama atenção ainda para o fato de que o preconceito é alimentado por nossa limitação, por não 
sabermos lidar com pessoas com deficiência. Pela falta de contato com elas, passamos a reconhecê-las por um 
rótulo (negativo); o relacionamento passa a ser com o estigma, com a marca que evidencia a sua identificação.

Se aplicado ao universo da surdez e dos surdos, esse raciocínio caracteriza o corpo surdo como aquele 
ao qual falta a capacidade de ouvir e de falar. O pensamento generalizado acerca da solução possível para esse 
problema seria o de que “o surdo precisa ser oralizado para se integrar na sociedade ouvinte”. Durante mais 
de um século, na educação especial houve um esforço para “corrigir” os problemas de audição e linguagem 
dos surdos, centrando-se toda atenção escolar na “cura da deficiência auditiva”, com uma política educacional 
denominada oralismo.

O oralismo é uma filosofia educacional que desenvolve estratégias metodológicas baseadas em práticas 
de reabilitação da audição e da fala por meio de treinamento intensivo e da utilização de aparelhos auditivos.  
A abordagem oralista mantém a crença de que a integração social e o sucesso escolar do aluno estão associa-
dos à sua habilidade individual para aprender a falar e realizar a leitura orofacial (ou labial). Mesmo que haja 
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um grupo de pessoas surdas que aprendeu a falar e se comunica por essa forma prioritariamente, esse número 
é inexpressivo diante de uma maioria que se utiliza da língua de sinais de maneira mais eficaz.

Um grande mito que circula socialmente é o de que todos os surdos sabem ler lábios e que, se pronun-
ciarmos as palavras lentamente e com boa articulação, a mensagem será entendida plenamente. Esse mito 
traz inúmeras dificuldades, sobretudo em se tratando das interações na escola, quando os estudantes têm que 
acompanhar aulas exclusivamente faladas, com professores se movimentando o tempo todo, dando-lhes as 
costas enquando escrevem no quadro. As discussões que envolvem muitas pessoas falando ao mesmo tempo 
é outro problema em relação à presença de indivíduos surdos nas salas de aula.

Esse mito é alimentado pela percepção equivocada da homogeneidade entre as pessoas surdas, ignoran-
do suas diferenças individuais, as oportunidades sociais, culturais e o perfil socioeconômico, que determinam 
trajetórias de vida muito diferentes entre as pessoas surdas. Isso vai definir, por exemplo, se o surdo é ou não 
oralizado, se somente se comunica em Libras, se é bilíngue (usa Libras, escreve e/ou fala a língua portuguesa), 
se a comunicação se dá apenas por gestos caseiros, entre outras possibilidades.

São considerados como surdos oralizados aqueles que desenvolveram mais habilidades em lin-
guagem oral, comparativamente aos não oralizados, cujas habilidades verbais são quantitativa 
e qualitativamente inferiores. A denominação “não oralizado” não é considerada muito precisa 
para a referência aos sujeitos, porque ser “não oralizado” não equivale à mudez, nem significa 
que o sujeito surdo não foi exposto ao trabalho de oralização, mas que apenas fala muito pou-
co, em geral, palavras e frases simples (Botelho, 1998). Simplificando, surdos oralizados são 
aqueles que usam uma língua oral, onde geralmente a língua-pátria é a sua língua materna, 
leem lábios, não se identificam com as manifestações da Cultura Surda e participam mais da 
Comunidade Ouvinte; os não oralizados usam a língua de sinais como primeira língua (essa 
pode ter sido ou não sua língua materna) e estão mais fortemente inseridos nos patamares 
linguístico-sócio-cultural que permeiam a Cultura Surda. (TORRES et al., 2007, p. 376)

A leitura labial é possibilitada pela visualização da expressão fisionômica e percepção dos fonemas pro-
nunciados pela pessoa que fala. Entretanto, mesmo entre os surdos que receberam “treinamento” para o domínio 
dessa técnica, há estudos e pesquisas demonstrando ser a leitura labial um meio ineficaz para a compreensão ple-
na entre os interlocutores, uma vez que, na melhor das hipóteses, 50% da mensagem estará comprometida pela 
dificuldade de leitura de fonemas não visíveis para os surdos e pela rapidez do fluxo da fala. Tudo isso dificulta o 
entendimento do conteúdo, que acaba sendo deduzido pelo contexto, ou seja, nem sempre é confiável.

Soma-se a isso o fato de que ler lábios é uma tarefa extremamente cansativa, pressupõe esforço e atenção 
redobrados, em virtude da presença de outros elementos intervenientes nesse processo, como movimentações 
paralelas e peculiaridade nas características dos lábios de quem fala (presença de bigodes, lábios imperfeitos, 
trejeitos articulatórios, mobilidade labial, entre outros).

Acreditar que uma criança e/ou adolescente seja capaz de focar sua atenção nos lábios de quem fala 
durante as quatro horas do turno letivo, como requisito para participar das atividades e apropriar-se dos 
conteúdos, é uma falácia. A leitura labial, portanto, é um recurso que penaliza os alunos surdos e promove a 
manutenção de sua maior dificuldade: compreender, naturalmente, o português falado.

Ainda que os surdos tenham recebido atendimento especializado voltado à aprendizagem da linguagem 
oral e da percepção visual da fala (a chamada leitura labial), dificilmente terão possibilidade de acompanhar 



Língua Brasileira de Sinais – Libras16

as aulas por meio dessa forma de comunicação. Essa crença revelou-se equivocada e apenas contribuiu para 
a manutenção das dificuldades escolares de alunos surdos, dando origem à evasão, à repetência e ao fracasso 
escolar generalizado, por serem incapazes de acompanhar as aulas em condições de igualdade com ouvintes. 

De acordo com Garcia (1999), atualmente engajados nos movimentos sociais de segmentos minoritá-
rios da população, surdos do mundo todo empreendem esforços em demonstrar que não veem a si próprios 
como deficientes, mas como um grupo linguístico e culturalmente diverso. Segundo Thoma (2004):

A comunidade surda faz distinções – particularmente quanto à língua – entre os surdos e os 
que ouvem. Não uma distinção audiométrica, como aquelas que encontramos com frequên-
cia na literatura voltada a ensinar sobre quem são os surdos, uma literatura que os narra a 
partir de graus de perda de audição e os coloca sempre em referência a uma norma ideal, 
em comparação aos que ouvem. Mas uma distinção que fala nos surdos como sujeitos com 
uma cultura visual e como membros de uma comunidade plural, mas que tem em comum 
as marcas da exclusão pela condição do não ouvir. (THOMA, 2004, p. 58)

Professores e outros profissionais em formação contribuem na difusão da nova perspectiva de que os 
surdos fazem parte de uma minoria linguística brasileira que tem o mesmo direito que as demais pessoas de 
aprender a língua de sinais para compartilhar os mesmos conhecimentos e bens sociais produzidos historica-
mente pela humanidade.

Pelo fato de os surdos serem cidadãos brasileiros, sua inclusão social dependerá do respeito à singulari-
dade linguística, manifestada pelo uso irrestrito da língua de sinais, e da organização das diferentes instâncias 
sociais, com destaque para a escola, oportunizando-lhes o aprendizado da língua portuguesa. Essa situação 
efetiva-se para os surdos por meio de uma política de educação bilíngue em que a Libras e o português seriam 
assegurados como línguas na comunicação e meio de acesso à informação e à educação de pessoas surdas.

Pela importância do tema, trataremos dele no próximo capítulo, o qual debate os aspectos históricos da 
educação de surdos. Por ora, é importante desmistificar mais uma crença falsa: “o surdo tem dificuldade de 
escrever porque não fala a língua oral”.

O aprendizado da leitura e escrita da língua portuguesa por surdos é possível e pode ser comparado ao 
de uma língua estrangeira, já que exige metodologias próprias de ensino como segunda língua. A impossibili-
dade de fazer relações entre oralidade e escrita, algo que, ao contrário, é comum aos ouvintes que aprendem a 
ler e escrever, exige que todo o processo metodológico seja realizado com recursos didáticos visuais.

Os surdos terão muita dificuldade em aprender se o processo de alfabetização for realizado com as 
mesmas metodologias adotadas para as crianças ouvintes. Contudo, se a língua de sinais for o ponto de partida 
para suas reflexões linguísticas em português, eles apresentarão características de escrita muito parecidas com 
estrangeiros que falam uma língua materna diferente do português.

Observe os dois textos a seguir; um foi escrito por um falante de inglês, aprendiz de português, e o outro 
por um surdo, na mesma situação. Você saberia dizer qual é o autor de cada texto?
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Quadro 1 – Redações

Eu carro vende para $1600.00 ou posso para 
um pouco menos se preciso talvez $1500 um 
pouco menos para familia. Eu gosto esse com-
putador muinto, eu compra uma pra me tam-
bém and e otimo!! Que voces pensa com esse 
notebook? Pode vende para esse preso? Sabe 
alguma pessoa intersante? Escreve para me 
por favor..tambem tem outro cam para compu-
tador paricedo do que o cam eu compra para 
Adriano...quanto voces pense eu possa venda 
pra? Um abraso para todo mundo...

Eu gosto bom ele Jardim Botânico.

Eu foi vi ele bom rosa muito Jardim Botânico.

Eu fui passear vi muito frboi bom no cor.

Nós vamos e amigos na foi eu fui sim.

Eu gosto bom ele frboi.

Ele muito passirios.

Eu casado pé no calhor.

Eu comei um coca-cola de pissar.

Eu viu muito rio.

Fonte: Adaptado de Fernandes, 2006, p. 7.

Se comparados os textos, observamos muitas semelhanças na escrita típica de falantes de línguas 
com estruturas gramaticais diferentes do português, inglês (no primeiro texto) e Libras (no segundo texto).  
As dificuldades com vocabulário limitado ou grafia incorreta, o uso inadequado de preposições, tempos ver-
bais, sufixação, prefixação, concordância nominal e verbal, entre outros aspectos, são muito semelhantes, 
demonstrando que não é a surdez o fator central no processo de aprendizado da escrita, mas sim a Libras estar 
mobilizando suas hipóteses sobre a escrita.

Assim, a crença equivocada de que a língua de sinais é prejudicial ao aprendizado do português revela 
preconceito e ignorância em relação ao processo típico de aprendizes de segunda língua, que se caracteriza 
pela mistura de estruturas e funções entre a língua-base (Libras) e a língua-alvo (português). Entender que a 
língua de sinais será o ponto de partida para o processo de aprendizagem do português escrito, e as implica-
ções que esse fato traz para a leitura e escrita dos surdos, é uma realidade ainda ignorada, infelizmente, tam-
bém por grande parte dos professores.
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1.2 Concepções sobre os surdos e a surdez: o modelo clínico-terapêutico 
 e o socioantropológico

A seção anterior teve a intenção de iniciar uma reflexão sobre nossos pontos de vista acerca dos surdos, 
tomando as terminologias, ou nossa forma de nomear os sujeitos que vivenciam a experiência da surdez, para 
exemplificar nosso preconceito, nossa simpatia ou nossa total ignorância sobre o tema.

Como vimos, conceituar a surdez e os surdos suscita divergências e posicionamentos polêmicos entre 
diferentes áreas de conhecimento, como as ciências da saúde, da educação, da sociologia, da antropologia e da 
linguagem/linguística.

Passamos agora a compreender como esses diferentes discursos (modos de representar) sobre os surdos 
interferem nas práticas sociais e como os diferentes pontos de vista que eles expressam refletem-se em relações 
sociais que lhes atribuem um lugar, um valor na hierarquia das relações de poder das práticas sócio-históricas. 
Segundo Silva (2001, p. 47), “os diferentes grupos sociais utilizam a representação para forjar a sua identidade 
e as identidades dos outros grupos sociais”, e esse é um campo atravessado por relações de poder.

Retomando a discussão que introduziu este capítulo, voltemos ao tema da redação do Enem em 2017 e 
às repercussões que o debate suscitou na mídia e nas redes sociais. Diante de inúmeras manifestações precon-
ceituosas e críticas a respeito do tema da redação, uma cidadã surda iniciou um debate com vídeos e textos no 
Facebook, nos quais pedia mais respeito, menos ignorância e mais alteridade, levando em conta o desconhe-
cimento da sociedade em geral a respeito de “cicatrizes” e dificuldades enfrentadas pelos surdos.

Vamos entender melhor do que trata essa indignação com os ouvintes e a quais cicatrizes ela se refere. 
A história da surdez (deficiência) e dos surdos (sujeitos) está marcada por oposições. A maior e originária de 
todas elas é a oposição ouvinte/normal versus surdo/anormal, que justificou muitas arbitrariedades, como a 
proibição da língua de sinais, a imposição da fala como único modo de comunicação, a negação do contato de  
adulto surdo com criança surda nas escolas – isso para falar de apenas algumas formas de opressão. Muitos 
fatos podem não ser de conhecimento geral, já que não estão narrados em muitos livros de história, então 
falaremos um pouco sobre isso.

Até o século XIX, podemos afirmar que a surdez foi discutida mais em termos sociais e pedagógicos, com 
experiências bilíngues desenvolvidas nas escolas, como na França, entre 1700 e 1800, além de muitos avanços 
acadêmicos e participação social das pessoas surdas em momentos históricos importantes, como na Revolução 
Francesa. A partir daí, de acordo com Sánchez (1990), quase no final do século XIX, inicia-se o processo de medi-
calização da surdez sob forte influência da medicina, cujo objetivo maior, à época, era corrigir as anormalidades.

Para entendermos melhor, é importante se reportar à história da educação de pessoas com deficiência, 
que passava, na virada do século XIX para o XX, pela transição de um modelo que entendia que a educação es-
pecial deveria segregar pessoas com deficiência do convívio social para tratá-las em instituições fechadas para 
o modelo que passou a defender a ideia das pessoas com deficiência em espaços educativos, subsidiando as 
primeiras tentativas de convívio entre pessoas com e sem deficiência. As abordagens educacionais desenvol-
vidas nessas primeiras experiências de “integração” eram baseadas em procedimentos médicos e pedagógicos 
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que tinham por objetivo recuperar e oportunizar o desenvolvimento das capacidades humanas, sendo inspi-
radas nas práticas do médico francês Jean Itard, dos anos iniciais de 18004.

As experiências realizadas com Victor de Aveyron por Jean Itard, entre o final do século XVIII e início 
do século XIX, constituem as bases de uma pedagogia terapêutica fundamentada pela ciência médica, ainda 
vigente na contemporaneidade sob o modelo denominado de clínico-terapêutico.

Esse modelo tem fundamentado todas as práticas da educação especial no último século e pode ser des-
crito com base na seguinte síntese de princípios organizada pelo professor Otto Hugo Beyer (2005, p. 17-19):

1. explicação da origem da deficiência localizada no indivíduo, por meio da investigação de 
fatores genético-hereditários, relativos às circunstâncias pessoais ou familiares;

2. imutabilidade na condição da deficiência, posto que se considerava impossível reverter 
quadros de atraso social, intelectual e linguístico;

3. adoção de um padrão de normalidade físico e mental que balizava a avaliação dos desvios 
apresentados;

4. identidade entre a deficiência e a doença mental, numa exótica fusão entre psiquiatria 
e pedagogia, determinando o tratamento clínico, independentemente da natureza do 
“desvio” apresentado. 

Como se vê até aqui, sobre os surdos repousa uma visão de que fazem parte do grupo de pessoas com 
deficiência, historicamente porque a definição de sua condição social é dada pela falta da audição, por proble-
mas de linguagem e de comunicação, por meio de um diagnóstico médico de deficiência auditiva. Baseados 
nisso se colocam como alunos da educação especial, porque nesse campo são ofertados tratamentos clínicos, 
processos de reabilitação e, até mesmo, a promessa da “cura” com intervenções clínicas e cirúrgicas que bus-
cam atenuar a diferença de comunicação apresentada pelos surdos. 

Essa concepção determinou uma forte identidade entre deficiência, doença, tratamento e cura, que 
segue sendo referência até a atualidade no imaginário da maioria das pessoas e revela uma tendência de 
pensamento conservador de senso comum, criticando, por exemplo, o direito de matrícula de crianças com 
deficiência nas escolas regulares.

A concepção clínico-terapêutica constrói seus argumentos a partir de noções do corpo 
deficiente, da experiência de uma falta, da deficiência auditiva, da ausência da linguagem e, 
portanto, de raciocínio lógico-abstrato, relegando aos surdos um lugar menor, de subcultu-
ra, na ciranda das relações sociais. Essas representações foram geradas a partir de um olhar 
colonizador no espelho da normalidade daqueles que ouvem, essencializando a natureza 
patológica da surdez. (FERNANDES, 2003, p. 11)

É muito importante destacar que o modelo clínico-terapêutico tem um grande apelo social e reper-
cussão entre profissionais da área da saúde (principalmente médicos e fonoaudiólogos), professores, pais, 
familiares dos surdos e, inclusive, de muitos surdos que buscam o tratamento e a cura para seus problemas de 

4 Em 1800, o médico francês Jean Itard (1744-1838) não poupou esforços para educar um menino selvagem encontrado em uma flo-
resta convivendo com animais e considerado ineducável. O garoto foi batizado de Victor de Aveyron e, como não teve qualquer contato com 
seres humanos, aparentemente apresentava uma deficiência mental profunda. Ainda que não tenha obtido o êxito esperado, já que bem 
pouco Victor conseguiu aprender, Itard é considerado o precursor da educação especial, e os procedimentos adotados por ele, baseados no 
treinamento e na exploração dos canais sensoriais para a aprendizagem, alastraram-se por toda a Europa (FERNANDES, 2011).
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audição. Com o apoio do desenvolvimento da ciência e da tecnologia, buscam sua integração na sociedade 
que majoritariamente fala, escuta e se comunica pela língua oral oficial do país, em nosso caso, o português5.

Como afirmamos no início desta seção, não há consenso em relação às formas de compreender e vi-
venciar a experiência da surdez. Em contraposição a esse discurso hegemônico socialmente está um campo 
epistemológico6 que surge a partir da década de 1970, o qual busca problematizar as representações dos sur-
dos e da surdez na perspectiva do modelo clínico-terapêutico. Esse campo é denominado Estudos Surdos em 
Educação e chega à esfera acadêmica como um programa de pesquisa voltado à transformação nas represen-
tações dominantes que fixam os surdos e a surdez no território da anormalidade e da deficiência.

Os Estudos Surdos em Educação respaldam-se teoricamente nos Estudos Culturais, um campo de pes-
quisa que enfatiza as questões das culturas, das práticas discursivas, das diferenças e das lutas por poderes 
e saberes entre os diversos grupos sociais. Essa vinculação se dá pelo reconhecimento da existência de uma 
cultura surda, da necessidade do debate de uma política das identidades surdas e do forte apelo crítico de de-
núncia e resistência em relação às práticas ouvintes.

Os Estudos Surdos denunciam que o discurso da surdez dentro da taxionomia7 médica tem um caráter 
ideológico, baseado na ideia da “cura” pelo desenvolvimento da engenharia genética, da eliminação de genes 
defeituosos e das modernas tecnologias de implante coclear.

Segundo Wrigley (1996), há interesses de mercado em jogo envolvendo a indústria altamente rentável 
dos aparelhos audiológicos e outras tecnologias de audição, já que a maioria dos surdos afirma não haver ga-
nhos qualitativos relacionados à qualidade dos estímulos auditivos recebidos para o desenvolvimento da fala, 
considerando a diversidade de quadros clínicos envolvidos.

No contexto dos Estudos Surdos, tem destaque o modelo socioantropológico da surdez, buscando am-
pliar o leque das concepções relativas à surdez e aos produtos culturais de sua comunidade, como é o caso da 
língua de sinais, de suas manifestações artísticas, de suas múltiplas identidades. Esse modelo estabelece uma 
epistemologia da surdez, conforme Wrigley (1996), pelo fato de as conexões entre conhecimento e poder esta-
rem no centro das discussões. Essa epistemologia interroga como o discurso médico-audiológico, revestido da 
cientificidade do especialista, operou/opera para estigmatizar e subjugar um grupo cultural específico, como 
é o caso dos surdos.

Além de compor um campo epistemológico, portanto ligado à academia, os Estudos Surdos em Educação 
foram fortalecidos e visibilizados pelo crescimento das comunidades surdas organizadas politicamente no mun-
do todo, criando o chamado movimento surdo. A pesquisadora Gladis Perlin, primeira doutora surda em edu-
cação no Brasil, afirma que o movimento surdo promove um espaço de gestação de uma política de identidades 
surdas e de resistência a todas as formas de colonialismo (principalmente o linguístico) exercitadas sobre a co-
munidade surda. Para ela, os movimentos de resistência surda e suas lutas objetivam, entre outras coisas, recusar 

5 Conheça os posicionamentos dos surdos oralizados no Manifesto dos surdos usuários da língua portuguesa, que utilizam e de-
fendem a língua portuguesa para se comunicar na modalidade orofacial, também chamada de leitura labial, e/ou escrita. Eles se 
autodenominam Surdos Usuários da Língua Portuguesa (Sulp), para se diferenciar da comunidade surda usuária da língua de sinais. 
Disponível no link: <http://www.inclusive.org.br/arquivos/2960>. Acesso em: 20 jun. 2018.
6 Referente à teoria do conhecimento.
7 Ciência ou técnica de classificação.
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o rótulo e o estigma da incapacidade aplicados aos surdos, apresentando novos discursos sobre as experiências 
surdas e suas interconexões com o contexto social e cultural mais amplos (PERLIN, 1998).

Os Estudos Surdos no campo dos Estudos Culturais promove a ruptura da discussão da surdez no con-
texto obrigatório da educação especial, das deficiências e das patologias de linguagem (SKLIAR, 1998).

O modelo socioantropológico aproxima a experiência da surdez de maneira análoga à de outras mino-
rias étnicas e linguísticas, como pessoas negras, povos indígenas, minorias linguísticas que sofrem exclusão 
cultural e assim por diante. Sintetizamos as principais oposições entre os dois modelos no Quadro 2, com base 
na reflexão de Skliar (1999) de mudar a ótica do problema invertendo sua lógica, ou seja, vamos problematizar 
a normalidade ouvinte, e não a alteridade surda.

Quadro 2 – Oposições entre os modelos

Modelo clínico-terapêutico Modelo socioantropológico

Entende a surdez como uma exclusão e um 
isolamento no mundo do silêncio.

Define a surdez como uma experiência e uma 
representação visual.

Representa a surdez por formatos médicos e 
terapêuticos.

Quebra a tradição terapêutica utilizando 
concepções sociais, linguísticas e antropológicas.

Submete os surdos a uma etiqueta de 
deficientes da linguagem.

Enxerga o surdo como parte de uma minoria 
linguística.

Afirma que surdos são deficientes.
Afirma que estão localizados no discurso da 
deficiência.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Skliar, 1999, p. 23.

Gladis Perlin (1998) identifica a perspectiva socioantropológica com o reconhecimento sobre Ser Surdo 
(com “S” maiúsculo para se diferenciar da surdez audiológica), que passa pela identidade compartilhada por 
pessoas que utilizam língua de sinais e se identificam coletivamente como membros de uma minoria linguística 
e cultural. Assim, as identidades, as línguas, a história e a arte são focalizados como elementos das comunidades 
e das culturas surdas, buscando reconhecimento político com base em sua diferença (SKLIAR, 1998).

Algumas manifestações da arte surda buscam trazer à tona a discussão das representações da cultura 
surda, das línguas de sinais, entre outras manifestações culturais8.

Para concluir, voltemos às manifestações da cidadã surda buscando, então, entender a base de sua in-
dignação quando pede mais respeito, menos ignorância e mais alteridade. O fundamento está justamente 
na denúncia de manifestações preconceituosas que apenas revelam o desconhecimento acerca do universo 
cultural, linguístico e diversificado que envolve as pessoas surdas. Além disso, são discriminatórios os posicio-
namentos de pessoas que ignoram o longo percurso histórico de lutas percorrido pela comunidade surda para 
ter o direito à comunicação, à informação e o acesso ao conhecimento por meio da língua de sinais.

No próximo capítulo, vamos conhecer alguns aspectos históricos da educação de surdos e compreender 
de que modo as concepções clínico-terapêuticas e socioantropológicas se manifestam nas políticas públicas 
voltadas a esse grupo.

8  Conheça manifestações da arte surda no teatro, na poesia e na literatura em cultura surda, disponível em: <https://culturasurda.
net/cultura-surda/>. Acesso em: 27 jun. 2018.
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1.3 Aspectos históricos da educação dos surdos
Nesta seção, retomaremos os diversos momentos históricos que marcaram o processo educacional dos 

surdos, as concepções que as motivaram e as políticas linguísticas criadas ao longo do tempo.

Para iniciar, vamos apresentar uma linha do tempo que busca sintetizar os grandes momentos da edu-
cação de surdos de maneira didática, para depois tratarmos de cada um deles separadamente.

Figura 2 – Linha do tempo da educação de surdos

Gestualismo x oralismo Congresso de Milão

Oralismo

Movimento surdo

Estudos Surdos

Decreto n. 5626/2005

Educação bilíngue

Lei n. 13.005/2014

Lei n. 13.146/2015

Modelo socioantropológico

Modelo clínico-terapêutico

Fonte: Elaborada pela autora.

Em termos gerais, o que vemos nesse esquema? Três grandes marcos históricos, datados com a diferen-
ça de pouco mais de um século entre um e outro: 1770, 1880 e 1990.

1.3.1 O monolinguismo e o bilinguismo de 1770
No período de 1770 até 1880, há uma ênfase à oposição gestualismo e oralismo e uma indicação da 

coexistência de duas políticas linguísticas: o monolinguismo e o bilinguismo.

É preciso compreender que não se trata de uma história linear e sequencial, como uma evolução, mas 
um tempo histórico de conflitos e tensões, em que figuram interesses e relações de poder e ora tem destaque 
a concepção dos surdos como deficientes e incapazes, ora são evidenciados aspectos positivos quanto à língua 
de sinais e a cultura surda.

Há relatos da surdez muito antigos, indicando a presença de pessoas com “incapacidade” para com-
preender e articular a palavra falada. Quase sempre a concepção equivocada que vinculava surdez com falta de 
inteligência foi predominante, influenciando práticas sociais de exclusão que marcaram o pensamento desde 
a Antiguidade até a Idade Média.

Nesse período, a pessoa surda foi privada do acesso à instrução (leitura, escrita e cálculo) e sua co-
municação por gestos era tolerada como um recurso para se expressar na ausência da fala e do pensamento 
formal. Desde a concepção mítica da Antiguidade Clássica, que condenava à escravidão ou à morte pessoas 
com deficiência, até os dogmas cristãos que passaram a considerar a humanidade dos surdos e as primeiras 
experiências educacionais no século XVI, os surdos viveram um longo período de obscurantismo e exclusão, 
como as demais pessoas com deficiência.
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O período em que experiências pedagógicas individuais começam a ser desenvolvidas é marcado por 
falta de consenso entre educadores sobre a utilização de gestos e sinais, forma considerada natural aos surdos, 
ou a tendência em lhes ensinar o que era universal e natural à espécie humana: a fala e a audição.

As primeiras iniciativas na educação de surdos datam do século XVI, com ênfase nos famosos persona-
gens (geralmente não surdos) que a empreenderam.

Na Espanha do século XVI, o monge espanhol beneditino Pedro Ponce de León (1520-1584) ensina 
nobres surdos a ler e escrever com o apoio de gestos e do alfabeto datilológico (soletração manual), além de 
lições da palavra falada. Em 1620, Juan Pablo Bonet, filólogo e soldado, criou um método de ensino da fala re-
gistrado no famoso tratado Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos. Pedro J. R. Pereire 
(1715-1780), o mais célebre entre todos os educadores, é conhecido como precursor na “desmutização” de 
surdos. Entre todas as experiências registradas, foi a metodologia de um alemão que ganhou notoriedade no 
intento de fazer os surdos falarem.

O mais famoso defensor da chamada corrente oralista foi Samuel Heinicke (1727-1790), que no século 
XVIII defendeu fervorosamente que a utilização de gestos ou mímica restringia os contatos sociais dos surdos, 
criando uma metodologia aplicada a dois alunos, quando fundou a primeira escola para surdos na Alemanha 
(FERNANDES, 2011). É interessante observar que todas as experiências oralistas destacadas na história têm 
caráter individual, sendo realizadas por educadores contratados por membros da nobreza para “desmutizar” 
surdos nobres, de modo que tivessem seu direito à herança reconhecido.

Os primeiros registros de experiências educacionais co-
letivas com surdos datam também do século XVIII, contem-
poraneamente às experiências oralistas de Heinicke, trazendo 
notoriedade ao Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris, 
primeira escola para surdos, fundada em 1775. Charles Michel 
L’Épée criou o chamado método gestualista, que, como o nome 
já expressa, defendia a ideia de que a mímica constituía a 
linguagem natural dos “surdos-mudos”. Dessa forma, L’Épée 
combinava o alfabeto datilológico com os sinais que aprendeu 
com surdos que viviam marginalizados pelas ruas de Paris 
para assim ensinar a leitura e escrita.

O fato inovador da experiência era que, pela primeira vez, 
surdos oriundos das classes populares teriam acesso à alfabeti-
zação em francês, corroborando o espírito revolucionário que 
questionava privilégios  entre aristocracia e clero, em favor de 
direitos de camponeses, alimentando os princípios de liberdade, 
igualdade e fraternidade defendidos na Revolução Francesa.

O sucesso do método gestualista estendeu-se a centenas de surdos na Europa, fazendo surgir mais de 
vinte escolas públicas para surdos até 1789. Nesses espaços, predominava a comunicação gestual nas aulas e 
Skliar (1997a) relata que professores surdos representavam 50% do corpo docente, sendo as crianças surdas 
alfabetizadas em números proporcionais às crianças ouvintes para o período.
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Figura 3 – Charles Michel L’Épée
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Além do reconhecimento da língua de sinais no processo pedagógico, a Escola Pública 
para Surdos em Paris tinha como eixo orientador a formação profissional, cujo resultado 
era traduzido na formação de professores surdos para as comunidades surdas e a formação 
de profissionais em escultura, pintura, teatro e artes de ofício, como litografia, jardinagem, 
marcenaria e artes gráficas. (SKLIAR, 1997a, p. 107)

Para o autor, esse período testemunhou a saída dos surdos da negligência e da obscuridade, possibili-
tando acesso à emancipação e à cidadania, até então inconcebíveis. A França é reconhecida como o berço que 
deu origem à primeira língua de sinais ocidental – a Língua Francesa de Sinais (LSF) –, fruto da aglutinação 
de surdos camponeses nas escolas espalhadas pelo território francês e de intelectuais surdos que conquistaram 
posições de eminência e responsabilidade social.

Em razão da coexistência das duas experiências é que identificamos o monolinguismo e o bilinguismo 
como políticas linguísticas na educação de surdos naquele momento.

Mesmo que L’Épée tenha tido a percepção da língua de sinais como incompleta e universal – conforme 
a concepção da época –, carente de complementos inventados por ele para representar palavras da sintaxe da 
língua francesa, o abade é reconhecido como uma das figuras históricas de maior importância na educação 
de surdos.

1.3.2 O oralismo e a medicalização da surdez em 1880
Passemos a conhecer o segundo período representado na Figura 2, caracterizado pelo surgimento do 

que ficou denominado de medicalização da surdez, cujo marco é o ano de 1880.

Ainda que tenha sido inegável a superioridade dos resultados obtidos por L’Épée e seus seguidores 
gestualistas, é importante ressaltar que as experiências do alemão Samuel Heinicke, embora individuais e 
pontuais, também tiveram enorme repercussão na classe dominante. Os avanços médicos e tecnológicos em 
curso, em uma sociedade pré-industrializada, possibilitaram progressos no campo da medicina, como o co-
nhecimento da anatomia e a fisiologia da audição, consolidando bases científicas que estimularam os funda-
mentos do oralismo.

As invenções da eletroacústica aliadas às terapias foniátricas9 permitiam reverter quadros de pacientes 
com distúrbios da linguagem, o que estimularia métodos e procedimentos a serem utilizados com surdos nas es-
colas. O conhecimento da anatomia e do mau funcionamento do ouvido passou a ser um desafio para a medicina 
e a pedagogia terapêutica de reabilitação da audição e da fala, que lançavam as bases iniciais de sua intervenção 
no campo da educação especial. O ouvido defeituoso passa a ocupar o centro do processo educacional.

Para Silva (2006), essa influência da concepção medicalizada da surdez inicia uma transformação no 
espaço das escolas de surdos, tornando-os salas de tratamento, com a substituição de professores surdos 
por profissionais ouvintes, que passam a desenvolver trabalhos de pedagogia terapêutica, como terapias 
individuais, estabelecendo assim uma equivocada identidade entre a linguagem e a língua oral. Para o autor, 
essas ações deram as condições para que o Congresso de Milão10, realizado na Itália em 1880, aprovasse a 
seguinte decisão:

9 Relativas ao tratamento de anomalias dos órgãos fonadores, responsáveis pela fala.
10 Conheça mais sobre as motivações e consequências do Congresso de Milão para a educação de surdos, nas palavras da 
pesquisadora Cristina Lacerda. Disponível em: <http://150.164.100.248/dialogosdeinclusao/data1/arquivos/LACERDA_Historia_
Abordagens_Educacionais.pdf> Acesso em: 5 jun. 2018.
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I - Considerando a inquestionável superioridade da palavra sobre os gestos para restituir à 
língua aos surdos-mudos, o Congresso declara que o método oral deve ser preferido ao da 
mímica para a educação e instrução dos surdos-mudos.
II - Considerando que o uso simultâneo da palavra e dos gestos mímicos tem a desvantagem 
de prejudicar a palavra, a leitura nos lábios e a precisão das ideias, o Congresso declara que 
o método oral deve ser preferido. (SKLIAR, 1997b, p. 50)

As decisões do Congresso de Milão repercutiram imediatamente por todo o mundo, trazendo a lógica 
da superioridade da palavra falada sobre o gesto, segundo a qual a precisão das ideias, ou seja, a capacidade 
de pensamento abstrato e o desenvolvimento cognitivo afetado pela surdez, poderia ser restaurada por meio 
do treinamento auditivo.

Durante cem anos, os surdos foram excluídos sistematicamente de debates e discussões que definiam 
as decisões sobre seu processo educacional. A abordagem denominada oralismo passou a ser a única proposta 
metodológica possível na educação de surdos.

A política linguística decorrente das decisões de Milão foi o monolinguismo em língua oral, na moda-
lidade falada. A concepção clínico-terapêutica passou a ser o modelo hegemônico na educação de surdos, por 
meio das práticas chamadas normalizadoras.

1.3.3 A valorização da língua de sinais de 1990
Por fim, temos o terceiro período, em que há uma retomada dos objetivos praticados na educação de 

surdos no século XVIII em relação às possibilidades de aprendizagem potencializadas pela incorporação da 
língua de sinais no processo educacional.

Para entendermos melhor os acontecimentos que determinaram a mudança, retornemos 30 anos antes. 
A ciência linguística, na década de 1960, passa a incorporar novas variáveis no estudo das línguas humanas. 
Aspectos culturais, antropológicos e psicológicos figuram como importantes para se conhecer o universo 
inexplorado das línguas indígenas, de povos africanos e asiáticos primitivos, entre outras civilizações. Há uma 
renovação de métodos científicos para a investigação dos fenômenos da variação dialetal, da aquisição da 
linguagem, da fala, ampliando o terreno conceitual e metodológico da Linguística. Esse contexto oportuniza a 
criação de bases científicas para o estudo das línguas de sinais, cujo representante pioneiro é o linguista nor-
te-americano William Stokoe, com seus estudos sobre a American Sign Language (ASL).

A psicologia começa a se interessar pela organização neural da língua de sinais, comprovando sua locali-
zação no hemisfério esquerdo, tal como as línguas orais, demonstrando que, biologicamente, não havia diferen-
ças qualitativas em relação a uma língua ter modalidade oral-auditiva (línguas orais) ou modalidade visual-espa-
cial (línguas sinalizadas) (SACKS, 1990). Do mesmo modo, psicolinguistas se ocupam em investigar as fases do 
processo de aquisição da linguagem das crianças surdas e filhas de pais surdos, que aprenderam a língua de sinais 
no contexto familiar desde a primeira infância. O desempenho em testes de inteligência mostra resultados muito 
semelhantes àqueles obtidos por crianças ouvintes em seu processo de desenvolvimento.

No entanto, ao se comparar o desempenho escolar de crianças ouvintes com o de crianças surdas e filhas 
de pais ouvintes, educadas na abordagem oralista, constatou-se resultados muito superiores das primeiras em re-
lação às segundas. As conclusões dos cientistas levavam em consideração a importância do aprendizado de uma 
língua de sinais na infância, período fundamental ao desenvolvimento de relações entre cognição e linguagem.
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Em obra pioneira no Brasil sobre a aquisição da linguagem pelas crianças surdas e filhas de pais surdos, 
Quadros (1997) apresenta dados incontestáveis sobre os resultados acadêmicos de alunos surdos educados no 
oralismo. Nos Estados Unidos, um estudo divulgado em 1972 revelou que o nível de leitura dos jovens surdos 
de 18 anos do ensino médio era equivalente à quarta série11 do ensino fundamental; na Inglaterra, um estudo 
similar apontava que estudantes surdos na graduação apresentavam um nível de leitura próximo ao de uma 
criança de 9 anos; Duffy (1987 apud Quadros, 1997) argumentava que o nível de leitura e escrita de 90% dos 
alunos surdos com o ensino médio completo correspondia ao da quinta série12 do ensino fundamental. Sobre 
a oralização, Duffy constata que os anos de investimento foram infrutíferos, já que a criança surda “somente é 
capaz de captar, através da leitura labial, cerca de 20% da mensagem e sua fala normalmente não é compreen-
dida por pessoas que não convivem com ela” (1987 apud QUADROS, 1997, p. 23).

No Brasil, a autora cita dados apresentados pela  Federação Nacional de Educação e Integração dos 
Surdos (Feneis), em 1995, sobre uma pesquisa realizada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUC-PR) em convênio com o Centro Empresarial de São Paulo (Cenesp), que atestava a mesma realidade: 
74% dos surdos não chegam a concluir o ensino fundamental; dos 5% da população surda total estudando em 
universidades, a maioria é incapaz de lidar com o português escrito.

Outra evidência científica diz respeito à baixa incidência de problemas emocionais em crianças surdas  
e filhas de pais surdos que mantém positiva identificação linguístico-cultural com seus pares e adultos surdos. 
Até então, a psicologia dos surdos trazia inumeráveis problemas de personalidade na criança e no adolescente 
surdos, como a agressividade, a tendência ao isolamento, o pensamento concreto, entre outros (LANE, 1992).

Um dos principais indicadores do fracasso escolar maciço dos alunos foi o número reduzido de surdos nos  
níveis mais avançados da educação básica. O programa de oralização pressupunha um trabalho sistemático e in-
tensivo de treinamento de longos anos em condições ideais: identificação precoce da surdez, resíduos auditivos, 
participação da família, entre outros. Como dependiam do domínio da oralidade para serem encaminhados e 
integrar-se ao ensino comum, os alunos seguiam por anos recebendo atendimento, envelheciam nos programas 
(escolas e centros de atendimento) e não obtinham sucesso em sua reabilitação oral. Mesmo com toda a ênfase 
dada à oralização, apenas uma parcela mínima de surdos atingiu esse objetivo, fazendo com que a maioria não 
desenvolvesse uma forma de comunicação sistematizada, seja oral, escrita ou sinalizada, que lhe possibilitasse as 
mínimas condições de interação, simbolização e mediação em seu processo de escolarização.

Todos esses fatores foram determinantes para fortalecer os argumentos de ativistas surdos (muitos deles 
sujeitos do processo de oralização), a fim de defenderem a importância da língua de sinais e sua incorporação 
no processo educacional, além de sustentar os fundamentos do modelo socioantropológico da surdez.

Ao tornar o domínio da fala o centro das preocupações pedagógicas, produziu-se uma geração de pes-
soas sem identidade própria, acesso à linguagem e ao conhecimento e, consequentemente, sem posicionamen-
to social, ideológico e cultural definidos (FERNANDES, 2003).

Os surdos se organizaram e lutaram aliados aos diferentes movimentos sociais que reivindicavam o di-
reito à diferença para minorias étnicas, linguísticas ou para grupos que sofreram discriminação de gênero ou 

11 Atualmente equivaleria ao quinto ano do ensino fundamental.
12 Equivaleria ao sexto ano do ensino fundamental.
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religiosa, como negros, homossexuais, imigrantes e mulheres, denunciando o colonialismo linguístico a que 
foram submetidas muitas gerações de pessoas surdas, sendo obrigadas a falar, mas sem sucesso.

Em resumo, a partir da década de 1970, a principal bandeira de luta política dos surdos é o reconhecimen-
to de sua condição de minoria linguística e a defesa da educação bilíngue como política educacional. As mudan-
ças foram percebidas inicialmente por meio da incorporação da língua de sinais como um recurso nas práticas 
escolares, originando as primeiras experiências denominadas de comunicação total na educação. 

A comunicação total é considerada uma filosofia educacional que pressupõe a utilização de qualquer 
recurso linguístico para facilitar a comunicação com a pessoas surda, como a fala, a língua de sinais, o alfabeto 
datilológico, a leitura labial, a mímica, a dramatização, entre outros. Apregoa e pratica o bimodalismo (uso 
concomitante de uma língua oral e de uma língua de sinais), e isso traz impactos à estrutura gramatical das 
duas línguas quando “misturadas”. Segundo Ferreira Brito (1993), a comunicação total seria uma nova forma 
de oralismo, uma vez que os sinais são usados apenas como forma de apoio à língua oral, ignorando-se toda a 
complexidade estrutural específica daquela língua.

No final da década de 1990, os movimentos pela inclusão, seguindo as tendências mundiais, ampliam a 
legislação para assegurar direitos humanos de minorias em situação de vulnerabilidade e exclusão, como é o caso 
da oficialização da Língua Brasileira de Sinais (Libras) em nível nacional. Academicamente, os Estudos Surdos 
em Educação constituem-se como programas de pesquisa que denunciam todas as formas de opressão sofridas 
pela comunidade surda por mais de um século, instituem as bases para uma compreensão histórica, sociológica e 
antropológica dos surdos e sua cultura e impulsionam as políticas educacionais bilíngues.

Em relação apenas à situação linguística, a educação bilíngue para surdos pode ser definida como uma 
proposta educacional que compreende a utilização de duas línguas na comunicação e no ensino dos surdos:  
a Língua Brasileira de Sinais e a Língua Portuguesa na modalidade escrita. Em um processo educacional con-
siderado ideal, as crianças surdas aprenderiam Libras como primeira língua na educação infantil até os cinco 
anos. Paralelamente, com base na identificação cultural e linguística consolidada pela interação com profes-
sores surdos, além de professores ouvintes fluentes na sinalização, o português seria ensinado como segunda 
língua na modalidade escrita.

Na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, esse processo seria desenvolvido 
pelo letramento bilíngue, em que a Libras e a Língua Portuguesa seriam ofertadas em práticas de intera-
ção verbal significativas e lúdicas, oportunizando experiências dos usos e das funções sociais de ambas 
as línguas naturalmente.

Para concluir, vamos sintetizar as principais mudanças ocorridas a partir da década de 1990 na educa-
ção de surdos:

• A oficialização da língua de sinais como língua das comunidades surdas.

• A difusão do modelo socioantropológico da surdez, com a valorização da cultura surda e da língua 
de sinais.

• A política de educação bilíngue, com a oferta da língua de sinais como primeira língua e da aprendi-
zagem da Língua Portuguesa como segunda língua no currículo escolar.

• O resgate dos educadores surdos como modelos de identificação linguística e cultural das crianças surdas.
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Atividades
1. Leia atentamente um trecho do texto “Reflexões sobre a deficiência auditiva e o atendimento institucio-

nal de crianças no Brasil”, de Dessen e Brito (1997), e, com base em nossa análise sobre terminologias 
neste capítulo, identifique qual é a concepção de surdez veiculada, quais profissionais costumam difun-
di-la e por que os surdos tendem a não aceitar essa visão.

A deficiência auditiva é um tipo de privação sensorial, cujo sintoma comum é uma reação 
anormal diante do estímulo sonoro (Gagliardi & Barrella, 1986). A surdez é, portanto, carac-
terizada pela perda, maior ou menor, da percepção normal dos sons, havendo vários tipos 
de deficiência auditiva, em geral classificadas de acordo com o grau de perda da audição. 
Esta perda é avaliada pela intensidade do som, medida em decibéis (dB), em cada um dos 
ouvidos (Marchesi, 1996). O grau de intensidade da perda auditiva é, possivelmente, a di-
mensão que tem maior influência no desenvolvimento das crianças surdas, não somente nas 
habilidades linguísticas, mas também nas cognitivas, sociais e educacionais (Marchesi, 1996). 
Segundo Ciccone (1990), a ausência da função auditiva acarreta uma modificação na organi-
zação neurológica do indivíduo, podendo desencadear um bloqueio no fluxo de mensagens e, 
consequentemente, a comunicação, como um todo, estará então sofrendo uma interferência. 
A caracterização da deficiência auditiva constante dos principais manuais/artigos de pesquisas 
é variada [...] Com base na classificação do Bureau Internacional  d’Audiophonologie-BIAP e 
da Portaria Interministerial N°. 186, de 10/03/78 (MEC/SEESP, 1995), considera-se “parcial-
mente surdo” e “surdo” os indivíduos que apresentam, respectivamente, surdez leve ou mode-
rada e surdez severa ou profunda. (DESSEN; BRITO, 1997, p. 113)

2. Leia a seguir o depoimento de uma mulher surda a respeito de sua experiência com a língua portu-
guesa. Ele é bastante significativo e revela os sentimentos enfrentados por uma pessoa surda que não 
se sente à vontade com a língua portuguesa. Com base nos estudos deste capítulo, argumente contra o 
mito de que os surdos não podem aprender português porque não falam.

É tão difícil escrever. Para fazê-lo meu esforço tem de ser num clima despender energias o 
suficiente demasiadas. Escrevo numa língua que não é minha. Na escola fiz todo esforço 
para aprender o significado das palavras usando o dicionário. São palavras soltas elas con-
tinuam soltas. Quando se trata de pô-las no papel, de escrever meus pensamentos, eles são 
marcados por um silêncio profundo... Eu preciso decodificar o meu pensamento visual com 
palavras em português que têm signos falados. Muito há que é difícil ser traduzido, pode ser 
apenas uma síntese aproximada.

Tudo parece um silêncio quando se trata da escrita em português, uma tarefa difícil, dificíli-
ma. Esse silêncio é a mudança? Sim, é. Fazer frases em português não é o mesmo que fazê-las 
em Libras. Eu penso em Libras, na hora de escrever em português eu não treinei o suficiente 
para juntar numa frase todas as palavras soltas. Agora no momento de escrever, eu escrevo 
diferente. Quando eu leio o que escrevo, parece que não tem uma coisa normal como a es-
crita ouvinte, falta uma coisa, não sei o quê. Não sei se o que escrevo são palavras minhas, 
elas são exteriores, não fazem parte de meu contexto. Parecem não cair bem na frase, parece 
que a escrita do pensamento não ditar o que quero dizer. Vezes sem conta parece-me dizer 
coisas sem sentido. (SKLIAR, 1998, p. 57)

3. O processo educacional dos surdos, conforme visto no capítulo, passa por várias fases, ora negando, ora 
aceitando a língua de sinais como um símbolo que constitui a identidade das pessoas surdas. Assista ao 
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filme E seu nome é Jonas (1979)13 e, em seguida, escreva uma dissertação de uma página comentando os 
aspectos elencados a seguir. Você pode consultar o texto “E seu nome é Jonas: cinema, surdez e comensa-
lidade”14 (OLIVEIRA et al., 2016) para auxiliá-lo na análise.

a) Erro de diagnóstico médico.
b) Dificuldades enfrentadas na dinâmica familiar de Jonas.
c) Características da escola oralista.
d) Importância do aprendizado da língua de sinais por Jonas.
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2

Políticas educacionais para surdos e Língua Brasileira de Sinais

No capítulo anterior, aprendemos sobre as significativas conquistas da comunidade surda nas últimas 
décadas, após um longo período em que sua língua e cultura foram negadas.

O reconhecimento de que a experiência visual é a principal forma de produção e apropriação de co-
nhecimento pelos surdos traz mudanças positivas de concepções relacionadas ao reconhecimento da língua 
de sinais como o produto cultural mais representativo das comunidades surdas, além da sua designação como 
grupo cultural que utiliza uma língua minoritária – a Libras. Afirmar que a Libras é uma língua minoritária se 
faz apenas em comparação com a língua oficial e majoritária do país, a língua portuguesa.

O fato de ser uma minoria linguística e cultural traz desdobramentos significativos em relação ao status 
que o grupo ocupa nas relações sociais e no imaginário popular, já que a Libras ainda não é compreendida 
como um idioma pela maioria das pessoas.

Faz-se necessário, então, compreender determinados mitos sobre as línguas de sinais, conhecer o cená-
rio em que a Libras está inserida na legislação e explorar a educação bilíngue.

2.1 Mitos sobre as línguas de sinais
Um mito, em seu sentido literal, é uma construção mental idealizada, sem comprovação prática, um 

estereótipo e, portanto, uma narrativa inverídica, inventada, que precisa ser combatida e explicada por meio 
de argumentos científicos. Para nossa discussão, utilizamos como base teórica estudos científicos realizados 
em duas importantes obras sobre as línguas de sinais, escritas por pesquisadoras brasileiras – Ronice Quadros 
(1997) e Audrei Gesser (2009).

Vamos refletir sobre algumas questões que precisam ser desmistificadas, como o fato de as pessoas 
comumente utilizarem a expressão linguagem de sinais para se referir à Libras. Isso é um erro, pois todas as 
línguas de sinais são idiomas, e não linguagens constituídas de gestos.

 É interessante notar que a mídia com frequência veicula e legitima esse equívoco em suas notícias. No 
funeral do líder político sul-africano Nelson Mandela, um falso intérprete foi contratado para a tradução dos 
discursos de líderes como Barack Obama e Jacob Zuma. Por cinco horas, o homem apenas gesticulou, sem 
fazer uso da língua de sinais. A Federação de Surdos da África do Sul (DeafSA) fez um pronunciamento a res-
peito da fraude e do falso intérprete, que, por sua vez, desculpou-se e alegou ter problemas de saúde mental1.

1 Confira a matéria na íntegra em: <https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2013/12/11/interprete-fingiu-
lingua-de-sinais-em-memorial-de-mandela-diz-organizacao.htm>. Acesso em: 19 jun. 2018.
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No mesmo dia, uma notícia foi veiculada pelo mesmo órgão de imprensa com uma manchete que trazia 
a palavra equivocada linguagem de sinais, a qual foi posteriormente atualizada, em nova matéria, para língua 
de sinais2.

Por que isso ocorre? Qual  concepção está vinculada a esse erro?

Alejandro Oviedo (1997), linguista e estudioso das línguas de sinais, explica que todas as línguas têm 
um nome para designá-las e diferenciá-las dos variados idiomas falados pelos povos do mundo. Assim tam-
bém ocorre com as línguas de sinais, que são utilizadas pelos povos surdos em distintas regiões do planeta.

Esse é o primeiro argumento que justifica se tratar de uma língua, e não de uma linguagem universal, que 
pode ser gesticulada sem regras internas em qualquer lugar do mundo. Assim como as línguas orais, as línguas de 
sinais recebem o nome do país em que vivem as comunidades surdas, como é o caso da Língua de Sinais Francesa 
(LSF), da Língua de Sinais Venezuelana (LSV), da Língua de Sinais Argentina (LSA) e assim por diante.

Oviedo (1997) argumenta que não se trata de gestos naturais, mas de um sistema complexo gramatical, 
estruturado em regras muito diferentes da comunicação gestual, a qual está relacionada à ideia de expressar 
mensagens por meio do rosto, das mãos e do corpo como um todo. A linguagem gestual está presente na co-
municação de todos os grupos humanos, e não apenas entre indivíduos surdos.

O que ocorre é que as línguas de sinais têm suas gramáticas estruturadas e sinalizadas no espaço, por 
isso são concebidas como línguas de modalidade visual e podem ser confundidas com gestos, o que, por sua 
vez, não se referem ao complexo sistema linguístico, como a Libras, que configura, de fato, uma língua.

Há muitas expressões faciais e corporais utilizadas por surdos que são exatamente iguais às que ouvintes 
gesticulam para expressar significados comuns. Contudo, determinadas gírias utilizadas por surdos, por faze-
rem referência a sinais em Libras, não seriam compreendidas por quem não sabe essa língua.

Língua e linguagem são conceitos muito relacionados da teoria linguística. A língua designa o sistema 
linguístico, o idioma utilizado pela comunidade, e a linguagem se refere à capacidade mais ampla dos seres 
humanos de comunicação simbólica, seja por meio de uma língua falada, de outras formas de linguagem 
não verbal ou pelo uso de imagens, da música, das artes plásticas e, inclusive, de códigos corporais conven-
cionados culturalmente.

A linguagem pode ser compreendida como uma capacidade psíquica humana que se expressa por meio 
de múltiplos sistemas simbólicos, dos quais a língua é apenas uma manifestação designada como linguagem 
verbal. Assim, a linguagem verbal, ou língua, pode se manifestar na forma falada, escrita ou sinalizada, como 
é o caso das línguas de sinais.

As línguas de sinais podem representar qualquer fato e não podem ser reduzidas a um sistema de gestos 
naturais ou mímica, que só expressam elementos concretos e transparentes da comunicação imediata cotidiana.

Oviedo (1997) explica que a unificação de critérios das ciências sociais que estudam as culturas surdas 
exige uma padronização na forma de denominação das línguas de sinais. Assim, elas devem ter uma frase 
nominal composta por um substantivo que identifique o código utilizado, um adjetivo que informe o caráter 
visual‐espacial da modalidade e a nacionalidade da língua, como mostra a Figura 1 a seguir:

2 Você pode acessar a notícia em: <https://www.bbc.com/portuguese/videos_e_fotos/2013/12/131211_lingsinais_mandela_pai>. 
Acesso em: 19 jun. 2018.
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Figura 1 – Denominações das línguas sinalizadas
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Fonte: Elaborada pela autora.

2.2 Libras na legislação
Como já vimos anteriormente, a década de 1990 passou a ser a era dos direitos de grupos vulneráveis, 

como dos surdos e de pessoas com deficiências, em razão do movimento mundial pela educação inclusiva.

A Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) foi um documento inspirador da política de inclusão no 
cenário mundial. Assinado por delegados presentes na Conferência Mundial de Educação Especial, represen-
tando 88 governos e 25 organizações internacionais em Salamanca (Espanha), em junho de 1994, o documen-
to reafirma o compromisso com a Educação para Todos3.

A declaração encaminha diretrizes para que todas as crianças, os jovens e adultos com necessidades 
educacionais especiais sejam matriculados no sistema regular de ensino, destacando a preocupação da escola 
com todas as diferenças, e não apenas com aquelas oriundas de deficiências. Segundo o documento, as escolas

deveriam acomodar todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, inte-
lectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. [...] deveriam incluir crianças deficientes 

3 Compromisso que objetiva avanços na educação em diversos países, incluindo o Brasil. Conheça o programa, que está disponível 
em: <http://portal.inep.gov.br/documents/186968/485564/Educa%C3%A7%C3%A3o+para+todos+avalia%C3%A7%C3%A3o+da+d% 
C3%A9cada+S%C3%ADntese+do+I+Semin%C3%A1rio+Nacional+sobre+Educa%C3%A7%C3%A3o+para+Todos+%28Bras%C3% 
ADlia%2C+10+e+11-6-1999%29/a698194e-feab-4117-9088-53c1297b315b?version=1.2>. Acesso em: 31 jul. 2018.
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e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de popula-
ção nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de 
outros grupos desavantajados ou marginalizados. (UNESCO, 1994, p. 3)

O documento tem sido citado por todos os governos por representar o princípio filosófico mais caro 
ao processo de inclusão: o acolhimento de todas as diferenças na escola, expresso no direito de que todas as 
crianças possam estudar juntas, em salas de aula comuns.

No entanto, em relação às crianças surdas e surdocegas, há um destaque que foge a essa recomendação 
de matrícula irrestrita em salas de aula regulares. Veja com atenção este trecho:

Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as diferenças e situações indivi-
duais. A importância da linguagem de signos como meio de comunicação entre os surdos, 
por exemplo, deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de garantir que 
todas as pessoas surdas tenham acesso à educação em sua língua nacional de signos. Devido 
às necessidades particulares de comunicação dos surdos e das pessoas surdas/cegas, a edu-
cação deles pode ser mais adequadamente provida em escolas especiais ou classes especiais 
e unidades em escolas regulares. (UNESCO, 1994, p. 7)

Observe que o mais importante documento que recomenda as decisões para a política de educação 
inclusiva mundial chama atenção para o direito à linguagem de signos (língua de sinais), atribuindo-a como 
principal meio de comunicação e ensino para crianças e jovens surdos, e para a necessidade dos alunos esta-
rem agrupados em classes e/ou escolas específicas para surdos.

No Brasil, especificamente, o reconhecimento da situação linguística diferenciada dos surdos brasilei-
ros ocorre em abril de 2002, com a oficialização da língua de sinais em território nacional, no último ano do 
segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso.

A Lei de Libras, nome pelo qual passa a ser reconhecida nacionalmente a Lei n. 10.436/2002, 
aponta para significativos avanços no estatuto político das pessoas surdas brasileiras, já que reconhece 
a existência de uma comunidade de falantes que faz uso de uma língua própria, nacional e diferente da 
língua portuguesa. Em parágrafo único destaca, entretanto, que a Libras não pode substituir a modalida-
de escrita da língua portuguesa.

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

Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais – Libras a forma de comuni-
cação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriun-
dos de comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002, p. 1)

A lei traz apenas quatro parágrafos que, sintetizados, reconhecem a Libras como língua própria das co-
munidades surdas brasileiras e como meio legal de comunicação, apoiam o uso e a difusão da língua de sinais, 
defendem a garantia do direito à saúde pública no tratamento de deficiências auditivas e incluem a Libras 
no currículo dos cursos de formação em educação especial, fonoaudiologia e magistério, em nível médio e 
superior. Essa é a diretriz que justifica que estejamos debatendo as necessidades dos surdos como cidadãos 
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brasileiros. Perceba, portanto, que o principal desdobramento da oficialização dessa lei tem influência direta 
no campo educacional.

No ano de 2005, é publicado o texto legal de maior relevância para os surdos brasileiros: o Decreto 
Federal n. 5.626/2005, que regulamenta a Lei de Libras e traz diretrizes importantes em diferentes setores da 
vida social dos surdos. 

2.2.1 Definição de surdo e surdez
No Decreto Federal n. 5.626/2005, há uma distinção conceitual pioneira entre surdez e surdo que contribui 

para a compreensão de que a experiência da surdez tem como consequência uma forma de comunicação diversa:
Para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, 
compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua 
cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras.
Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de 
quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 
1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz. (BRASIL, 2005, p. 1)

Como se vê, os critérios utilizados para a identificação da pessoa surda são a cultura surda, a experiên-
cia visual e o uso da língua de sinais, o que legitima as reivindicações do movimento surdo e dos avanços do 
campo teórico dos Estudos Surdos. Para os pesquisadores surdos Perlin e Miranda (2003, p. 218), o ser surdo 
é a pessoa que tem identidade surda. Segundo eles:

Experiência visual significa a utilização da visão (em substituição total à audição) como 
meio de comunicação. Desta experiência visual surge a cultura surda representada pela lín-
gua de sinais, pelo modo diferente de ser, de se expressar, de conhecer o mundo, de entrar 
nas artes, no conhecimento científico e acadêmico. A cultura surda comporta a língua de 
sinais, a necessidade do intérprete, de tecnologia de leitura.

No entanto, voltando ao parágrafo único do Decreto Federal n. 5.626/2005, não se nega a referência 
à deficiência e às formas de classificá-la em termos clínicos. Geralmente essa classificação mais objetiva tem 
sido utilizada como critério para estabelecer se uma pessoa tem direito ou não à política de cotas e às vagas 
preferenciais em concursos públicos, vestibulares ou postos de empregos.

Algumas das perguntas que fazemos quando nos defrontamos com a língua de sinais são: que língua é essa 
que não utiliza sons para se propagar? Como esses movimentos desenhados no ar podem expressar conceitos 
abstratos? As palavras são soletradas com o alfabeto manual? Infelizmente, a maioria das pessoas desconhece que 
esse conjunto de “gestos desenhados no ar” estrutura uma língua organizada, que se presta às mesmas funções 
das línguas orais para as pessoas que ouvem. 

A oficialização da Lei de Libras trouxe avanços nesse sentido. Embora o Decreto Federal não apre-
sente um conceito claro e objetivo da Libras, a definição esclarece que se trata de um sistema linguístico 
com estrutura gramatical própria, ou seja, um idioma, uma língua natural e autônoma, totalmente inde-
pendente da gramática do português falado. Há uma tendência equivocada entre as pessoas em julgar que 
a Libras seja uma “soletração” seguindo as regras do português. Veremos adiante um pouco mais sobre essa 
gramática visual da Libras.
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2.2.2 Da inclusão da Libras como disciplina
Anteriormente, já falamos sobre o maior impacto da Lei de Libras e do Decreto Federal n. 5.626/2005 

no campo da educação: que muitos cursos devem incorporar a Libras em sua grade curricular. O Decreto 
Federal orienta sobre a inclusão da Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 
professores e nos cursos de licenciatura e como disciplina optativa nos demais cursos de educação superior e 
na educação profissional de instituições de ensino públicas e privadas, como atesta o artigo 3º:

Art. 3º A Libras deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de 
formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos 
cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do sistema federal 
de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1º Todos os cursos de licenciatura, nas diferentes áreas do conhecimento, o curso nor-
mal de nível médio, o curso normal superior, o curso de Pedagogia e o curso de Educação 
Especial são considerados cursos de formação de professores e profissionais da educação 
para o exercício do magistério.
§ 2º A Libras constituir-se-á em disciplina curricular optativa nos demais cursos de edu-
cação superior e na educação profissional, a partir de um ano da publicação deste Decreto. 
(BRASIL, 2005, p. 1)

Embora cada instituição tenha regras e critérios distintos sobre quais conteúdos ensinar na disciplina, a 
carga horária total e as metodologias de ensino empregadas, ainda assim trata-se de um avanço importante e 
com impactos diretos na organização do plano curricular dos cursos de ensino superior.

2.2.3 Dos profissionais bilíngues
O Decreto Federal n. 5.626/2005 traz importantes diretrizes à formação dos profissionais que atuarão 

na educação de surdos, diferenciando três atores principais: o professor de Libras, o tradutor/intérprete de 
Libras e o professor bilíngue, cada qual com formação e função diferenciadas no processo educacional. Veja o 
perfil de cada um deles no Quadro 1 a seguir:

Quadro 1 – Profissionais envolvidos na educação de surdos

Professor de Libras: professor, 
preferencialmente surdo, responsável 
pelo ensino da Libras como primeira 

língua (L1) para crianças surdas e 
como segunda língua (L2) para pessoas 

ouvintes, nos anos finais do ensino 
fundamental, no ensino médio e no en-
sino superior. Para o ensino de Libras 

na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental, deve ter for-
mação em Pedagogia Bilíngue. Para o 
ensino de Libras nas séries finais do 

ensino fundamental, no ensino médio 
e na educação superior, deve ser reali-
zada a graduação em Letras – Libras.

Professor bilíngue: professor 
ouvinte e/ou surdo, bilíngue, respon-
sável pelo ensino do português escrito 

como segunda língua (L2). Deve ter 
formação em nível superior, preferen-
cialmente em Letras – Língua Portu-
guesa, com pós-graduação na área ou 

formação superior com certificado 
obtido por meio de exame de profici-

ência em Libras.

Tradutor/intérprete de Libras: 
a formação deve ser por meio de curso 
superior de Tradução e Interpretação, 
com habilitação em Libras – Língua 

Portuguesa e/ou formação em nível su-
perior com certificado de proficiência 
em tradução e interpretação de Libras/
Língua Portuguesa, emitido pelo Pro-
grama Nacional para a Certificação de 
Proficiência no Uso e Ensino de Língua 
Brasileira de Sinais (Prolibras) ou pela 

Secretaria da Educação.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil, 2005. 

Esses profissionais são imprescindíveis para a implementação de propostas de educação bilíngue para 
surdos e atuam no contexto da escola inclusiva e/ou na escola para surdos, em conjunto com os demais 
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profissionais da educação. Uma política afirmativa importante é a prioridade dada aos surdos nos cursos de 
formação e nos processos seletivos para contratação de professores de Libras.

2.2.4 Do direito à educação
A Libras deve ser ensinada como primeira língua aos estudantes surdos, em escolas ou classes de edu-

cação bilíngue ou em escolas inclusivas. No caso desta última, alunos surdos têm o direito à escolarização 
em contraturno, recebendo atendimento educacional especializado (AEE), com um momento especialmente 
destinado ao aprendizado da Libras como primeira língua e sua complementação curricular com a utilização 
de equipamentos e tecnologias de informação.

Outro documento que figura a Libras no contexto nacional é o Plano Nacional de Educação (PNE), 
sancionado pela Lei Federal n. 13.005, de 25 de junho de 2014 (BRASIL, 2014a), que registra o diálogo propo-
sitivo entre diferentes atores da sociedade civil organizada, construído nos inúmeros fóruns de debate promo-
vidos com base na I e II Conferências Nacionais de Educação (Conae), entre 2010 e 2013.

O PNE traz 20 metas e diferentes estratégias para a educação nacional e tem como principais objetivos 
a universalização da educação básica, o atendimento crescente da jornada escolar e a ampliação da educação 
superior a parcelas da população ainda excluídas desse direito. Em relação à Libras, ela está prevista como 
língua materna dos surdos em diferentes metas e estratégias, conforme mostra o Quadro 2 a seguir.

Quadro 2 – Metas do Plano Nacional de Educação relacionadas aos surdos e à Libras

Meta 1
 Educação infantil

1.11) Priorizar o acesso à educação infantil, assegurando a educação 
bilíngue para crianças surdas.

Meta 5
Alfabetização 5.7) Apoiar a alfabetização bilíngue de pessoas surdas.

Meta 7 
Qualidade da educação básica

7.8) Desenvolver indicadores de avaliação da educação  
bilíngue para surdos.

Meta 16
Formação de professores

16.3) Expandir acervo de obras e materiais em Libras.

Meta 4
Educação especial

4.7) Garantir Libras como primeira língua aos alunos surdos de 0 a 
17 anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas.

4.13) Apoiar a ampliação das equipes de tradutores/intérpretes 
de Libras, professores de Libras, prioritariamente surdos, e 
professores bilíngues.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil, 2014a.

Esse será o pano de fundo para nossa reflexão sobre a importância da Libras na educação de surdos, 
sobretudo no contexto de políticas inclusivas.

A difusão e a valorização da Libras está amplamente documentada na legislação nacional, sendo garan-
tida como direito imprescindível às crianças, aos jovens e adultos surdos brasileiros.
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A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2012) é o documento interna-
cional mais respeitado e difundido para promover, proteger e assegurar o desfrute pleno e equitativo de todos 
os direitos humanos e as liberdades fundamentais de todas as pessoas com deficiência e promover o respeito 
pela sua inerente dignidade (BRASIL, 2009). No Brasil, foi promulgada pelo Decreto Federal n. 6.949/2009 e 
inspirou a Lei n. 13.146/2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Todos esses textos legais apontam para a necessidade de reconhecer na língua de sinais um fator de pro-
moção da identidade linguística da comunidade surda como meio de favorecimento de seu desenvolvimento 
acadêmico e social.

2.3 Educação bilíngue para surdos
Sabemos que as crianças surdas têm direito à aquisição da Língua Brasileira de Sinais como língua ma-

terna desde a educação infantil, além de aprender a ler e escrever em língua portuguesa, como segunda língua. 
Essa situação linguística é denominada educação bilíngue para surdos. Estudaremos o bilinguismo nacional 
e as principais divergências entre o movimento surdo e o governo federal em relação às diretrizes da oferta 
da educação bilíngue. Além disso, refletiremos sobre as reivindicações do movimento surdo e as principais 
mudanças exigidas para que uma escola inclusiva se torne, de fato, bilíngue. Esperamos que você compreenda 
e defenda os fundamentos da escola bilíngue como pilares da inclusão escolar para estudantes surdos.

Já relembramos a polêmica escolha do tema de redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 
em 2017, no entanto, é pouco provável que a maioria dos brasileiros tenha refletido sobre essa temática em 
algum momento de suas vidas. Porém, futuros professores em formação não devem se abster desse debate.

Desde a oficialização da Lei de Libras em 2002, a principal diretriz política é a educação bilíngue para 
surdos. Mas do que ela se trata? O que significa desenvolver uma proposta educacional com bilinguismo? 

O bilinguismo é um fenômeno muito conhecido socialmente e não há dúvidas de que qualquer pessoa 
saberia dar um exemplo sobre ele ou mesmo responder à questão: “Você é bilíngue?”, caso lhe fosse perguntado. 
Compreendemos o bilinguismo como a situação social em que são contempladas duas línguas em uma comu-
nidade, seja um país, uma cidade ou uma localidade específica. Também podemos atribuir o adjetivo bilíngue a 
uma pessoa que aprendeu a falar duas ou mais línguas por imersão cultural nas comunidades de fala ou porque 
se submeteu a um processo educacional, permitindo-lhe aprender uma língua adicional, além daquela de seu 
país, entendida como língua materna.

Para os surdos brasileiros, o bilinguismo significa utilizar a Libras como forma preferencial na comuni-
cação e aprender a língua portuguesa como segunda língua, em sua modalidade oral e/ou escrita. Essa situa-
ção é um fato muito recente, pois só passou a ser reconhecida como uma realidade social após a oficialização 
da Lei de Libras.

A partir desse momento, as políticas educacionais precisaram ser modificadas e adaptadas ao reconhe-
cimento de que os surdos fazem parte de uma minoria linguística brasileira e têm direito de acesso a espaços 
organizados para o ensino bilíngue nos sistemas de ensino público e privado, desde a educação infantil.
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A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, documento tornado 
público pelo Ministério da Educação (MEC) em 2008, trata dos direitos educacionais dos surdos e das pessoas 
com deficiência, orientando a organização da escola da seguinte maneira:

Para o ingresso dos estudantes surdos nas escolas comuns, a educação bilíngue – Língua 
Portuguesa/Libras desenvolve o ensino escolar na Língua Portuguesa e na língua de sinais, 
o ensino da Língua Portuguesa como segunda língua na modalidade escrita para estudantes 
surdos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino da Libras 
para os demais estudantes da escola. O atendimento educacional especializado para esses 
estudantes é ofertado tanto na modalidade oral e escrita quanto na língua de sinais. Devido 
à diferença linguística, orienta-se que o aluno surdo esteja com outros surdos em turmas 
comuns na escola regular. (BRASIL, 2008, p. 12)

Como podemos ver, o Ministério da Educação orienta que a escola regular seja o contexto preferencial 
da oferta da educação bilíngue para surdos. Entretanto, para o movimento surdo, essa proposta não atende 
às necessidades das crianças e dos jovens surdos, porque a escola regular é um espaço em que a língua portu-
guesa é predominante na comunicação, no acesso à informação e no desenvolvimento do currículo escolar. 
Usualmente as escolas regulares reproduzem contextos monolíngues, ou seja, aqueles em que todas as intera-
ções e atividades são desenvolvidas em língua portuguesa.

Sendo assim, a escola regular pode não ser um ambiente linguístico efetivo para os surdos se apenas a 
língua portuguesa for utilizada nas aulas, nas conversas entre amigos e nos intervalos; afinal, é o português 
que está escrito nos materiais didáticos e nas lousas, registrando os conteúdos de todas as disciplinas e sendo o 
único meio de avaliação da aprendizagem. Nesse espaço, na melhor das hipóteses, a Libras está presente como 
recurso metodológico, sendo falada por uma ou duas pessoas dentro da escola.

Em razão dessa limitação, a comunidade surda defende a existência de escolas e classes bilíngues especí-
ficas para surdos, assim estariam garantidas as condições para que as crianças surdas tivessem desenvolvimento 
linguístico similar e pudessem concluir a educação básica em situação de igualdade com as crianças ouvintes.

Em virtude dessa polêmica entre o movimento surdo, representado pela Federação Nacional de Educação 
de Surdos (Feneis), e o governo federal, em 2014 o Ministério da Educação e a Secretaria de Alfabetização 
e Diversidade reuniu pesquisadores e lideranças surdas de vários estados do país e produziu o Relatório do 
Grupo de Trabalho, contendo subsídios para a Política Linguística de Educação Bilíngue. Esse documento 
conceitua as escolas bilíngues como

aquelas onde a língua de instrução é a Libras e a Língua Portuguesa é ensinada como segun-
da língua, após a aquisição da primeira língua; essas escolas se instalam em espaços arquite-
tônicos próprios e nelas devem atuar professores bilíngues, sem mediação de intérpretes na 
relação professor-aluno e sem a utilização do português sinalizado. (BRASIL, 2014b, p. 4)

O documento lançou as bases para uma ampla discussão nacional a respeito de qual deveria ser o es-
paço da educação de surdos como minoria linguística: escola bilíngue ou escola inclusiva? Vamos entender 
melhor as diferenças entre as duas propostas no Quadro 3 a seguir.
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Quadro 3 – Escola bilíngue x escola inclusiva

Escola bilíngue Escola inclusiva

Quais línguas são 
aprendidas?

Libras e língua portuguesa são línguas de ins-
trução, isso significa que todas as aulas são 
ministradas nas duas línguas. No entanto, o 
português na modalidade escrita é aprendido 
simultaneamente ou sequencialmente ao apren-
sizado da Libras como primeira língua.

Libras e língua portuguesa como segunda língua são 
ofertadas no contraturno escolar, por meio do AEE. Es-
tão garantidos o ensino e o desenvolvimento curricular 
em Libras e o ensino de português na modalidade es-
crita. No turno escolar, as aulas são desenvolvidas em 
português, com apoio de tradutor/intérprete.

Em que ambiente? Escola ou classe específica para surdos.
Escola regular com atendimento educacional espe-
cializado.

Quais os profissio-
nais envolvidos?

Professores bilíngues.
Professor da disciplina específica com apoio de intér-
prete de Libras. No contraturno, professor com forma-
ção em atendimento educacional especializado.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Brasil, 2014b.

Essa polêmica perdurou enquanto se discutia também o novo Plano Nacional de Educação. A Feneis, 
então, organizou um amplo movimento em defesa da escola bilíngue para surdos, com documentos, vídeos4 e 
cartas endereçadas ao Ministério da Educação como forma de pressão política, objetivando o direito à escola 
bilíngue. A partir daí, surgiram grandes divergências entre o que reivindicava o movimento surdo e a diretriz 
oficial do MEC.

O único consenso em relação às duas propostas é a educação bilíngue, ou seja, a educação de surdos 
deve ter como base duas línguas: a Libras e a língua portuguesa. As formas de organização, o local da oferta e 
os profissionais envolvidos são ainda alvos de muita polêmica.

O texto aprovado e publicado no Plano Nacional de Educação (BRASIL, 2014a), com metas para a 
educação nacional para até o ano de 2024, considerou a possibilidade de a educação bilíngue para surdos ser 
desenvolvida tanto na escola bilíngue como na escola inclusiva.

Nossa perspectiva se identifica com a pauta do movimento surdo em relação à oferta da educação bilín-
gue, pois a escola regular (dita inclusiva) não se configura como um ambiente linguístico efetivo para a aqui-
sição da Libras como língua materna. A Libras deve ser aprendida desde a educação infantil e atenção especial 
deve ser dada aos anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), por meio da organização das escolas e 
das classes bilíngues para surdos. Nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio, a criança e o jovem 
surdos já estariam mais maduros e preparados para se apoiarem na mediação de um tradutor/intérprete de 
Libras, compreendendo a diferença das funções entre esse profissional e o professor regente da classe.

Dessa forma, a Libras poderia ser garantida como língua materna, aprendida plenamente e de maneira 
significativa, pela convivência em uma comunidade linguística (a escola bilíngue) em que a língua de sinais 
seria amplamente utilizada por adultos surdos e pessoas ouvintes bilíngues. As escolas bilíngues cumpririam o 
papel de serem comunidades linguísticas e espaços de aprendizado da Libras, já que mais de 90% das crianças 
surdas nascem em famílias ouvintes que desconhecem a língua de sinais e não podem, em princípio, oportu-
nizar acesso a esse aprendizado no contexto familiar. Na escola bilíngue, desde a educação infantil, as crianças 

4 Assista ao vídeo organizado pela Feneis em defesa das escolas bilíngues para surdos no Plano Nacional de Educação, endere-
çado aos senadores da República. Nele discursam pesquisadores renomados em nível nacional e internacional, pais de surdos, lide-
ranças surdas nacionais e internacionais, além da diretora de políticas educacionais da Feneis à época, Dra. Patrícia Luiza Rezende. 
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-T57zth9OHI>. Acesso em: 9 jul. 2018.
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surdas aprenderiam sobre si e sobre o mundo em que vivem por meio de atividades mediadas pela Libras, uma 
língua visual-espacial que lhes é acessível.

A escola bilíngue para surdos é, portanto, uma escola regular para surdos, que prioriza a Libras nas in-
terações, no ensino dos conteúdos curriculares e na mediação para o direito fundamental do aprendizado da 
língua portuguesa escrita como segunda língua. De nada adiantaria a criança surda estar em uma escola com 
tradutores e intérpretes de Libras se ela não conhece a língua, não a domina nem se identifica com ela para a 
comunicação e interação social.

É comum que alguns queiram opor o conceito de escola bilíngue para surdos ao de escola regular, 
constituindo uma oposição que simplifica e desvia o foco central do debate da educação para surdos: o direito 
à Libras como língua materna. Sem dúvidas, a resposta para a pergunta sobre educação de qualidade para 
surdos passa pela compreensão do direito à escola bilíngue.

Em um país com dimensões continentais como o Brasil, obviamente teríamos inúmeras formas de 
concretização desse ideal, contemplando desde a existência de escolas específicas para surdos nos grandes e 
médios centros urbanos até a existência de escolas em municípios de pequeno porte, onde conviveriam surdos 
e ouvintes, beneficiando-se do modelo educacional que prioriza a Libras como língua de interação, comuni-
cação e ensino, complementada pela língua portuguesa escrita.

Diante das reflexões importantes que envolvem as vidas de centenas de estudantes surdos, entende-se 
a necessidade de uma educação que revolucione os atuais paradigmas e vá, de fato, em direção à construção 
da escola bilíngue.

Dicas de estudo
• QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

O livro aborda questões que vão desde os processos de educação de surdos na história até a apresen-
tação de resultados sobre os processos de aquisição da linguagem por crianças surdas que se comu-
nicam em língua de sinais. Fundamentada em estudos sobre a American Sign Language (Língua de 
Sinais Americana), a pesquisadora promove um debate aplicado aos processos linguísticos de crian-
ças surdas brasileiras e suas possíveis contribuições para as políticas educacionais no Brasil.

• GESSER, A. Libras? Que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2009.

A obra propõe um diálogo com o leitor por meio de perguntas que promovem reflexões sobre temá-
ticas da língua de sinais, que povoam o imaginário social e precisam ser desmistificadas.

• CAMPELLO, A. R.; FERREIRA REZENDE, P. L. Em defesa da escola bilíngue para surdos: a história 
de lutas do movimento surdo brasileiro. Educar em Revista, n. 2, 2014. Disponível em: <http://www.
scielo.br/pdf/er/nspe-2/06.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2018. 

O artigo apresenta a trajetória histórica do movimento surdo em defesa das escolas bilíngues até a 
aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) pela Lei n. 13.005/2014.
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Atividades
1. É possível que, anteriormente ao contato com a disciplina de Libras, muitas de suas percepções sobre a 

língua de sinais estivessem baseadas no senso comum, ou seja, em conceitos desprovidos de cientifici-
dade. A seguir estão alguns dos principais mitos relativos à língua de sinais que circulam socialmente. 
Com base na discussão construída neste capítulo, comente e argumente contra a visão equivocada 
apresentada em cada um deles.

• Mito 1: a língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação concreta, incapaz de ex-
pressar conceitos abstratos.

• Mito 2: haveria uma única e universal língua de sinais usada por todas as pessoas surdas.

• Mito 3: a língua de sinais seria um sistema de comunicação superficial, com conteúdo restrito, 
sendo estética, expressiva e linguisticamente inferior ao sistema de comunicação oral (QUADROS; 
KARNOPP, 2004, p. 2).

2. Conhecemos a importância do Decreto Federal n. 5.626/2005, que regulamentou a Lei de Libras em 
relação aos avanços da educação bilíngue para surdos. Responda as questões abaixo com base na leitura 
desse documento, disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/
d5626.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018.

a) Qual é o conceito de pessoa surda?
b) Qual é a orientação da lei sobre a oferta obrigatória da disciplina de Libras?
c) Quais são os direitos educacionais dos surdos?

3. A Lei n. 12.319, de 1º de setembro de 2010, regulamenta a profissão de tradutor/intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais. Leia o documento em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/
lei/l12319.htm> e comente algumas das principais atribuições desse profissional, além de sua importân-
cia para o processo de educação bilíngue para os surdos.
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3

Aspectos introdutórios das línguas de sinais

O primeiro passo na direção do aprendizado de uma língua de sinais é conhecer as regras da comunica-
ção visual, essenciais na interação com pessoas surdas. Como vimos anteriormente, a experiência visual cons-
titui as formas de expressão e compreensão do mundo pelas pessoas surdas e define sua língua visual-espacial, 
assim como seus comportamentos e atitudes, o que chamamos de cultura visual.

O objetivo deste capítulo é apresentar as estratégias metodológicas das línguas de sinais e conhecer 
algumas formas para se estabelecer comunicação visual com pessoas surdas, identificando atitudes corretas e 
incorretas durante a interação e alguns recursos e sinais importantes. Vamos começar com o alfabeto manual, 
os números cardinais e ordinais e com as quantidades em Libras.

O enfoque desta obra, a partir daqui, será prático. Por se tratar do estudo de uma língua de modalidade 
visual-espacial e tridimensional, o registro em fotos pode ser incompleto, levando em conta a captura parcial 
do sinal e seu suporte em papel, que dificulta a percepção de movimentos. Sugerimos consulta às videoaulas, 
para facilitar a compreensão do conteúdo e sanar dúvidas em relação à produção da sinalização.

É importante esclarecer a convenção que adotaremos a partir deste capítulo em relação à transcrição 
da Libras:

• Sempre que nos referirmos a um sinal em Libras, ele será redigido em letra maiúscula no texto, no 
intuito de diferenciá-lo da língua portuguesa.

• Em Libras, não há diferenciação de sinalização no tratamento de gêneros. Assim, quando necessário, 
adotaremos o símbolo @ para demarcar essa indiferenciação.

• Em Libras também não há diferenciação de número, portanto, se um sinal estiver grafado no singular 
ou no plural, sua sinalização não será modificada.

• Quando uma palavra for soletrada com o alfabeto manual, ela será representada com hifens sepa-
rando cada letra.

• A acentuação gráfica é um recurso da língua portuguesa, portanto é indiferente sua utilização na 
Libras, tendo em vista que a sinalização não será modificada por seu uso ou desuso.

• Utilizaremos setas como recurso para demonstrar movimentos e direção da mão no momento da 
sinalização em Libras. Quando necessário, utilizaremos mais de uma imagem para facilitar o enten-
dimento dessa movimentação.

• As frases, palavras e expressões compostas por mais de um sinal estarão interligadas pelo recurso “+”.

• Ao final deste livro, você terá acesso a um glossário e um índice remissivo, sendo possível consultar 
todo o vocabulário utilizado no decorrer da obra, além de outros relacionados às temáticas estudadas.
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3.1 Regras da comunicação visual

REGRAS COMUNICAÇÃO VISUAL

Esta é a Josiane Roldão Cardoso, ela é surda, professora graduada em Letras e especialista em educação 
bilíngue para surdos. Seu nome em português pode ser soletrado com o alfabeto manual, mas ela possui um 
nome visual, que é um sinal em Libras que representa sua identidade. O nome visual é a forma de apresentação 
na comunidade surda.

SURDAJOSIANE

A língua de sinais não é universal, já que cada país tem a sua. A Libras é a língua utilizada pelos surdos 
brasileiros, então conheça dois sinais importantes para essa introdução: o nome visual atribuído à Língua 
Brasileira de Sinais e o verbo sinalizar, que significa comunicar-se em língua de sinais.

LIBRAS SINALIZAR
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3.1.1 Principais regras
A pesquisadora surda e professora da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Karin Strobel 

(2008), define o povo surdo como pessoas que vivem experiências muito diferentes em relação à surdez, 
decorrentes de suas vivências familiares, de seu país de nascimento, das experiências linguísticas na in-
fância, de processos educacionais, entre muitos outros fatores que constituem a subjetividade humana.  
No entanto, ela afirma que o traço comum que conecta o povo surdo é a experiência visual, fator que per-
passa sua existência na forma de entender o mundo, modificando-o para torná-lo “acessível e habitável” às 
suas percepções visuais. Por isso, a primeira regra da comunicação com surdos é a atenção ao contato visual,  
ou seja, no momento da comunicação com uma pessoa surda, olhe-a nos olhos, pois essa atitude denota 
respeito e acolhimento da cultura visual. 

Observe a seguir comportamentos que não devem ser adotados em relação às regras visuais  
na comunicação:

1. Dar as costas para o surdo: nunca dê as costas para uma pessoa surda, pois esse comportamento  
gera barreiras na comunicação, já que interrompe o contato visual.

IE
SD

E 
Br

as
il 

S/
A

ERRADO

2. Virar apenas o rosto para o surdo: a língua de sinais utiliza as expressões faciais e corporais como meio 
principal de produzir significados na interação. Se você direciona apenas o rosto para a pessoa surda e 
mantém o corpo projetado em outra direção, o efeito de sentido que essa postura gera é que a comu-
nicação não é prazerosa, como se houvesse uma rejeição da interação e desejo de que a conversa seja 
rapidamente finalizada.

ERRADO

IE
SD

E 
Br

as
il 

S/
A
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3. Interromper a comunicação: nunca interrompa uma conversa em Libras, pois, quando interrom-
pemos o contato visual entre os sinalizadores (por exemplo, se passamos na frente de uma pessoa 
que está sinalizando), ocorre uma barreira comunicativa. O ideal é sempre ter a área de visualização 
da conversa livre de “ruídos” visuais, por exemplo, mantendo um círculo quando há mais de um 
interlocutor. Também é necessário informar a pessoa surda caso ocorra qualquer tipo de sinaliza-
ção sonora que interrompa a comunicação, como o som da campainha ou um toque de telefone.  
É oportuno ainda sempre explicar o que ocorreu, evitando que a pessoa surda pense que você sim-
plesmente abandonou a conversa sem motivo plausível.

ERRADO
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Observe agora as atitudes adequadas para uma comunicação eficaz com a pessoa surda:

1. Pessoas frente a frente: mantenha-se diante do seu interlocutor, alinhando seu corpo ao contato visual, 
rompendo as barreiras na comunicação com a pessoa surda e demonstrando interesse na conversa e 
respeito ao contato visual.
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CORRETO

• Chamar atenção com polidez: caso seja necessário chamar atenção de uma pessoa surda que está 
a uma distância razoável, há duas formas corretas de fazê-lo: toque na pessoa levemente ou acene 
com as mãos, essa regra exige polidez. O lugar adequado para se aproximar da pessoa por meio do 
toque é o ombro; evite cutucá-la, puxá-la pelo braço ou arrastá-la, também não é conveniente se 
dirigir aos surdos gritando ou articulando exageradamente, o que fatalmente será entendido como 
falta de educação.
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Considerando a atenção visual como o aspecto mais significativo na comunicação com surdos, deve-se 
empreender esforços em meios de comunicação que priorizem o corpo e a visão, como os gestos, as aponta-
ções, a dramatização, o apoio de imagens ou objetos, até que seja possível adquirir mais segurança na comu-
nicação em Libras.

3.2 Alfabeto manual como recurso expressivo em Libras   

A B C Ç D

E F G H I

J K L M N
(Continua)
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Um dos mais importantes recursos da comunicação visual é o alfabeto manual ou alfabeto datilológico. 
É importante verificar atentamente os detalhes na configuração de mão de cada uma das letras do alfabeto,  
pois algumas semelhanças podem ocasionar “ruídos” na comunicação em caso de engano.

Já aprendemos que o alfabeto manual é um recurso utilizado na educação de pessoas surdas desde o 
século XVI, sobretudo pela iniciativa de educadores gestualistas, os quais acreditavam que, na ausência da 
linguagem oral, os surdos poderiam aprender por meio de práticas alternativas.

É atribuída a Pedro Ponce de Léon (1520-1584), um religioso espanhol, a criação do primeiro alfabeto 
manual reconhecido, supostamente inventado para que os monges, que faziam votos de silêncio, pudessem se 
comunicar nos mosteiros. Apenas em 1620, Juan Pablo Bonet publicou o alfabeto de Léon no livro Reducción 
de las letras y artes para enseñar a hablar a los mudos.

Um fato importante: embora muito utilizado na comunicação sinalizada em várias línguas de sinais 
do mundo, o alfabeto manual é apenas um recurso para a comunicação, não constituindo parte da Língua 
Brasileira de Sinais – embora exista uma crença disseminada socialmente de que esta seja uma ortografia 
manual da língua portuguesa. 

Pessoas costumam afirmar que estão aprendendo Libras quando sabem sinalizar as letras do alfabeto 
manual, mas isso é um equívoco, já que o alfabeto é usado apenas em algumas situações. Então, quando se 
deve utilizar o alfabeto manual para a comunicação? 
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• Para soletrar nomes próprios e siglas.

• Para soletrar termos específicos para os quais ainda não há sinais convencionados em Libras, como 
jargões médicos e jurídicos.

• Para compor sinais que realizam empréstimo linguístico de uma letra do alfabeto, fator que não ca-
racteriza uma soletração da palavra inteira, mas um empréstimo da letra inicial do vocábulo, a fim 
de representá-lo. Por exemplo, o sinal IMPORTANTE é composto pela letra “I” com movimento 
circular para cima. 

O ato de soletrar por meio do alfabeto manual é denominado soletração manual ou datilologia.

Assim como a língua de sinais não é universal, a co-
munidade surda de cada país desenvolveu seu próprio alfa-
beto manual, com configurações de mãos diferentes e com 
variações no uso da soletração: utilizando apenas uma mão, 
como é o caso do alfabeto manual brasileiro (a mão a ser 
utilizada depende da escolha de cada sinalizador), ou com 
as duas mãos, chamados alfabetos bimanuais, como é o caso 
daqueles do Reino Unido, da Austrália e da África do Sul. 
Veja um exemplo desse alfabeto na Figura 1 a seguir.

Figura 1 – Alfabeto bimanual
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No contexto da educação bilíngue para surdos, o alfabeto manual constitui-se como importante recurso 
para letramento, uma vez que é a versão manual para as letras do alfabeto. As crianças surdas podem aprender 
a soletrar palavras desde muito pequenas, assim como crianças ouvintes brincam com os sons da língua ao 
aprender trava-línguas e parlendas (FERNANDES, 2003).

Deve-se movi-
mentar também 
os dedos, como 
se estivesse di-
gitando em um 

teclado.

SOLETRAÇÃO MANUAL/
DATILOLOGIA
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Agora, atente-se para algumas letras do alfabeto manual que apresentam configurações de mão muito 
semelhantes, mas não iguais:

Altera-se a posição do 
polegar, para dentro (T) 

ou para fora (F).

T F

Altera-se a sinaliza-
ção, sem movimento 
(C) ou com movi-

mento (Ç).

C Ç

Altera-se a direção 
do dedo indicador, 

para cima (G) ou para 
baixo (Q).

G Q

Altera-se o número 
de dedos, três (M) ou 

dois (N).

M N

Altera-se a 
sinalização sem 

movimento (I) ou 
com movimento (J), 
formando o desenho 

da letra, utilizando 
o dedo mínimo.

I J

Altera-se a posição e o número 
de dedos: três dedos separados 

(W), dois dedos separados (V) e 
dois dedos juntos (U).

W V U

A configuração de mão é a 
mesma, porém há mudança de 

posição e movimento; para cima 
(K), movimento semicircular (H) 

e sem movimento (P).

K H P

Altera-se a posição 
do polegar e estende-

-se a mão em “E”.

A S E

Você consegue soletrar o seu nome?
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3.3 Numerais cardinais, ordinais e quantidades

Abrir os dedos levemente, 
um de cada vez, iniciando 

com o dedo mínimo.

NÚMEROS/NUMERAIS

As formas de representação dos números em Libras constituem um tema aparentemente simples, mas 
muito importante. Vamos aprender a representação dos numerais cardinais e ordinais, de 0 a 10, além das quan-
tidades, que apresentam diferenças na sinalização. Em Libras, há mudanças na configuração de mão para repre-
sentar algumas unidades quando se trata de número (quantidade) ou numeral (algarismo).

As situações em que os números e os numerais estão envolvidos no cotidiano englobam diversos contex-
tos de interação, como a indicação de horas, valores monetários, dias do mês e da semana, entre outros temas. 
Todos nós já usamos os dedos para contar ou em situações de comunicação gestual (como para pedir pães na 
padaria); isso se faz intuitivamente, mostrando a quantidade de dedos conforme aquilo que se deseja representar.

Essa experiência prévia faz com que todos já conheçam a base do sistema de numeração em Libras, que 
utiliza parte desse conhecimento gestual convencional, usado e compreendido por qualquer pessoa.

Iniciaremos apresentando os numerais cardinais, que indicam a representação do algarismo numérico:

ZERO UM DOIS TRÊS QUATRO CINCO

SEIS SETE  OITO NOVE DEZ

Em Libras, os numerais cardinais são utilizados para indicar o número de uma casa, do apartamento, 
da placa de um carro, a idade e assim por diante. Veja um exemplo:
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IDADE TRINTA 

Agora, vamos conhecer a representação dos numerais ordinais, que indicam o número de ordem,  
posição ou lugar ocupado. Os numerais ordinais podem ser utilizados para designar posição de ordem na 
fila, andar de um prédio, entre outros, e são sinalizados exatamente como os numerais cardinais, porém in-
corporam movimento para cima e para baixo, de maneira repetida. Assim, percebemos que o movimento é 
um traço distintivo importante na sinalização, pois determina se o numeral pertence ao conjunto de números 
cardinais ou ordinais. 

PRIMEIR@ SEGUND@ TERCEIR@ QUART@

QUINT@ SEXT@ SÉTIM@ OITAV@
(Continua)
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NON@ DÉCIM@

Observe um exemplo aplicado de sinalização do andar de um apartamento:

EU MORAR

QUINTO

PRÉDIO

ANDAR

Agora, veremos uma mudança de sinalização na representação de quantidades. Utiliza-se a forma 
mais intuitiva da sinalização convencional na sociedade, aplicada até mesmo por pessoas que não conhe-
cem Libras, veja:
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UM CACHORRO  cadela

DOIS GATOS

TRÊS RATOS

QUATRO COELHOS (Continua)
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CINCO TARTARUGAS

SEIS PEIXES

SETE LEÕES

OITO SAPOS
(Continua)
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NOVE COBRAS  

Imitar a boca de jacaré,  
como se estivesse  

abrindo e fechando.

JACARÉSDEZ

Você consegue perceber a diferença de sinalização entre os números cardinais e as quantidades? Há 
mudanças na configuração de mão de 1 a 4, porém os demais sinais permanecem idênticos. Veja as diferenças 
no comparativo exposto na Figura 2 a seguir.

Figura 2 – Diferenças entre os números cardinais e as quantidades em Libras

Cardinais

1 2

3 4

Quantidades

1 2

3 4
Fonte: Elaborada pela autora.
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Dica de estudo
• DADA, Z. Matemática em Libras. Revista Virtual de Cultura Surda. Editora Arara Azul, Petrópolis, 

RJ, mar. 2012. Disponível em: <http://editora-arara-azul.com.br/site/admin/ckfinder/userfiles/files/
Artigo%2006%20da%20RVCSD%20n%C2%BA%2009%20ZAN%C3%9ABIA%20DADA.pdf>. 
Acesso em: 22 jun. 2018.

O artigo retrata a experiência da professora surda Zanúbia Dada ao desenvolver conceitos matemá-
ticos com crianças surdas usuárias da Língua Brasileira de Sinais no estado do Mato Grosso do Sul. 

Atividades
1. Qual é o sinal correto para Língua Brasileira de Sinais?

a) b)

c) d)

2. Disserte sobre a importância da comunicação face a face e justifique o motivo de essa posição ser a mais 
adequada para comunicar-se com surdos.
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3. Observe a imagem a seguir e identifique, entre as alternativas seguintes, a ordem na fila em que estão os 
personagens E e H, respectivamente.

ily
ak

al
in

in
/i

St
oc

kp
ho

to

A B C D E F G H

a) e

b) e

c) e

d) e
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A comunicação visual e a Libras como língua natural

A linguagem verbal é utilizada pelos seres humanos organizados em comunidades de fala ou grupos 
sociais; é um complexo sistema de comunicação simbólica, que origina os diferentes idiomas falados no mun-
do, transmitidos de geração para geração. Por meio das línguas humanas, a transmissão de informações,  
a expressão de conceitos para a ciência, para as artes e tecnologias, além de outras produções da humanidade, 
podem ser compartilhadas.

A Libras presta-se às mesmas funções das línguas orais e pode expressar diferentes conceitos para re-
ferir-se a fatos da experiência pessoal e social humana. Este capítulo busca esclarecer as características que 
atribuem à Libras o estatuto de língua natural.

4.1 Datilologia de nomes próprios e comuns
Iniciaremos tratando da datilologia, um fenômeno sociolinguístico que caracteriza a relação de Libras e 

português como línguas em contato na comunidade de falantes surdos e ouvintes. Aprenderemos a prática de 
soletração e o uso do alfabeto manual como recurso, compreendendo sua função aplicada a nomes próprios 
e comuns.

Na maior parte dos lugares do mundo, há pelo menos uma língua de sinais usada amplamente pela co-
munidade surda, diferente da língua falada, sendo adotada no mesmo território geográfico. O alfabeto manual 
de cada país também é independente da língua oral, embora seja um recurso bastante produtivo para realizar 
empréstimos linguísticos.

A datilologia é um termo que significa “comunicação através de sinais feitos com os dedos” (HOUAISS, 
2009), ou seja, trata-se de uma espécie de escrita no ar. Para praticá-la, é necessário dominar o código desse tipo 
de “escrita”, isto é, as configurações de mão que correspondem às letras do alfabeto que desejamos “escrever”.

Portanto, a datilologia é uma das formas de empréstimo da língua portuguesa, o que significa soletrar 
letras de palavras que fazem parte do léxico da língua oral do país com a qual a língua de sinais estabelece 
relação cultural. A soletração é feita manualmente, letra após letra, e o antebraço do sinalizador deve estar 
posicionado na direção do interlocutor, de modo que seja possível ler a palavra soletrada claramente.

Veja a professora Josiane apresentando a cidade de seu nascimento, localizada no estado do Mato 
Grosso. Ela primeiro sinaliza CIDADE e, depois, por se tratar de um nome próprio, o nome da cidade é sole-
trado na sequência.
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CIDADE

Posição do braço para 
início da datilologia.

B U G R E S

B A R R A D O

A datilologia de nomes próprios pode ser utilizada para fazer referência a pessoas, locais, marcas de 
produtos, siglas, instituições e assim por diante. Quando surdos se comunicam com pessoas ouvintes que não 
conhecem os sinais, eles recorrem à datilologia, que pode estar acompanhada do sinal convencional ou  
não. Veja algumas situações em que a soletração poderia ser utilizada e note as diferenças nas configurações 
de mão em cada uma das letras do alfabeto:

1. Para soletrar nomes de pessoas:

J O S É

2. Para soletrar marcas de produtos:
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D O V E

S E D A

XAMPU

3. Para soletrar nomes de animais: os animais possuem sinais, mas seus nomes podem ser soletrados. 
Observe a seguir que não há diferenciação para marcar o gênero no sinal, mas, caso o sinalizador 
precise enfatizar o sexo do animal, basta utilizar uma composição, assim ficará claro se está se refe-
rindo a um macho ou a uma fêmea. 

L U N A

(Continua)

CACHORRO FÊMEA

CADELA
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T O T Ó

CACHORRO MACHO

CÃO

4. Quando não há sinal em Libras: Quadros e Karnopp (2004) explicam que a datilologia é utilizada 
também como empréstimo linguístico quando não há um sinal equivalente em Libras, de modo 
a fazer referência ao nome comum utilizado em português. Contudo, é um fenômeno bastante 
restrito e não tem centralidade no léxico da Libras. Por exemplo, para pedras preciosas em geral, 
podemos sinalizar a seguinte composição de sinais:

AZULVERDE VERMELHO

PEDRA PRECIOSA
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No entanto, para se referir ao nome de cada uma das pedras (como esmeralda, rubi ou topázio-azul), 
é preciso soletrar:

E S M E R A L D A

R U B I

T O P Á Z I O

A Z U L

4.2 Nome visual em Libras

NOME LIBRASVISUAL

Um fato muito importante para a comunidade surda será agora apresentado: o batismo visual, que corres-
ponde ao momento em que uma pessoa recebe para si um sinal, ou seja, um nome visual em Libras. Receber o 
batismo de um surdo tem um simbolismo especial, pois significa que você faz parte da comunidade surda.
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O nome visual geralmente é referente a uma característica pessoal ou profissional, podendo ser combi-
nado à primeira letra do nome. Veja a seguir o da professora Josiane, ele é composto pela letra “J” sinalizada no 
braço em que ela tem uma pinta:

JOSIANESINALMEU

Algumas regras fazem parte de uma experiência cultural da comunidade surda. A pesquisadora e lin-
guista Tanya Felipe (2001) apresenta as motivações que dão origem ao batismo visual:

1. Uma característica física da pessoa, como um bigode, o corte de cabelo ou o jeito de se comportar: 

NEYMAR

Batizado pelos
 surdos por ter 

um topete diferente.

Ch
ris

to
ph

er
 J

oh
ns

on
/W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

EINSTEIN

Sinal remete à foto que o 
caracteriza, com a língua 

posta para fora.

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s
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HITLER

Seu sinal alude tanto 
ao bigode quanto à 

saudação nazista.

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

2. A profissão da pessoa, que pode ou não vir combinada com uma característica pessoal:

Recebeu o sinal em razão da 
atitude tomada ao provar pratos 
em seu programa, passando por 

baixo da mesa.

ANA MARIA BRAGA 

Batizado com este sinal por 
ser apresentador de um progra-
ma televisivo e utilizar um mi-
crofone bem característico.

SILVIO SANTOS

Sinal representa o mo-
vimento que o cantor 

fazia ao dançar.

MICHAEL JACKSON
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O sinal será sempre marcado como um ícone, ou seja, uma representação visual ou um atributo de 
uma pessoa. Dalcin (2009) esclarece que há regras envolvidas no batismo que caracterizam a cultura surda, 
tendo em vista que ele é uma espécie de ritual que legitima a inserção de um indivíduo nessa comunidade. 
Assim, o sinal é escolhido por um ou vários membros da comunidade surda e, no momento em que a pes-
soa é batizada com um nome visual, ela passa a integrá-la. O batismo, portanto, é realizado por uma pessoa 
surda e não pode ser inventado pelo próprio ouvinte. Por vezes, é necessário um longo tempo de contato 
com a comunidade surda para que se receba um nome visual.

Após recebido o nome visual, como um nome próprio e singular, ele não pode ser alterado, ainda que 
os atributos ou as características que o motivaram não existam mais. Veja o exemplo de Neymar, que, apesar 
de sempre mudar o corte de cabelo, seu sinal continua a se referir ao topete do início de sua carreira. 

Uma singularidade no momento em que você se apresenta a um surdo, soletrando seu nome e mos-
trando seu sinal, é sempre contar quem foi a pessoa surda que o batizou e quais foram as circunstâncias que 
motivaram essa designação. Isso faz da apresentação um momento de recuperação da memória da origem de 
seu nome visual e, portanto, torna-se algo especial.

Os nomes visuais são a maneira de a comunidade surda representar o mundo com base em suas referên-
cias visuais. Veja mais alguns exemplos de sinais de batismo e suas referências:

Recebeu um 
sinal parecido 
com AMIGO, 
pela carismáti-
ca liderança na 
igreja católica.

PAPA

PAPA FRANCISCO

FRANCISCO

Mônica é representada 
como a personagem 

“dentuça” das histórias 
em quadrinhos.

MÔNICA
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Os sinais que podem ter seus significados facilmente apreendidos visualmente pelo interlocutor são 
denominados sinais icônicos, pela nítida associação que possuem em relação a determinado aspecto do que 
representam. A iconicidade é uma característica da Libras que deve ser explorada por aprendizes iniciais, pois, 
como os sinais icônicos reproduzem um aspecto da forma (tamanho, movimento ou fragmento) do referente 
representado, podemos utilizá-los como recurso mnemônico.

No entanto, a maioria dos sinais não apresenta essa transparência na significação; são arbitrários, o que im-
pede a “dedução do significado”, exigindo estudo como no aprendizado de qualquer língua estrangeira.

4.3 Parâmetros da Libras
Os sinais podem representar qualquer dado da realidade social, não se reduzindo a um 
simples sistema de gestos naturais ou mímicas, como pensa a maioria das pessoas. Aliás, 
esse é o principal mito em relação à língua de sinais, pois, por utilizar as mãos e o corpo na 
comunicação, costuma-se compará-la à linguagem gestual contextual e restrita a referen-
tes concretos, palpáveis, transparentes, que têm seu significado facilmente apreendido por 
quem os observa. (FERNANDES, 2011, p. 82)

O equívoco retratado acima acontece porque a comunicação gestual está relacionada, etimologicamen-
te, à ideia de expressar certos significados por meio do rosto, das mãos e do corpo – o que poderia ser aplicável 
às línguas de sinais. Faz-se necessário, então, conhecer algumas das características gramaticais da Libras que 
constituem aspectos fonológicos de organização.

As línguas de sinais são tão antigas quanto a humanidade. Relatos históricos sobre a existência de surdos 
desde a Antiguidade fazem sempre menção à forma “diferente” de comunicação que utilizavam. No entanto, 
vimos que apenas recentemente a linguística da língua de sinais passou a ser uma área de estudo em expansão.

Por ser uma língua de modalidade visual-espacial, diferente das línguas orais-auditivas, precisamos 
conhecer seus canais de apropriação (visão) e produção (elementos corporais e faciais) e compreender de que 
forma os sinais são organizados no espaço para constituir unidades de sentido.

O léxico da língua de sinais é formado por palavras que mantêm uma relação totalmente arbitrária com 
o dado da realidade a que se refere, tal como se dá com as palavras das línguas orais. Como um sistema linguís-
tico autônomo, as regras de organização gramatical da Libras diferem completamente da língua portuguesa. 
A língua de sinais apresenta complexidade estrutural (organização em todos os níveis gramaticais: fonológico, 
morfossintático, semântico e pragmático) e presta-se às mesmas funções das línguas orais.

A ordem dos constituintes na oração, a chamada sintaxe, em nada lembra a lógica da língua portuguesa, 
pois a Libras costuma obedecer a uma construção visual em que se demarca a “cena” da enunciação, os enun-
ciadores do discurso e, por fim, a ação. Essa é a principal dificuldade de ouvintes ao estudar a Libras, pois sua 
tendência é pensar na ordem das palavras no português e sinalizar com base nessa estrutura, produzindo o 
que se denomina de português sinalizado. Veja alguns exemplos das diferenças entre as línguas no Quadro 1 
a seguir:
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Quadro 1 – Diferenças na sintaxe das línguas

Português Libras Diferença

Eu viajarei de avião para São Paulo 
no domingo.

DOMINGO EU AVIÃO SÃO PAULO.
O verbo viajarei, conjugado em língua portu-
guesa, está incorporado ao movimento na 
sinalização de AVIÃO em Libras.

Quantos anos você tem? IDADE VOCÊ?
As marcações de advérbio e verbo estão incor-
poradas às expressões não manuais.

A vaca come capim. CAPIM VACA COMER-CAPIM.
O classificador que representa o verbo COMER 
incorpora o objeto CAPIM na sinalização.

Fonte: Elaborado pela autora.

A tendência de sinalizar cada palavra do português deve ser abandonada, pois os tempos nas formas 
verbais, a flexão de número (singular e plural) e de gênero (masculino e feminino) assumem características 
próprias em Libras. Por exemplo, em um enunciado que envolve o verbo olhar, a orientação da mão será a 
responsável por indicar o sujeito e o objeto da oração, veja:  

EU OLHO VOCÊ VOCÊ ME OLHA

Isso significa que não há dependência estrutural entre a língua de sinais de um país e sua língua oral. 
De acordo com Fernandes e Strobel (1999), a Libras tem gramática diferente do português, com a organi-
zação de características a que chamamos parâmetros da Libras.

Os parâmetros principais de organização de um sinal, segundo Quadros e Karnopp (2004), são: configura-
ção de mão (CM), movimento (M), locação (L), orientação de mão (OM) e expressões não manuais (ENM).

A configuração de mão (CM) é a forma que a mão assume durante a realização de um sinal. De acordo 
com as pesquisas linguísticas de Ferreira Brito (1993), aponta-se um levantamento de 46 configurações de 
mão, que são as unidades mínimas para a formação de sinais, equivalentes aos sons (fonemas) das línguas 
orais. Observe no Quadro 2 que as configurações de mão não correspondem ao alfabeto manual.
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Quadro 2 – As 46 configurações da mão em Libras

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19

Fonte: Adaptado de Ferreira Brito, 1995.
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Conheça alguns exemplos de sinais e suas configurações de mãos: 

XUXA

XUXA (CM)

CACHORRO

CACHORRO 
(CM)

REGRAS

REGRAS (CM)

ALUNO
ALUNO (CM)

CORRETO

CORRETO (CM)
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O movimento (M) é o deslocamento da mão no espaço durante a realização do sinal e pode assumir inúme-
ras perspectivas, com uma direção (unidirecional), duas direções (bidirecional) ou muitas direções (multidirecio-
nal), existindo também os sinais que não apresentam movimento e são ancorados em algum espaço de sinalização. 

O movimento pode alterar completamente o sentido de um sinal. Observe os sinais da sequência 
abaixo, eles apresentam a mesma configuração de mão, mas se diferenciam por ter ou não um movimento 
na sinalização.   

SENTAR CADEIRA

EM PÉ PULAR

AJOELHAR CASTIGO
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A locação (L), também chamada de ponto de articulação, é a região do corpo em que será realizado o  
sinal. Pode compreender uma das quatro principais áreas do espaço de sinalização: a cabeça, o tronco, os bra-
ços e as mãos, como mostra a Figura 1 a seguir:

Figura 1 – Pontos de articulação da Libras

Braço

Tronco

Cabeça

Espaço

Mão

Fonte: Elaborada com base em Quadros e Karnopp, 2004.

A locação é um parâmetro distintivo determinante, já que a mudança da localização também determina 
mudanças no significado. Os sinais APRENDER, LARANJA e AMAR, por exemplo, apresentam a mesma 
configuração de mão e o mesmo movimento, porém são articulados em locais diferentes do corpo, note:

APRENDER LARANJA
(Continua)
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AMAR

Vamos aprender alguns sinais que exploram as principais áreas de sinalização para melhor compreen-
der o parâmetro locação:

1. Na cabeça:

ENTENDER SURD@

2. Nas mãos:

CORRETO IMPORTANTEERRADO
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3. No tronco:

NASCERPOLÍCIA  

4. No braço:

ALUNOSAPO

Observe ainda os sinais a seguir, eles apresentam a mesma configuração de mão, mas são articulados 
em locais diferentes do corpo: tronco e boca, respectivamente. Isso significa que cada um dos parâmetros é 
muito importante na sinalização, pois o significado do sinal pode ser modificado.

OPINIÃOPOLÍCIA
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A orientação de mão (OM) é outro parâmetro importante que consiste na direção para a qual a pal-
ma da mão aponta na produção de um sinal. De acordo com Ferreira Brito (1995), pode ocorrer em Libras 
das seguintes maneiras: para cima, para baixo, para o corpo, para a frente, para a direita ou para a esquerda.  
A seguir temos três formas possíveis de orientação de mão, independentemente da configuração da mão: (1) 
o sinalizador enxerga o dorso da mão; (2) o sinalizador enxerga faces do dorso e da palma da mão; (3) o sina-
lizador enxerga a palma da mão.

1 2 3

Você consegue imaginar como a orientação da mão pode mudar o significado de um sinal? Em “EU 
AJUDO VOCÊ” e “VOCÊ ME AJUDA”, quando a palma da mão está direcionada para a frente, o sujeito 
da oração é o sinalizador (EU); quando está direcionada para o corpo, o sujeito da oração é o interlocutor 
(VOCÊ). Portanto, a orientação da mão associada ao movimento determina a organização sintática da frase 
em Libras. 

As expressões não manuais (ENM), ou seja, expressões da face e do corpo, são também definidoras de 
conteúdos gramaticais em Libras, pois podem expressar dúvida, afirmação, negação ou questionamentos, 
entre tantas outras possibilidades, veja:

Expressão de  
afirmação.

Expressão de  
dúvida.

Toda essa riqueza cultural infelizmente ainda é desconhecida pela maioria das pessoas. Esse conheci-
mento legitima a comunidade surda como integrante de uma minoria linguística, tal como ocorre com comu-
nidades indígenas e de imigrantes.

O esforço social em difundir a língua de sinais como mais uma das inúmeras línguas que compõem a di-
versidade linguística do Brasil e a adoção de políticas linguísticas que contemplem o bilinguismo nos diferentes 
segmentos sociais podem ajudar no reconhecimento dos surdos como cidadãos brasileiros, o que, de fato, são.
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Atividades
1. Transcreva as palavras soletradas com o alfabeto manual:

a) MONALISA
b) TIRADENTES
c) ZORRO
d) NIEMEYER

2. Com base no que você aprendeu a respeito do batismo visual, identifique a quem pertencem os 
sinais abaixo: 

a)

Famoso ator 
do cinema.

Personagem da 
Turma da Mônica.

b)

Super-herói.

c)
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Foi presidente 
do Brasil.

d)

3. De acordo com os estudos realizados até o momento a respeito dos principais parâmetros da Li-
bras, observe os sinais a seguir e explique quais são os parâmetros que os diferenciam e quais os 
tornam semelhantes:

APRENDER

e

SÁBADO
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5

Libras no cotidiano

São várias as competências envolvidas em um processo de aprendizado de uma segunda língua. Seja 
ela estrangeira ou adicional, esse processo envolve competência linguística, cognitiva, comunicativa, socio-
linguística, discursiva, intercultural, entre outras. No caso da Libras, temos uma situação muito singular, a 
qual envolve aprendizes situados na fronteira de duas línguas – o português e a Libras – e que vivenciam duas 
culturas – a da oralidade e a da cultura surda/visual –, sendo que ambas pertencem ao mesmo Estado-nação: 
o Brasil.

A Libras, por se tratar de uma língua ainda minoritária no sentido de sua visibilidade social e número 
de falantes (sinalizadores), carece de políticas linguísticas que oportunizem sua divulgação de maneira mais 
ampla na sociedade, como no currículo das escolas, sua veiculação na mídia e em outros setores sociais.

Ao tratar do ensino-aprendizagem de línguas adicionais, devemos refletir sobre a dimensão cultural 
que permeia os usos sociais da língua que será objeto de aprendizagem e os contextos em que ela é falada. 
Diferentemente do aprendizado de uma língua estrangeira, como o inglês, o espanhol ou o francês – línguas 
nacionais de outros países, faladas em territórios diferentes daquele que habitamos –, a Libras não é a primeira 
língua de nenhum país. De acordo com Santos (2004, p. 129), “mesmo considerando essas situações específi-
cas, não se pode desvincular a língua de seus aspectos socioculturais que subjazem ao seu uso, visto que usar 
uma língua é, também, ser e agir socialmente através dela”.

Quando nos comunicamos em uma segunda língua, as interações não acontecem de maneira aleató-
ria, pois quase sempre são os contextos cotidianos que estimulam o diálogo em situações de uso da língua. 
Nesse sentido, adotamos uma abordagem comunicativa que entende a língua em uso como fenômeno social 
e dependente do contexto de interação. 

Assim, este capítulo tem o objetivo de contemplar aspectos socioculturais de uso que fazem parte 
de nossas vivências diárias, pressupondo situações de interação verbal em que estaríamos em contato com 
pessoas surdas. Os temas aqui abordados referem-se à família, às relações afetivas, à moradia e à alimen-
tação, entre outros aspectos. As temáticas fornecem subsídios para a ampliação de vocabulário em Libras, 
provocando reflexões em relação ao seu uso cotidiano em busca de uma comunicação mais efetiva em 
língua de sinais.

Do ponto de vista gramatical, aprofundamos o estudo da gestualidade presente nas línguas de sinais, 
que faz uso do corpo, das mãos e de expressões faciais para produzir enunciados no espaço de sinalização. A 
gestualidade, como já afirmamos, é um importante elemento linguístico que explora o uso do espaço de sina-
lização e está muito presente nos conteúdos aqui abordados. Os processos de formação de palavras também 
são tratados em nosso estudo.
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5.1 Componentes da família

COMPONENTES DA FAMÍLIA

PESSOASFAMÍLIA

 

Esta seção agrega dois objetivos: conhecer a sinalização referente aos principais membros da família e 
fazer uso do vocabulário aprendido, atrelando-o à sinalização dos pronomes pessoais e possessivos.

Para tratar do tema em questão, é necessário que se faça uma reflexão mais ampla a respeito da carac-
terização das famílias a partir da segunda metade do século XX, que, por influências sociais, políticas e eco-
nômicas, passou por modificações acentuadas, incorporando novas perspectivas sobre a hierarquia familiar 
e as questões de gênero. Os papéis ocupados pelas figuras feminina e masculina, nesse contexto, foram se 
modificando e reformulações nas relações conjugais impactaram, consequentemente, nas concepções de pais. 
(HINTZ, 2001).

Assim, embora nesta seção seja apresentada em alguns momentos a estrutura familiar tradicional (pai, 
mãe e filhos), reconhecemos as novas dinâmicas familiares, que não consideram como padrão uma única forma 
de composição familiar, mas sim a multiplicidade, a riqueza e a abrangência de todas as configurações existentes.

Vamos começar nos referindo ao tamanho da família:

PEQUENAFAMÍLIA
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GRANDEFAMÍLIA

No intuito de aprender os sinais atribuídos a cada componente de uma família, conheça a família do 
Luiz a seguir:
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Este é o sinal de Luiz, que 
faz referência a seu topete.

LUIZ ks
en
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_b

ra
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St

oc
kp

ho
to

(Continua)
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Luiz é filho de 
Gláucia e Sílvio. 

FILH@

IRMÃO

Cecília é 
irmã de 

Luiz.

FEMININO

IRMÃ
ks

en
ia

_b
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vo
/i
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oc

kp
ho

to

IRMÃO

IRMÃO

MASCULINO

Julian é 
irmão 

de Luiz.

BEBÊ
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to

(Continua)
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Gláucia é mãe 
de Luiz.

FEMININO

MÃE

BÊNÇÃO

ks
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Silvio é pai  
de Luiz.

MASCULINO

PAI

BÊNÇÃO

ks
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Ana é avó  
de Luiz.

FEMININO

AVÓ

VELH@
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(Continua)
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Antônio é avô 
de Luiz.

MASCULINO

AVÔ

VELH@

ks
en
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_b

ra
vo
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St
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kp
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to

Os sinais se modificam quando nos referimos aos pares ou às relações estabelecidas dentro da família, veja:
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Estes são os 
pais de Luiz.

FEMININO MASCULINO

PAIS

ks
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BÊNÇÃO

Susana 
e Carlos 
são tios 
de Luiz.

TIOS
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Ana e 
Antônio 
são avós 
de Luiz.

VELH@ AMBOS

AVÓS
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Na família de Luiz, há ainda outras relações familiares que se estabeleceram na formação de novos casais: 

Susana é a cunhada de 
Gláucia, pois é casada 

com seu irmão.

CUNHAD@ ks
en

ia
_b

ra
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/i
St

oc
kp

ho
to

(Continua)
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As primas de 
Luiz são tam-

bém sobrinhas 
de Gláucia.

SOBRINH@S
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Estas são as 
primas de Luiz. 

Movimentar 
uma mão de 
cada vez (en-

quanto uma vai 
a outra volta).

PRIM@S
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toLuiz, seus irmãos e 

suas primas são netos 
de Ana e Antônio.

NET@S

Os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos também não possuem marcas para gênero 
ou número; assim, as formas meu/minha(s) e seu/sua/teu/tua/dele/dela(s) têm cada qual um único sinal 
(FELIPE, 2001). Vamos conhecer agora os pronomes pessoais e os possessivos da Libras, que são diferentes 
da língua portuguesa:
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VOCÊ/ELE/ELA SEU/SUA/TEU/TUA/DELE/DELA

NÓS

NÓS DOIS

NOSSO

EU MEU

PRONOMES PESSOAIS PRONOMES POSSESSIVOS
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Felipe (2001) afirma que na Libras os pronomes demonstrativos (este/esta, esse/essa e aquele/aquela) es-
tão também relacionados às pessoas do discurso e são sinalizados na perspectiva do emissor com base na dis-
tância de seu interlocutor. Observe que os pronomes demonstrativos têm a mesma configuração de mãos dos 
pronomes pessoais, mas a orientação do olhar acompanha a localização da coisa ou da pessoa a que se referem:

Sinalizado apontando para o lugar, per-
to e em frente ao sinalizador. O olhar é 

direcionado para o local apontado.

ESTE/ESTA/ISTO

Sinalizado apontando para o lugar, 
perto e em frente ao receptor. O olhar é 

direcionado para o ponto sinalizado, ou 
seja, para a coisa ou para a pessoa pró-

xima à segunda pessoa do discurso.

ESSE/ESSA/ISSO

Sinalizado apontando para uma pes-
soa, um objeto ou lugar mais distante, 
o lugar da terceira pessoa. O olhar é 

direcionado para onde estiver a coisa, 
pessoa ou lugar.

AQUELE/AQUELA/AQUILO

5.2 Estado civil e relações familiares
Para Hintz (2001), seja da maneira que for, ampliada, nuclear, elementar ou completa, a família foi e 

seguirá sendo família, desde que suas funções de vínculo matrimonial com o objetivo da satisfação sexual e 
educação dos filhos continue preservada. A família se caracteriza, dessa forma, como uma instituição social 
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que representa um lugar de proteção, de socialização e estabelecimento de vínculos. Nesta seção, aprendere-
mos a sinalizar as relações familiares, considerando os vínculos afetivos estabelecidos entre seus componentes 
e ampliando os conteúdos já vistos.

Muitas pessoas optam por não ter um relacionamento mais sério, preferem permanecer solteiras, seja 
por opção e estilo de vida ou mesmo por não terem ainda encontrado seu parceiro ou parceira ideal. Veja os 
sinais que podem estar relacionados ao estilo de vida de pessoas solteiras:

SOLTEIR@ BEIJAR

PASSEAR BALADA

IR CINEMA  
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O casamento é uma decisão difícil de ser tomada, pois exige um compromisso com o outro, simbolizado 
pela aliança na mão esquerda na maioria das culturas ocidentais. O sinal que representa o estado civil casado é 
o de junção das duas mãos, como em um compromisso de união. Conheça também o sinal para aliança:

CASAD@ ALIANÇA

Mas como se inicia uma trajetória que resulta na decisão de casamento? Comumente, a primeira apro-
ximação entre duas pessoas para constituir uma relação amorosa é o namoro. Em Libras, não há diferenciação 
para substantivo e verbo, pois as palavras namoro, namorar e namorados são representadas por um mesmo si-
nal, que terá seu significado diferenciado na interação. Veja alguns sinais relacionados ao universo do namoro: 

(CM)

Movimentar apenas  
o dedo médio.

NAMORO APAIXONAD@

Movimento circular 
do dedo anelar.

NOIVADO
NOIVADO (CM) (Continua)
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AMOR AMOR (CM)

Veja que há uma pequena diferença na sinalização entre os termos namoro e noivado, com alteração do 
dedo principal de articulação. Em namoro, o dedo médio faz um movimento para cima e para baixo, simetri-
camente, e, no sinal relacionado ao noivado, o movimento será circular com o dedo anelar, em que se coloca 
a aliança.

Partindo de uma mesma base morfológica, o sinal de separação é articulado com base no sinal de 
casado, porém com um movimento para fora, que significa afastar. O sinal para divórcio tem a mesma lógica 
de separação, seguindo o mesmo movimento, com alteração na configuração de mão, indicando a primeira 
letra da palavra divórcio (d). Trata-se, assim, de uma forma de empréstimo linguístico, em que a motivação 
do sinal é dada pela ortografia da palavra em português.

SEPARAÇÃO

DIVÓRCIO
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Na formação da família, os graus de parentesco são constituídos en-
tre seus membros, geralmente pai, mãe e filhos. Tudo começa com o sinal 
de uma mulher grávida, o qual em Libras é icônico, pois faz alusão à barriga 
da mulher.

Veja que não se trata de linguagem gestual, em que poderíamos colo-
car as duas mãos em frente ao abdômen, simbolizando a gravidez. Em Libras, 
a pessoa é representada por um classificador (CL). Um CL é uma forma re-
presentada por configurações de mão(s) que, substituindo substantivos ou 
adjetivos, estabelece relações de concordância junto de verbos de movimento 
e de localização. Muitos classificadores são icônicos, por apresentarem seme-
lhança com a forma ou o tamanho do objeto a ser referido. Algumas vezes, 
o CL refere-se ao objeto ou ao ser como um todo; outras, refere-se apenas a 
uma parte ou característica do ser (BRITO, 1995). Há ainda classificadores para representar pessoas reali-
zando vários tipos de ação, como é o caso de alguns sinais já apresentados anteriormente:

PESSOA (CL)

PESSOA AJOELHADA (CL)

PESSOA EM PÉ (CL) PESSOA EM FILA (CL)

PESSOA SENTADA (CL)

GRÁVIDA
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Retomando a sinalização dos membros da família, observe que FILH@ é sinal icônico, alusivo ao ato 
de amamentação, sinalizado com as mãos em frente ao tronco (seio), com movimento que remete à sucção.  
O sinal não possui flexão de gênero, para marcá-lo basta realizar uma composição: FILH@ + MASCULINO 
ou FILH@ + FEMININO.

FILHO

FILH@ MASCULINO

FILHA

FILH@ FEMININO

Os filhos podem ser biológicos ou adotivos, o que também pode ser  sinalizado por composição:

FILH@
(Continua)
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ADOTIVO BIOLÓGICO

Retomando as reflexões sobre as diferentes composições da família contemporânea, e considerando os 
vínculos afetivos estabelecidos entre os pares de casais, vejamos alguns sinais que identificam essa variedade 
de possibilidades: 

CASAL HOMOSSEXUAL (MULHERES)

HOMOSSEXUAL 
(HOMENS)

HETEROSSEXUAL
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5.3 Falando sobre mim
Saber descrever a si próprio ou às demais pessoas é fundamental e costuma fazer parte do aprendizado 

de uma nova língua. Nesta seção, serão apresentados alguns sinais utilizados para descrever características 
como aparência física, data de nascimento e signo, como forma de ampliar o vocabulário em Libras e estabe-
lecer contato. Veja o diálogo a seguir:

SEU?NOME

J O S I A N E 

NOMEMEU

(Continua)
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IDADE?

IDADE TRINTA 

VOCÊMÊSDIA NASCER?

(Continua)
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28

DIA

MÊS FEVEREIRO

NASCER

QUAL

SIGNO?

SEU

(Continua)
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PEIXES

Os sinais utilizados no diálogo de apresentação pessoal envolveram nome, idade, data de nascimento, 
signo e algumas expressões idiomáticas. É necessário refletir sobre a estrutura gramatical da língua de sinais. 
Observe algumas diferenças na estrutura das frases em Libras em relação ao português:

• Ausência de artigos e elementos de ligação, como preposições e conjunções.

• Concordâncias nominal e verbal não são realizadas por flexões nas palavras.

• Os verbos mantêm a mesma forma, sem mudanças morfológicas no sinal.

Agora que você conheceu a organização estrutural da Libras, vamos conhecer o vocabulário que pos-
sibilita uma apresentação pessoal e a autodescrição. Iniciaremos com os signos do zodíaco, cientificamente 
não reconhecidos, mas, apesar disso, as pessoas costumam falar deles, consultar horóscopos e ascendentes. 
Dessa forma, por ser uma realidade na comunicação diária, e independentemente de crenças, vamos apren-
der como sinalizar os signos em Libras. O sinal da palavra signo é muito interessante, pois trata-se de uma 
composição entre mês e estrela, veja:

SIGNO

MÊS

Tocar o polegar no in-
dicador da outra mão, 
repetir o movimento 

para o outro lado.

ESTRELA
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Observe que os sinais dos signos buscam motivação nos símbolos que os representam: 

Áries é simbolizado pelos 
chifres de um carneiro, 

que remete à formação das 
estrelas que compõem a 

constelação de Áries.

ÁRIES

Tribalium/iS
to

ck
ph

ot
o

O signo de touro é repre-
sentado pelos chifres  

do animal. As mãos se 
movimentam para trás sem 

soltar o polegar.

TOURO

Tribalium/iS
to

ck
ph

ot
o

Gêmeos representa 
dualidade; em Libras, a 

sinalização remete a esse 
fenômeno.

GÊMEOS

Tribalium/iS
to

ck
ph

ot
o

(Continua)
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Câncer faz alusão às garras 
de um caranguejo.

CÂNCER

Tribalium/iS
to

ck
ph

ot
o

O sinal para o signo é o 
mesmo que o sinal do pró-

prio animal.

LEÃO

Tribalium/iS
to

ck
ph

ot
o

Seu símbolo alude a uma 
virgem mexendo nos cabelos.

VIRGEM
Tribalium/iS

to
ck

ph
ot

o

(Continua)
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LIBRA

Sinal representado pela 
balança, símbolo da justiça; 
também remete à suposta 
instabilidade dos librianos.

Tribalium/iS
to

ck
ph

ot
o

O sinal para Escorpião 
é uma alusão ao rabo do 

animal.

ESCORPIÃO

Tribalium/iS
to

ck
ph

ot
o

Representado por um arco 
e flecha.

SAGITÁRIO

Tribalium/iS
to

ck
ph

ot
o

(Continua)
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Sinal remete a um chifre 
de cabra.

CAPRICÓRNIO

Tribalium/iS
to

ck
ph

ot
o

Sinal faz alusão à água  
caindo do aquário.

AQUÁRIO
Tribalium/iS

to
ck

ph
ot

o

 O sinal remete a um par de peixes 
nadando em sentidos opostos. O mo-

vimento deve ser realizado pelas duas 
mãos, para frente e para trás, sem 

soltar os polegares.

PEIXES

Tribalium/iS
to

ck
ph

ot
o
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Além do signo, as características físicas determinam diferenças em nossa aparência, decorrentes de 
naturalidade, cultura e etnia. Elas também são importantes no contexto de comunicação. Veja como sinalizar 
suas características físicas:

1. Cor da pele:

BRANCA PRETA

2. Cor dos olhos:

OLHOS

AZUIS PRETOS VERDES CASTANHOS
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3. Cores, tamanhos e tipos de cabelo: 

CABELO

GRISALHO RUIVOPRETO LOIRO

MÉDIOCURTO COMPRIDO

(Continua)
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LISOENCARACOLADOCRESPO

4. Tipo físico:

 BAIX@ALT@

GORD@MAGR@
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5.4 Casa 
O direito à moradia é fundamental e está garantido pela Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(1948); portanto, todas as pessoas devem ou deveriam ter um lar. Em Libras, os conceitos de habitação, mo-
radia e lar, assim como o verbo morar são enunciados pelo mesmo sinal e representam-se na perspectiva 
tradicional da iconicidade de um telhado, como você verá a seguir.

Existem diversas formas de moradia, das mais simples e improvisadas às mais modernas e comple-
xas, e normalmente esses tipos estão relacionados aos contextos de localização e às condições financeiras 
dos indivíduos. Na zona rural, por exemplo, é comum a predominância das casas de madeira:

CASA/MORAR

CASA DE MADEIRA

MADEIRA

Os índios, por sua vez, costumam viver em ocas:

ÍNDIO OCA

Nas cidades, as edificações mais comuns são as de alvenaria, construídas com tijolos, areia e cimento. 
A sinalização de edificação de alvenaria evoca o tipo de material usado em sua construção, enquanto o sinal 
de prédio faz alusão aos paredões em que se distribuem os apartamentos.
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PRÉDIOCASA TIJOLO

CASA DE ALVENARIA

Quando falta planejamento urbano e predomina a desigualdade social, é comum o crescimento de edi-
ficações desordenadas nas cidades, como é o caso das favelas, incrustadas nos morros. O sinal faz referência a 
essa topografia, com telhados em desigualdade edificados em um morro imaginário.

FAVELA

Uma casa padrão costuma ser edificada por telhado de duas águas e é geralmente composta por sala, 
quarto(s), cozinha e banheiro(s). Vamos aprender a sinalizar os cômodos de uma casa e os móveis e utensílios 
que utilizamos diariamente? 

Iniciaremos com a sala:

gi
ra

fc
hi
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kp
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to

SALA

(Continua)
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TELEVISÃO

A mão de cima 
inicia-se fechada 
e abre-se, em alu-
são ao acender da 

luz do abajur.

ABAJURQUADRO

SOFÁ
Conheça agora sinais relacionados ao quarto:

QUARTO

gi
ra

fc
hi

k1
23

/i
St

oc
kp

ho
to

(Continua)
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CAMA GUARDA-ROUPA

COBERTASTRAVESSEIROS

COMPUTADORNOTEBOOK
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E o banheiro? Aprenda as sinalizações:

gi
ra

fc
hi

k1
23

/i
St

oc
kp

ho
to

BANHEIRO

PIA SABONETE

ESPELHO CHUVEIRO (Continua)



Libras no cotidiano 113

BANHEIRA

VASO SANITÁRIO

Veja os sinais que representam alguns dos principais móveis e utensílios da cozinha:
gi

ra
fc

hi
k1

23
/i

St
oc

kp
ho

to

COZINHA
(Continua)
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COPO CADEIRA PRATO

MESA

Na terceira parte 
desta sinalização, os 

dedos se movimentam 
em alusão ao fogo.

FOGÃO

GELADEIRA (Continua)
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MICRO-ONDAS

PANELA

GARFOCOLHER FACA
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Há, ainda, a lavanderia; veja alguns sinais:

gi
ra

fc
hi

k1
23

/i
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kp

ho
to

 LAVANDERIA

Os dedos 
devem se mo-
vimentar como 

pinças.

VARALTANQUEMÁQUINA DE LAVAR
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E os espaços externos de uma casa:

GARAGEMCHURRASQUEIRA

JARDIM

Por fim, uma última curiosidade relativa à cultura visual dos surdos em suas moradias é a campainha. 
Você já parou para pensar como seria a campainha de uma casa de surdos, já que o toque sonoro utilizado 
para indicar a chegada de uma pessoa não seria perceptível?

Há inúmeros sistemas, produtos e serviços de comunicação que auxiliam a vida cotidiana dos surdos 
e levam em conta sua experiência visual na percepção do mundo. A campainha luminosa é um dos artefatos 
tecnológicos desenvolvidos com respeito às necessidades dos surdos. Além dela, há outras tecnologias ade-
quadas às características culturais e sociais dos surdos, como o despertador com vibração, a babá eletrônica 
com recursos luminosos ou de vibração, entre outras possibilidades tecnológicas.

CAMPAINHA PARA SURDOS

LUZAPERTAR
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5.5 Alimentação
A alimentação marca presença em nossos lares desde o momento em que acordamos até o momento em 

que vamos dormir. Iniciamos esta seção com uma pergunta simples: qual é o seu prato predileto?

Muitos de nós podemos responder a essa questão sinalizando um típico prato nacional:

FEIJÃO SALADAARROZ

OVO

BATATA FRITABIFE
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Outro prato nacional bastante conhecido e admirado é a feijoada. Você gosta?

FEIJOADA

FEIJÃO PORCO

Movimentar 
os dedos.

DIVERSOS

ACOMPANHAMENTO COUVE LARANJA

Figueiredo Silva e Sell (2011) explicam que a utilização do sinal DIVERSOS serve para realizar uma 
“quantificação genérica” em Libras, ou seja, trata-se de um processo de composição simples, em que se usa o 
sinal de um elemento prototípico do grupo que se deseja classificar e acrescenta-se a ele o sinal DIVERSOS, 
indicando assim uma categoria. De maneira semelhante, podemos ilustrar:

Movimentar 
os dedos.

FRUTAS
MAÇÃ DIVERSOS

(Continua)
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Movimentar 
os dedos.

ALIMENTOS

DIVERSOSCOMIDA

Movimentar 
os dedos.

ANIMAIS
LEÃO DIVERSOS

Em nosso exemplo da feijoada, a categoria representada pelo sinal DIVERSOS contempla as carnes 
desse prato, como:

CALABRESA
(Continua)
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BACON

A culinária italiana é também muito consumida no Brasil e nos trouxe algumas delícias:

COMIDA ITALIANA

COMIDA ITÁLIA

NHOQUE
(Continua)
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LASANHA RISOTO

 O movimento deve ser para 
dentro, em direção ao corpo.

PIZZA

Para determinar o sabor de uma pizza em Libras, basta agregar ao sinal de pizza a designação dos in-
gredientes que a compõe:

4 QUEIJOS
(Continua)
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PORTUGUESA

Ainda na Europa, os espanhóis têm um prato muito degustado em nosso país, chamado paella, que não 
tem sinal próprio, mas é descrito por composição:

ARROZ

PAELLA

FRUTOS DO MAR

Estes são alguns dos alimentos que compõem o grupo dos frutos do mar:

No sinal de 
LULA deve-se 
movimentar 

os dedos.

MARISCOLULA CAMARÃO
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No rol da culinária oriental, o Brasil consome comida japonesa e chinesa, preparadas à base de peixe, 
frango e verduras:

COMIDA JAPONESA

Recebe o si-
nal em alusão 
ao formato 

dos cortes do 
alimento.

SUSHI

Sinalizado 
como peixe 
cru cortado.

SASHIMI

Na China, o prato mais famoso é o yakisoba, soletrado com alfabeto manual. O prato pode ser descrito 
com os ingredientes de sua preparação:

COMIDA CHINA
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Conheça os sinais dos ingredientes do yakisoba:

MACARRÃOCARNE BOVINA

CARNE DE FRANGO

SHOYU COGUMELO
(Continua)



Língua Brasileira de Sinais – Libras126

CEBOLABRÓCOLIS

CENOURA

O utensílio comumente utilizado para degustar a culinária oriental é o hashi, sinalizado com base na 
gestualidade presente na ação de segurá-lo.

HASHI
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A melhor opção para refeições rápidas e fora de casa é o lanche. No Brasil, temos um cardápio variado 
de alimentos em lanchonetes; conheça alguns deles:

COXINHA

HAMBÚRGUER PASTEL

PÃO DE QUEIJO
(Continua)
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ESFIHA CACHORRO-QUENTE

Podemos utilizar os famosos molhos:

É necessário 
compor os sinais, 
sempre realizando 
MOLHO, seguido 
do sinal referente 
ao molho que se 
deseja especificar.

MOLHO MOSTARDA KETCHUP MAIONESE

Uma variação nos hábitos alimentares é o vegetarianismo. Muitas pessoas não consomem carne e ali-
mentam-se à base de verduras, frutas, legumes e proteína não animal. Conheça alguns sinais desse universo:

Sinal muito delicado,  
que simula o carinho 

em um animal.

VEGETARIAN@
(Continua)
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MELANCIA BANANA ABACAXI

BATATA BETERRABA

MANDIOCAMANDIOCA O U
(Continua)
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BERINJELA

ALFACE

Movimenta-se a 
mão direita,  

fechando os dedos 
gradativamente.

PIMENTÃO

Vamos conhecer algumas opções de sobremesa muito comuns em nosso país?

SOBREMESA
(Continua)
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PUDIM GELATINA BOLO

SORVETEBRIGADEIRO

Por fim, veja o cardápio de bebidas em Libras: 

CERVEJA

(Continua)
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CAIPIRINHA

AÇÚCAR LIMÃOCACHAÇA

S U C O

COPO
(Continua)
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FANTA LARANJACOCA-COLA GUARANÁ

REFRIGERANTE

VINHO
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Atividades 
1. Tendo aprendido vários sinais em Libras, capazes de descrever composições e relações familiares, 

aparência física e outras características pessoais, pratique um roteiro de apresentação em língua de 
sinais. Caso o roteiro não se enquadre em sua realidade, você pode adaptá-lo, por exemplo, alterando 
as sentenças relacionadas a filhos para sobrinhos ou irmãos. No intuito de identificar eventuais erros 
na sinalização, faça um vídeo utilizando seu celular para autoavaliação. Lembre-se da boa iluminação 
e do cuidado com o enquadramento: você não deve cortar da imagem as mãos, tampouco a cabeça.

MEU NOME ______. IDADE ______. NASCER DIA ______, MÊS ______, ANO ______. MEU SIGNO 
______. EU ______ (CASAD@, SOLTEIR@, NOIV@, SEPARAD@ ou DIVORCIAD@). MEU ______ 
(MARIDO, ESPOSA, NAMORAD@ ou NOIV@) É ______ (HOMEM ou MULHER).

EU TER ______ FILH@(S). MEU PRIMEIR@ FILH@ É ______ (MENINO ou MENINA). EL@ É 
FILH@ ______ (ADOTIV@ ou BIOLÓGIC@).

2. Observe os sinais abaixo e assinale a alternativa que corresponde à descrição em Libras:

(Continua)



Libras no cotidiano 135

a) Homem velho, cabelo castanho e baixo.
b) Homem jovem, asiático e gordo.
c) Homem velho, cabelo grisalho e baixo.
d) Homem velho, cabelo grisalho e magro.

3. Observe a sinalização abaixo e assinale a alternativa correta:

a) Mulher beijando uma mulher grávida.
b) Homem beijando uma mulher.
c) Homem beijando uma mulher grávida.
d) Pai beijando a mãe.
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4. Escolha a alternativa em que todos os sinais se referem a objetos ou móveis que comumente estão pre-
sentes em uma sala:

a) 1.

2. 3.

b) 1. 2. 3.

c) 1. 2.

3.
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d) 1. 2. 3.

5. Em qual cômodo da casa encontram-se os móveis sinalizados abaixo?

1. 

2.

3.

a) Cozinha.
b) Quarto.
c) Sala.
d) Banheiro.
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6. Assinale a alternativa que contém alimentos e bebidas bastante consumidos em festas de aniversá-
rio infantis:

a) 1. 2.

3. 4.

b) 1. 2.

3. 4.
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c) 1. 2.

3. 4.

d) 1. 2.

3. 4.
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Fazendo contato

São muito variadas as sensações que nos tomam quando iniciamos o aprendizado de uma língua adi-
cional, distinta da língua materna; entre elas estão o total estranhamento diante de um novo vocabulário e de 
regras gramaticais muito diferentes e os primeiros contatos reais com os falantes. Em alguns momentos nos 
sentimos impotentes diante das tentativas de colocar em uso as novas regras de funcionamento da língua que 
está sendo aprendida.

O processo de aprendizagem da Libras é semelhante a qualquer outro, entretanto apresenta um fator 
agravante, pelo fato de que o aprendiz necessitar se expor, já que quem fala é também o corpo do sinalizante – 
e ele nem sempre está preparado para essa exposição, por uma questão cultural.

Neste capítulo, vamos introduzir lições que nos colocam em situações sociais de uso da língua diante de 
pessoas surdas, com a intenção de desenvolver habilidades de comunicação inicial.

6.1 Cumprimentos, apresentações e despedidas

APRESENTAÇÕES DESPEDIDAS

G
eo

rg
e 

G
ue

de
s

CUMPRIMENTOS

Nesta seção, aprenderemos expressões idiomáticas em Libras relacionadas a cumprimentos, apresentações 
e despedidas. Além disso, daremos enfoque à função de um importante parâmetro de organização gramatical da 
Libras, as expressões não manuais (ENM), apresentando como exercem funções sintáticas, executadas pela cabe-
ça ou pelos olhos, e assim determinam mudanças nos tipos de oração/frase em Libras. Por fim, aprofundaremos 
um pouco mais a discussão sobre a iconicidade na formação de sinais em Libras.
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Aprender os cumprimentos e apresentações é um dos primeiros e importantes passos na interação com 
um usuário da Libras. Costumamos nos cumprimentar com um breve “oi”, sinalizado com as configurações 
de mão das letras “o” e “i”, simultaneamente. Veja:

OI

G
eo

rg
e 

G
ue

de
s

No entanto, na perspectiva cultural que envolve as vivências interpessoais entre a cultura surda e a 
cultura ouvinte, costuma-se utilizar expressões comuns na oralidade, como no caso dos cumprimentos: bom 
dia, boa tarde e boa noite. Uma maneira de memorização desses sinais pode ser facilmente associada aos mo-
vimentos do sol no céu, em cada um dos períodos do dia.

De manhã, o sol se abre e seus raios iluminam o céu, um movimento que é reproduzido com a configu-
ração de mão em D, em composição com o sinal BOM:

BOM DIA

DIABOM

Durante o dia, o sol se movimenta no céu e vai baixando até se pôr, razão pela qual o sinal para boa tarde 
é uma composição entre os sinais BOM e BAIXAR:
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BOA TARDE

O pôr do sol é uma imagem que muito nos marca diante de tamanho espetáculo. Quando o sol se põe, 
chega a noite e, por essa razão, o sinal mais “poético” para esse período simula o movimento do sol se pondo 
entre as montanhas. Uma variação deste sinal pode ser realizada pela composição dos sinais BOM e ESCURO:

BOM/BOA

G
eo

rg
e 

G
ue

de
s

NOITE

G
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rg
e 
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s

O U (Continua)
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NOITE

Conheça agora alguns sinais de atividades comumente realizadas em cada período do dia.

No período da manhã, normalmente executamos estas atividades:

TOMAR CAFÉ MALHARMANHÃ

TRABALHAR ESTUDAR
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Agora veja algumas atividades que realizamos no período da tarde:

TARDE

PASSEARALMOÇAR

O período da noite também contempla atividades comuns:

NOITE  
(Continua)
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JANTAR

ASSISTIR À TV

Na madrugada também há atividades:

MADRUGADA
(Continua)
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IR À BALADA

BALADAIR

DORMIR DORMIRO U

Veja agora um possível diálogo em Libras, simulando uma apresentação entre uma pessoa surda e uma 
pessoa ouvinte, que se alternam à direita e à esquerda do esquema abaixo. Procure observar não apenas os 
sinais, mas também a estrutura das sentenças.  

OI
TUDO BEM?

(Continua)
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TUDO BEM, E VOCÊ?

OUVINTE?OU

VOCÊ SURDO

EU ESTOU BEM.

(Continua)
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EU SOU SURDO, E VOCÊ?

EU SOU OUVINTE.

VOCÊ SABE LIBRAS? QUE LEGAL! 

(Continua)
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VAMOS CONVERSAR, BATER PAPO?

COM LICENÇA. PRECISO IR TRABALHAR, 

PRAZER EM CONHECER VOCÊ! 

TCHAU!
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As afirmativas, negativas e interrogativas em Libras são predominantemente definidas pelas expressões 
não manuais. Segundo Felipe (2006), a língua de sinais as utiliza para produzir o que corresponderia às ento-
nações de uma língua oral. A autora diferencia as formas afirmativas pelo uso de expressão facial neutra e  as 
interrogativas pelas sobrancelhas franzidas e o ligeiro movimento da cabeça para cima.

No diálogo anterior, foi possível observar a diferença entre pergunta e afirmação em “tudo bem”. No 
entanto, a resposta pode assumir diversas entonações de intensidade, variando de péssimo a maravilhoso, por 
meio do uso da mesma forma-sinal “bom”, com mudanças nas expressões não manuais.

Geralmente, expressões faciais como movimentos afirmativos ou negativos de cabeça, elevação de so-
brancelhas, franzido da testa, direção do olhar, entre outros, têm valor gramatical na elaboração frasal em 
Libras, determinando o sentido de um enunciado. Cada expressão, incluindo movimentos de boca, olhos e 
cabeça, por exemplo, determina uma marcação não manual gramatical, e a ausência da expressão pode fazer 
com que a sentença em Libras seja considerada agramatical.

Veja um exemplo prático com enunciados utilizando o mesmo sinal manual: BOM. Observe que, se o 
rosto do sinalizador estivesse coberto, não haveria a possibilidade de determinar as mudanças de significado 
e diferenciar cada uma das frases-resposta à pergunta:

TUDO BEM?

BEM/BOM
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Observe as expressões não manuais nas possibilidades de resposta, utilizando um mesmo sinal:

Expressão 
PÉSSIMO

BOM/BEM

Expressão 
MAIS OU MENOS

BOM/BEM

Expressão 
BEM

BOM/BEM

Expressão 
MUITO BEM

BOM/BEM
(Continua)
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Expressão 
SENSACIONAL

BOM/BEM

Em resumo, a utilização das expressões não manuais, diferentemente das línguas orais, não é um mero 
recurso de comunicação não verbal, elas representam um componente gramatical na Libras e podem diferen-
ciar significados e sentenças em todos os níveis.

6.2 Estados do tempo
Todos nós já estivemos em situações que exigem traçar comentários a respeito do clima, o qual é ge-

ralmente um bom motivo para iniciar uma conversa quando não se tem assunto específico ou quando em 
contato com desconhecidos, em um ponto de ônibus, em uma fila de banco, entre outras ocasiões cotidianas. 
Você já percebeu como o clima é um assunto comum?

Por isso, neste tópico vamos aprender sobre estados do tempo e mudanças no clima. Assim, você já terá 
um bom motivo para iniciar um bate-papo com uma pessoa surda, praticando seus conhecimentos em Libras. 
Veja essas imagens que correspondem a mudanças no tempo e seus sinais:    

SOL

AnnaFrajtova/iS
to

kp
ho

to

(Continua)
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NUBLADOCHOVENDO

AnnaFrajtova/iS
to

kp
ho

to

AnnaFrajtova/iS
to

kp
ho

to

GAROANDO

AnnaFrajtova/iS
to

kp
ho

to

RAIOS TROVOADAS

AnnaFrajtova/iS
to

kp
ho

to
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Conheça agora as estações do ano e suas características: 

ESTAÇÕES DO ANO

O verão é a primeira delas. Nessa estação, costuma-se ingerir muito líquido; alguns dias são marcados 
por pancadas de chuva e, em alguns lugares, há furacões. Observe os sinais:

ÁGUAVERÃO FURACÃO

A próxima estação do ano é o outono. O sinal dessa estação remete às folhas caindo das árvores:

OUTONO
(Continua)
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VENTO

No mês de junho, inicia-se o inverno. O sinal que representa essa estação é o mesmo sinal utilizado para 
o adjetivo “frio”. No sul do Brasil, as temperaturas, de tão baixas, podem permitir o fenômeno da neve.

INVERNO

Deve-se 
movimentar 

as pontas 
dos dedos 
levemente.

NEVE

O inverno requer o uso de roupas e calçados específicos para aquecer o corpo:

BOTAS
MEIAS

(Continua)
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CASACOS

CACHECOL LUVAS

É também a estação ideal para degustar comidas e bebidas quentes, como o vinho – que tem um sinal 
realizado com a letra inicial da palavra em movimento circular na bochecha, que costuma ficar rosada após 
algumas taças. Além disso, a sopa é muito consumida no inverno; sua sinalização faz alusão às colheradas no 
prato levadas à boca:

SOPAVINHO
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Por fim, a primavera é a estação mais colorida do ano; seu sinal é muito fácil, pois significa “flor”, em 
alusão ao perfume da estação. Veja alguns sinais relacionados à primavera:

PRIMAVERA BORBOLETAS

ARCO-ÍRIS PÁSSAROS

6.3 A iconicidade na Libras
Nesta seção trataremos da importância da iconicidade na sinalização, de modo a evidenciar a semelhan-

ça entre a forma dos sinais e os referentes descritos. Em razão da iconicidade, muito presente no sistema lin-
guístico das línguas de sinais, multiplicam-se as crenças de que a sinalização é fácil, já que pode ser realizada 
por mímica ou descrição de gestos naturais.

Com o avanço de pesquisas na área da linguística de sinais, há evidências comprovadas de que os 
aspectos icônicos ou pictográficos de sinais não são o fator mais importante na estrutura e no uso da língua 
de sinais. Quadros e Karnopp (2004) explicam que investigações realizadas com surdos monolíngues de sete 
diferentes países concluíram que os sinais não eram transparentes e reconhecidos automaticamente pelos 
participantes. As autoras afirmam que a aparência de um sinal pode ser enganosa, já que cada língua elege um 
aspecto visual diferente do objeto para a representação lexical (do sinal) da língua.
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Um exemplo que evidencia esse argumento é o sinal de NÃO, em Libras realizado com o dedo indicador 
em movimentos alternados para a direita e para a esquerda, do mesmo modo que o gesto utilizado convencio-
nalmente. No entanto essa mesma sinalização significa ONDE na Língua de Sinais Americana (American Sign 
Language – ASL), com alteração apenas da expressão facial, que é interrogativa em ASL.

Atente-se aos sinais icônicos a seguir, pois, mesmo com semelhanças visuais com seus referentes, a ico-
nicidade não é uma regra de transparência, visto que é fruto de uma convenção, ou seja, acordada como uma 
regra da língua consagrada pela comunidade que dela faz uso.

til
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VACAS NO PASTO
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ALGUMAS ÁRVORES
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CASA
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A iconicidade também está presente na descrição de imagens, é possível olhar para uma cena e sinalizar 
os detalhes da paisagem, buscando partir do todo às partes. Agora é a sua vez, imagine como este cenário seria 
descrito em Libras:

Ca
be

lle
/i

St
oc

kp
ho

to

A primeira descrição precisa remeter à imagem do todo, ou seja, da cidade, seguida de um sinal que 
limite o espaço que essa cidade ocupa em frente ao corpo do sinalizador. Em seguida, é possível descrever as 
luzes piscando, com vários prédios que ocupam o espaço demarcado.

CIDADE PRÉDIOS LUZ

Por fim, sinaliza-se a tempestade, representada pelos raios e trovões que caem do céu em uma noite de 
chuva torrencial. As expressões não manuais são essenciais nessa descrição.
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RAIOSNOITE DE TEMPESTADE

Além das paisagens, alguns animais também têm sinais icônicos em Libras, ou seja, sinais que remetem 
à semelhança de um atributo físico característico. Conheça alguns deles:

Recebe o sinal  
que alude ao chifre  

no seu focinho.

RINOCERONTE

O sinal 
faz referência 
à sua tromba.

ELEFANTE

O sinal caracteriza o  
seu pescoço comprido.

GIRAFA

(Continua)



Língua Brasileira de Sinais – Libras162

Recebe o sinal 
em alusão à sua 

juba e garra.

LEÃO

O sinal imita o 
seu salto com as 
patas dianteiras 
em movimento.

CANGURU

Atividades
1. Realize uma pesquisa no Dicionário Digital da Língua Brasileira de Sinais, que pode ser acessado no 

endereço eletrônico: <http://www.acessibilidadebrasil.org.br/libras_3/> (acesso em: 04 jul. 2018). Em 
seguida, indique quais são as expressões não manuais presentes em cada um dos sinais abaixo:

a) ABÓBORA
b) ATENÇÃO
c) CERTO
d) DORMIR
e) FRACO
f) FRIO
g) GORDO
h) TRISTE

2. Observe os sinais icônicos a seguir, identifique a quais animais se referem e justifique o porquê de  
serem icônicos.

a) b)
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c) d)

3. Leia o texto A iconicidade e arbitrariedade na Libras, de Vanessa Teixeira, disponível no link: <http://
www.filologia.org.br/rph/ano21/61supl/013.pdf> (acesso em: 10 jul. 2018). Em seguida, responda às 
seguintes questões:

a) Comente sobre alguns dos exemplos de sinais icônicos em Libras apontados pela autora.
b) A iconicidade poderia ser comparada a quais processos das línguas faladas?
c) Dê exemplos de sinais arbitrários, ou seja, aqueles que não apresentam semelhança com o objeto ou 

referente que representam.
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Calendário e datas festivas

Neste capítulo trataremos de temas que envolvem vocabulário e expressões cotidianas relacionadas a  
noções temporais e espaciais em Libras, com destaque às datas comemorativas.

Como sabemos, a Libras é uma língua de modalidade visual-espacial, o que significa dizer que faz uso 
do corpo, das mãos e de expressões faciais para produzir enunciados no espaço da sinalização. Por essa razão, 
a gestualidade presente na expressão costuma ser confundida com mímica ou com gestualidade natural, pró-
prias da comunicação de falantes de quaisquer línguas.

Em recente estudo sobre relações semânticas em Libras, Moreira (2016) explica que vários pesquisa-
dores e estudiosos das línguas de sinais em todo o mundo preocupam-se com a gestualidade, já que ela se 
caracteriza como importante elemento que explora o uso do espaço da sinalização. Assim, a autora explica 
que gesto, gramática e processo de significação estão integrados na sinalização, determinando a organização 
interna da Libras.

As marcas de tempo também podem estar demarcadas por gestos transformados, os quais partem de 
formas de expressão natural e tornam-se signos linguísticos, geralmente icônicos. A iconicidade presente no 
plano da expressão das línguas de sinais é responsável por produzir relações de semelhança entre a gestuali-
dade do mundo com a gestualidade expressa na língua, explica Diana Barros (2010 apud MOREIRA, 2016). 
Segundo a autora, essa transposição produz o que se denomina onomatopeia visual ou signo icônico.

A gestualidade opera também na produção de recursos gramaticais em Libras, organizando a relação 
espaço-temporal, por exemplo. Pesquisadores que se dedicaram a descrever as marcas temporais em Libras, 
como Brito (1995), Quadros e Karnopp (2004) e Finau (2004), explicam que a referência temporal em língua 
de sinais seria dada por itens lexicais ou outros elementos situados no espaço, em vez de ser incorporada ao 
verbo em forma de flexões verbais, como ocorre na língua portuguesa.

Brito (1995) alerta que os advérbios de tempo ontem, hoje e amanhã, assim como antes e depois, são formas 
de marcação temporal na sinalização de sentenças em Libras. Finau (2004) esclarece que podemos imaginar uma 
linha temporal em Libras, a qual utiliza o corpo do sinalizador como referência para expressar relação temporal 
com o que deseja representar, sendo o passado marcado por movimento para trás, o presente por movimento no 
espaço de sinalização em frente ao corpo do sinalizador e o futuro com movimento para a frente.

Muitos dos sinais que serão apresentados neste capítulo são considerados onomatopeias visuais, dadas 
as suas relações de semelhança com a gestualidade presente nas ações cotidianas. Atente-se a essas caracterís-
ticas visuais e aproveite-as como estratégias de memorização dos sinais.
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7.1 Calendário
A organização do tempo cotidiano para atividades pessoais e/ou profissionais se dá por meio dos dias 

da semana e meses do ano. É comum que as pessoas tenham agendas para anotar datas e compromissos im-
portantes como aniversários, reuniões de trabalho, atividades escolares, entre tantas outras possibilidades.  
O calendário auxilia na organização diária e seu sinal busca expressar o comum gesto de folheá-lo.

Br
ia

nA
Ja

ck
so

n/
iS

to
ck

ph
ot

o

CALENDÁRIO

De acordo com Marques (2012), nosso calendário atual é chamado de calendário solar e utiliza regras 
baseadas nos ciclos do sol e da lua para demarcar a passagem de períodos do tempo. O dia solar é determinado 
pelo intervalo de tempo entre duas passagens consecutivas do sol pelo mesmo ponto; ele se inicia à meia-noite 
e tem duração de 24 horas. Já o período de um mês é determinado pelo intervalo de tempo entre duas conjun-
ções consecutivas da lua com o sol, com valor médio de 30 dias. Por fim, o ano sideral é marcado pelo período 
que dura o movimento de translação e completa os doze meses do ano.

DIA MÊS ANO
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Vamos aprender a sinalizar cada um dos meses do ano e identificar a possível motivação de origem 
desses sinais?

O mês de janeiro é sina-
lizado com a letra inicial 

da palavra.

JANEIRO

 

Em fevereiro há a famosa festa 
de carnaval, fator que motiva a 

sinalização desse mês, composto 
pela letra inicial da palavra e o 

sinal de máscara.

FEVEREIRO

A sinalização do mês de março não 
tem motivação icônica, é um sinal 

totalmente arbitrário produzido com 
a mão no pescoço.

MARÇO
(Continua)
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O sinal do mês de abril 
remete ao episódio de en-
forcamento de Tiradentes.

ABRIL

O mês de maio 
traz um sinal 

sem motivação 
icônica.

MAIO

Em junho o sinal remete às festas 
juninas, com o mês sinalizado por 

um composto da letra inicial da 
palavra e o sinal de fogueira. 

JUNHO
(Continua)
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Julho é sinalizado pelas 
letras “J” e “L”.

JULHO

O sinal de agosto é composto pela 
letra inicial da palavra acrescida de 
sinal arbitrário em configuração da 

mão aberta e locação no peito.

AGOSTO

O sinal simula o desfile
 de 7 de setembro.

SETEMBRO
(Continua)
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Outubro e novembro são meses sinali-
zados por empréstimo das letras iniciais 
das palavras – “O” e “N”, respectivamen-

te – com movimentos para a direita e 
para a esquerda.

OUTUBRO NOVEMBRO

Mês das festas natalinas, razão 
pela qual o sinal faz alusão à 

barba do Papai Noel.

DEZEMBRO

Os doze meses formam um ano solar e, como vimos na introdução do capítulo, as relações temporais são 
marcadas por flexões por meio do movimento: para frente indica futuro e para trás significa passado.

ANO PASSADOANO QUE VEM
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Vamos aprender agora os dias da semana? Note que há duas maneiras de sinalizar SEMANA:

DIA

Com a indicação da 
quantidade de dias da 

semana e movimento da 
esquerda para a direita.

SEMANA

Com o dedo indicador 
na posição horizontal e 
movimento da esquerda 

para a direita.

SEMANA

A sinalização dos dias da semana é bem fácil de memorizar, pois a sequência é executada com a mesma 
locação – na cabeça –, utilizando os numerais de acordo com o dia a ser sinalizado:

SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA

A mudança no padrão de sinalização ocorre apenas na sexta-feira, no sábado e no domingo. Sexta-feira 
é representada por um sinal que remete a um anzol próximo da boca – em alusão ao hábito nacional de se co-
mer peixe na Sexta-feira Santa –, o sábado é representado pela mesma forma-sinal de LARANJA e o domingo 
é sinalizado com a letra inicial da palavra em movimento circular:
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SEXTA-FEIRA SÁBADO DOMINGO

7.2 Datas festivas

DATA FESTIVA
FESTADIA

A comemoração das datas festivas faz parte da cultura de um país. Vamos conhecer agora os sinais das 
mais importantes datas em cada um dos meses que aprendemos na seção anterior. Além disso, vamos apren-
der sinais de expressões e elementos relacionados a essas datas comemorativas.

No primeiro dia do ano comemoramos o novo ano que se inicia; o cumprimento utilizado nessa come-
moração é:

FELIZ ANO NOVO

ANO NOVOFELIZ
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Em fevereiro comemoramos a festa nacional conhecida mundialmente: o carnaval. Seu sinal alude à 
dança típica que o identifica, balançando os dedos indicadores para cima e para baixo em frente ao corpo:

CARNAVAL

No dia 8 de março é comemorado o Dia Internacional da Mulher, data que carrega importantes ban-
deiras femininas de luta:

DIA INTERNACIONAL DA MULHER

MULHERDIA INTERNACIONAL

FIM DA VIOLÊNCIA
(Continua)
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IGUALDADE DE DIREITOS

O mês de abril traz a Páscoa como data comemorativa mais celebrada. Em Libras, há duas formas de 
representação dessa data: uma em alusão ao sentido religioso e outra remetendo ao cunho comercial da festa. 
Em sua forma comercial de comemoração, a Páscoa é celebrada com sinal alusivo ao coelho, que se relaciona 
à venda de ovos de chocolate:

OVOS DE CHOCOLATEPÁSCOA

No sentido religioso, a Páscoa comemora a Ressurreição de Cristo: o sinal busca representar a gestuali-
dade da ascensão de Jesus aos céus:

PÁSCOA
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O cumprimento utilizado nessa data comemorativa é:

FELIZ PÁSCOA

Aprenda a sinalizar feriado religioso:

FERIADO RELIGIOSO

Abril também celebra uma data nacional importante no dia 22, o Descobrimento do Brasil:

DESCOBRIMENTO DO BRASIL
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O Dia das Mães é a data comemorativa celebrada em maio, pelo sentido comercial que assumiu histori-
camente. Além dessa comemoração, temos um feriado nacional importante no primeiro dia do mês de maio, 
o Dia do Trabalho.

DIA MÃE

DIA DAS MÃES

DIA DO TRABALHO
DIA TRABALHO

Em junho acontecem as festas juninas. Como vimos, o sinal do mês de junho é formado pela letra “J” 
acrescida do sinal FOGUEIRA, e, como você pode ver a seguir,  a mesma lógica é aplicada à sinalização de 
festa junina. Conheça também alguns sinais de elementos relacionados a essa típica festa do mês de junho:

FESTA JUNINA

FESTA FOGUEIRA TRAJE CAIPIRA
(Continua)
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PÉ DE MOLEQUE QUENTÃO

Agosto é o mês da comemoração do Dia dos Pais; da mesma forma que o Dia das Mães, é um composto 
sinalizado pela junção de sinais:

DIA PAI

DIA DOS PAIS

A Independência do Brasil é comemorada no mês de setembro. Sinalizamos essa data em semelhança 
ao gesto da espada sendo levantada por D. Pedro, em alusão ao grito de independência.

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
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Como estamos estudando a cultura surda, é importante saber que a Lei n. 11.796, de 29 de outubro 
de 2008, decretada pela presidente Dilma Rousseff, instituiu o Dia Nacional dos Surdos. A data é comemo-
rada em 26 de setembro, dia da fundação da primeira escola brasileira para surdos, o Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (Ines), localizado no Rio de Janeiro.

DIA SURDOS NACIONAL

DIA NACIONAL DOS SURDOS

CULTURA SURDA

CULTURA SURDA

EDUCAÇÃO BILÍNGUE
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Outro feriado religioso muito importante é comemorado no dia 12 de outubro: é o Dia da Padroeira do 
Brasil, Nossa Senhora Aparecida, santa venerada pela Igreja católica. Seu sinal remete ao véu na cabeça, com a 
configuração de mão em “A” e “P”, realizando um semicírculo do ombro esquerdo para o direito:

NOSSA SENHORA APARECIDA

Em 12 de outubro também se comemora o Dia das Crianças; a sinalização é um composto de dois sinais:

DIA CRIANÇA

DIA DAS CRIANÇAS

No dia 20 de novembro comemoramos o Dia da Consciência Negra, data dedicada à reflexão sobre a 
inclusão social das pessoas negras e à luta contra o racismo:

CONSCIÊNCIA NEGRA
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Por fim, o último feriado com maior mobilização nacional é o Natal, em 25 de dezembro, data em que 
se comemora o nascimento de Jesus Cristo:

FELIZ NATAL

Atividades
1. Assinale a alternativa que corresponde ao dia, mês e ano sinalizados abaixo:

a) 17 de junho de 1994.
b) 7 de maio de 1984.
c) 27 de outubro de 2004.
d) 27 de novembro de 1984.

2. O sinal abaixo representa um tipo de feriado. Identifique a única alternativa em que o feriado pode ser 
considerado pertencente ao tipo sinalizado.
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a) Festa Junina.
b) Consciência Negra.
c) Dia da Padroeira do Brasil.
d) Dia do Trabalho.

3. Os sinais abaixo representam elementos que estão presentes em qual data festiva?

a) Páscoa.
b) Festa Junina.
c) Dia das Crianças.
d) Descobrimento do Brasil.
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Profissões e celebridades

PROFISSÕES

PESSOA

CELEBRIDADES

FAMOSA

Como observamos nos estudos da Libras até aqui, o principal desafio para o aprendizado dessa língua 
diz respeito à diferença de modalidade em relação à língua portuguesa, pois, enquanto nesta a organização 
está baseada em um sistema oral-auditivo, em que fonemas e morfemas constituem imagens acústicas na 
mente do falante, naquela o sistema linguístico tem base visual-espacial, com elementos de gestualidade con-
tribuindo na formação do léxico e da sintaxe.

Quadros e Karnopp (2004) revelam muitos desafios encontrados pelos linguistas ao descreverem o 
sistema morfológico da língua de sinais, ou seja, ao estudarem a constituição das palavras e seus processos de 
formação, levando-se em consideração as normas tradicionais que designam as partes componentes da língua 
(os morfemas), e não as especificidades visuais-espaciais de percepção e produção das línguas de sinais.

Como visto anteriormente, os sinais podem ser simples, ou seja, um conjunto de palavras pode ser 
representado por apenas uma forma sinalizada, ou podem ser compostos, combinando-se mais de um sinal 
para representar um conceito. Felipe (2006) explica que os processos de composição são muito utilizados na 
Libras para a formação de palavras e que podem ser realizados de diversas maneiras.
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Temos o processo de justaposição, quando dois sinais formam um terceiro, você se lembra? É o caso, 
por exemplo, da palavra pai (MASCULINO + BÊNÇÃO). De acordo com Figueiredo Silva e Sell (2011), a 
composição parece ser o grande processo de formação das palavras em Libras, pois nela veem-se poucos in-
dícios dos processos chamados convencionalmente de flexão ou derivação que ocorrem nas línguas faladas.

As autoras descrevem dois tipos de compostos produtivos na Libras: os compostos aparentes e os com-
postos verdadeiros, como pode ser visto no Quadro 1 abaixo:

Quadro 1 – Composição em Libras

Compostos aparentes Compostos verdadeiros

Designados pela variação na ordem dos termos que formam 
o composto, como na designação de gênero, incluindo-se 
 MASCULINO ou FEMININO para marcação. São denominados 
aparentes pela hipótese de que em um processo de composição 
formal a ordem dos elementos não seria viável.

Designados pela justaposição de sinais, em que se observa 
a ordem fixa e a obrigatoriedade de serem usados dois si-
nais para realizar a formação do novo item lexical. Podem 
ser utilizados para a formação de sinais que designam lu-
gares, por exemplo CASA + ESTUDAR, em que temos a for-
mação do sinal ESCOLA.

Fonte: Elaborado pela autora com base em Figueiredo Silva e Sell, 2011.

Apesar de a composição figurar como um processo muito produtivo na formação de novas palavras em 
Libras, há alguns poucos casos em que sinais podem ser classificados em mais de uma classe gramatical. O si-
nal CARRO (substantivo), por exemplo, apresenta a mesma forma que DIRIGIR (verbo). Nesse sentido, mui-
tas vezes não é possível saber se o sinal é um verbo ou um substantivo, se surgiu primeiro com a função nominal 
e depois houve uma derivação para a função verbal ou vice-versa, pois a forma é a mesma. O contexto de uso do 
sinal no discurso é que nos dará pistas sobre seu significado na enunciação e a que classe gramatical pertence.

Observamos esse mesmo fenômeno na relação entre SENTAR (verbo) e CADEIRA (substantivo).  
A diferenciação do significado dos sinais é dada pelo fenômeno denominado na Libras de reduplicação. Não se 
trata da repetição total do sinal, mas da repetição de um de seus aspectos, como o movimento. Em CADEIRA, 
temos um movimento simples; em SENTAR, há reduplicação do movimento.

Agora, trataremos do universo das profissões e conheceremos grandes ícones mundiais. Você poderá 
observar vários sinais que exemplificam variados processos de formação de palavras na Libras, o que contribui 
para a ampliação do conhecimento gramatical dessa língua.

8.1 Profissões
Você saberia sinalizar em Libras a sua atual ou futura profissão? Nesta seção, vamos aprender sinais de 

diversos profissionais, iniciando com a área da educação. Nossa escolha se dá levando em conta que o êxito 
da política de educação inclusiva para surdos está essencialmente ligado às possibilidades de o bilinguismo 
aplicar-se harmoniosamente nas escolas. A presença de um aluno surdo requer uma mudança significativa 
no processo de ensino-aprendizagem, com uso de estratégias e metodologias diferenciadas. A educação é, 
portanto, a base do processo de inclusão social dos surdos.
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Abrir e fechar os de-
dos, com movimentos 

para a frente.

EDUCAÇÃO/ENSINAR

Os sinais para professor e aluno são realizados com empréstimo linguístico das letras iniciais dessas 
palavras (“P” e “A”):

ALUN@PROFESSOR@

Agora, vamos à área da saúde. Ela ainda apresenta inúmeros obstáculos para a inclusão de pessoas 
surdas, em decorrência do despreparo e da falta de capacitação dos profissionais para a comunicação e o aten-
dimento por meio da Libras. A falta de acessibilidade linguística em hospitais e postos de saúde pode resultar 
em negligência no atendimento e em erros de diagnóstico, pela impossibilidade de comunicar sintomas e pela 
carência de orientações quanto a exames e uso de medicamentos.

SAÚDE

O sinal faz alusão aos 
cuidados com  

o coração.

(Continua)
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HOSPITAL

Recebe o mesmo sinal do 
verbo ANALISAR, com 
as mãos representando a 
ação de comparar, movi-

mentando-se para frente e 
para trás.

PSICÓLOG@

O sinal simula a gestualidade 
de um médico batendo o 

martelo de reflexos no joelho 
de um paciente.

MÉDIC@

Sinal forma uma cruz no 
braço, em alusão aos unifor-
mes antigos, que traziam uma 

cruz vermelha.

ENFERMEIR@

Na sinalização de profissões, está muito presente o processo de composição. No caso das especialidades 
médicas, por exemplo, isso é bastante explícito, pois a primeira sinalização será fixa e a segunda trará a varia-
ção relativa a cada especialidade. Veja:
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CRIANÇA
PEDIATRA

MÉDIC@

CORAÇÃO

CARDIOLOGISTA

MÉDIC@

Para médico veterinário, há uma pequena mudança morfológica, pois, em lugar do martelo de reflexos 
no joelho da palavra MÉDIC@, sinalizamos “V”, a primeira letra da especialidade.

VETERINÁRI@

Assim como em outros casos já vistos, se for importante designar o gênero do profissional, pode-se 
acrescentar ao processo de composição o sinal de MASCULINO ou FEMININO.

A política também é uma área importante para a comunidade surda, já que corresponde ao poder 
público, aos representantes eleitos pelos cidadãos e que devem propor, analisar, discutir, votar e aprovar leis 
que modificam a vida de todos os brasileiros, assim como fiscalizar suas aplicações. Observe alguns sinais:
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POLÍTIC@
VOTO POPULAR

A República Federativa do Brasil é composta das esferas federal, estadual e municipal. A União se di-
vide em três poderes: o Legislativo, que elabora as leis; o Executivo, que executa programas e presta serviços 
públicos; e o Judiciário, que interpreta, julga e soluciona conflitos (BRASIL, 2018). Em nível federal, o Poder 
Legislativo é exercido por senadores e deputados federais:

SENADOR@ DEPUTAD@ FEDERAL

Configura-se como Presidente da República o líder do Poder Executivo.

PRESIDENTE/PRESIDENTA 
DA REPÚBLICA

Em nível estadual, temos o governador e os deputados estaduais:
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GOVERNADOR@ DEPUTAD@ ESTADUAL

Os representantes municipais são os vereadores e o prefeito:

VEREADOR@

PREFEIT@

A área esportiva é também um campo importante de profissionalização, pois, embora o Brasil seja conhe-
cido como “o país do futebol”, há muito tempo outros esportes deixaram de ser meramente opções de lazer. Para 
os esportes abaixo, você deve utilizar os sinais de JOGADOR@ seguidos da modalidade: 1

1 Este sinal sozinho também é utilizado para JOGADOR DE FUTEBOL.
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JOGADOR@

PESSOA JOGAR1

VÔLEI BASQUETE

Já os sinais abaixo são compostos formados pela primeira palavra fixa ESPORTISTA seguida do 
esporte de atuação:

ESPORTISTA

ESPORTEPESSOA

(Continua)
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GINÁSTICA ARTÍSTICA

NATAÇÃO

O campo das artes é mais um que merece destaque pelo enriquecimento cultural em nosso país. 
Conheça alguns sinais correspondentes aos profissionais dessa área:

BAILARIN@ATOR/ATRIZ CANTOR@
(Continua)
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PINTOR@ ESCULTOR@ESCRITOR@

ARTISTA

ARTEPESSOA

CINEASTA

PESSOA CINEMA
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Você já descobriu qual é o sinal de sua profissão? Caso ele não tenha aparecido neste capítulo, consulte 
o glossário no fim desta obra e amplie seu vocabulário em língua de sinais.

QUAL É A SUA PROFISSÃO?

8.2 Personalidades e celebridades

PERSONALIDADES/CELEBRIDADES

PESSOA FAMOSA

Como já conhecemos algumas profissões, nesta seção aprenderemos os sinais correspondentes a per-
sonalidades de destaque em suas áreas de atuação. Eles referem-se a pessoas que trouxeram contribuições ao 
mundo contemporâneo e que, por serem grandes ícones, receberam da comunidade surda um batismo visual.

Esse tipo de conteúdo linguístico possibilita estabelecer interações culturais em Libras, ampliando o 
conhecimento referencial e estimulando diálogos mais efetivos por meio da língua.

Iniciaremos com o mundo artístico. Nosso primeiro destaque é Carmen Miranda. De acordo com o 
Ministério da Cultura (MINC, 2018), a cantora e atriz nascida em Portugal chegou ao Brasil ainda criança e 
trabalhou nos mais variados canais de comunicação, como na rádio, no cinema e na televisão. É facilmente 
reconhecida por seu jeito de dançar e pelos grandes chapéus coloridos e tropicais, características que estão 
presentes em seu sinal:
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Vamos conhecer agora o sinal de Frida Kahlo. De acordo com Herrera (2011), ela foi considerada uma 
heroína política, uma combatente revolucionária que, apesar dos problemas de saúde enfrentados, não deixou 
de se transformar em um ícone, utilizando a própria condição para inspirar-se. Hoje, é reconhecida por suas 
pinturas de autorretratos, em sua maioria. Para a autora, Frida pintava a si mesma com grande franqueza, 
humor e fantasia.

Vemos em sua pintura uma realidade que valoriza sua cultura, sua intimidade e as cores de sua pátria. 
Para nós, Frida tornou-se um ícone feminista, por ter sido uma mulher muito à frente de seu tempo. Seu sinal 
faz referência às suas sobrancelhas grossas.

Na primeira parte do mo-
vimento, deve-se simular a 

amarração de um laço.
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FRIDA KAHLO

FEMINISTA



Profissões e celebridades 195

No universo do rock, a banda The Beatles ficou conhecida mundialmente. Formada por quatro jovens 
conhecidos por seus cortes de cabelo, esses fatores acabaram sendo identificados no sinal.

THE BEATLES
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Outra personalidade inglesa é Diana Frances Spencer, que ficou conhecida mundialmente como Lady 
Diana, ou ainda Lady Di. De acordo com Morton (2013), a aristocrata casou-se com o príncipe Charles, sendo 
então princesa de Gales. Além de tornar-se reconhecida como um ideal de beleza e elegância, ela dedicava-se 
à caridade.

LADY DIANA
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O esporte também tem muitas celebridades. No Brasil, temos Ayrton Senna como grande destaque na 
Fórmula 1, tendo sido campeão mundial três vezes. Infelizmente, ele faleceu em trágico acidente enquanto 
competia na Itália, em 1994.
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FÓRMULA 1
PILOTO DE FÓRMULA 1

MOTORISTA

Outro tricampeão famoso é Pelé. O brasileiro foi eleito o atleta do século XX e venceu três Copas 
do Mundo.
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PELÉ
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Sabemos que as mulheres brasileiras também são fenomenais no futebol. Marta já foi escolhida di-
versas vezes como a melhor jogadora de futebol do mundo e considerada a melhor artilheira da seleção 
brasileira feminina.
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MARTA

Oscar Niemeyer é também um gênio de nosso país. Fez história na arquitetura e hoje é reconhecido em 
qualquer lugar do mundo por seus lindos projetos arquitetônicos. Embora Niemeyer não tenha recebido um 
batismo visual, a maioria de suas obras é sinalizada com o uso de classificadores descritivos:

ARQUITETO
(Continua)
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MUSEU DE ARTE CONTEMPORÂNEA/DISCO VOADOR

MUSEU DO OLHO
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Vamos conhecer agora o sinal atribuído ao pai da psicanálise. Sigmund Freud recebeu seu sinal em alusão 
ao hábito de fumar charutos, como foi fotografado inúmeras vezes. Entre todas as celebridades, Freud prova-
velmente é a de maior influência em nossas vidas, já que, de acordo com a Federação Brasileira de Psicanálise 
(FEBRAPSI, 2018), tratou de temáticas comuns a toda mente humana, como traumas, sonhos e desejos.
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PSICANÁLISEFREUD

Duas outras celebridades revolucionaram a vida e os costumes humanos por meio das tecnologias de 
comunicação e informação, capazes de conectar todo o planeta. Steve Jobs é uma dessas personalidades, o 
fundador da Apple e revolucionário no setor de informática, e Bill Gates é outro, fundador da Microsoft, mais 
conhecida empresa de software do mundo.
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WINDOWSAPPLESTEVE JOBS BILL GATES

Por fim, vamos conhecer o sinal do líder pacifista Mahatma Gandhi, que teve sua vida marcada pela 
luta pacífica pela independência da Índia:
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GANDHI ÍNDIA

Atividades
1. Escolha a alternativa em que as sinalizações correspondem a profissionais que trabalham na área da saúde:

a) e

b) e
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c) e

d) e

2. Observe os sinais em Libras abaixo. A qual personalidade eles se referem?

a) Sigmund Freud.
b) Gandhi.

c) Lady Diana.
d) Oscar Niemeyer.
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3. Veja a foto de Jade Barbosa e identifique qual é o sinal do esporte que ela pratica:
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a)

b)

c)
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d)
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Um passeio pelo mundo

Neste capítulo, vamos ampliar nossos horizontes e realizar um passeio pelo mundo, conhecendo sinais 
que fazem referência a outras nações e culturas.

O desafio de aprender uma nova língua envolve também a necessidade de conhecer aspectos culturais 
dos falantes dessa língua, não apenas seu idioma. Como já aprendemos nos capítulos iniciais, as comunidades 
surdas estão presentes em todas as nações do mundo e em cada uma delas sua língua é diferente, refletindo 
costumes e tradições comuns da região, agregados aos valores e às percepções da comunidade surda local.

Wilcox e Wilcox (2005) afirmam que a ideia de existir uma cultura surda pode causar estranhamento 
à maioria das pessoas, pois o reconhecimento dos surdos como um grupo linguístico e cultural minoritário é 
ainda um fenômeno muito novo.

De fato, é bem interessante exercitar a ideia da existência de um povo surdo que não necessariamente 
habita o mesmo território geográfico, mas que compartilha a experiência visual de compreensão e expressão 
do pensamento. Note que esses conceitos de povo surdo ou comunidade surda não estão atrelados a um ter-
ritório geopolítico, já que não existe um país surdo em que se fala a língua de sinais. De acordo com Strobel 
(2009), o povo surdo, quando compartilha vivências e experiências, tais como a língua de sinais, a cultura 
surda etc., pode ser reconhecido como parte de uma comunidade linguística; é a comunidade de experiência 
cultural que atribui um sentido à cultura surda.

Mas o que seria uma cultura surda? Ela existe? Como está incorporada ao povo surdo? Essas indagações 
são respondidas desta forma pela professora e pesquisadora Karin Strobel:

Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de tor-
ná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para 
a definição das identidades surdas e das “almas” das comunidades surdas. Isto significa que 
abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. (STROBEL, 
2009, p. 22)

Segundo Wilcox e Wilcox (2005), as comunidades surdas latino-americanas, norte-americanas, euro-
peias, asiáticas e africanas possuem diferentes expressões da cultura surda mundial, compartilhando práticas 
e línguas diferentes, entretanto mantendo o laço singular de experiência comum e o sentimento de pertencer 
a uma comunidade visual, minoritária em relação à maioria da população mundial ouvinte.

De acordo com Strobel (2009), não basta possuir uma perda auditiva para que um indivíduo seja 
qualificado como membro da comunidade surda; essa identificação não se dá em termos audiológicos, mas 
sim socioculturais.

As experiências linguísticas, políticas, artísticas, tecnológicas, familiares, entre outras compartilhadas 
com os semelhantes surdos, seja em escolas, em associações de surdos, igrejas ou encontros informais, possi-
bilitam essa identificação. São as comunidades que compartilham uma língua de sinais, valores culturais, há-
bitos e modos de socialização que contribuem simbolicamente para designar uma cultura surda e as relações 
de seu interior.
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9.1 O mundo
Nossa primeira lição para ver o mundo com os olhos da cultura surda é aprender a sinalizá-lo. Seu sinal 

em Libras possui forte motivação icônica. Imagine-se segurando o globo terrestre com as duas mãos, uma 
posicionada acima e outra abaixo da região do tronco, e acople o movimento do sinal, que simula a rotação da 
Terra com a torção dos pulsos e dedos movendo-se para o lado direito.

MUNDO

Para sinalizar os continentes, vamos recorrer a uma estratégia de construção ideário-visual própria 
da Libras, ou seja, imaginar que o referente está presente fisicamente. Assim, o primeiro passo é “segurar” o 
mundo com uma das mãos e demarcar a localização de cada um dos continentes com a outra:

CONTINENTES

Quadros e Karnopp (2004) explicam que os sinalizadores de Libras constroem processos de referen-
ciação utilizando como principal estratégia a localização no espaço. No caso de um referente estar presente 
– como um objeto ou uma pessoa de quem falamos –, aprendemos que a referenciação é feita apontando e 
direcionando o olhar a ele. No entanto, quando queremos falar de algo ou alguém que não está fisicamente 
presente, é necessário estabelecer um ponto abstrato no espaço, localizar o referente naquela posição – com 
um apontamento acompanhado do sinal ou da soletração – e construir a narrativa com base nessa referência, 
cuja localização não pode ser alterada durante o discurso.
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Essa explicação nos ajuda a compreender de que forma é feita a sinalização do mapa-múndi e seus con-
tinentes, o que exige um exercício de imaginar a representação plana do mapa (conforme mostra a Figura 1) 
projetada em frente ao nosso corpo.

Figura 1 – Mapa da superfície do globo terrestre
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Conheça agora os sinais dos continentes mais conhecidos. Repare na representação do mapa e perceba 
que, na sinalização, é como se o continente estivesse presente fisicamente. A localização de cada sinal ocorre 
do ponto de vista do sinalizador, portanto é necessário imaginar que o mapa está de frente para ele:

Sinal feito com a indicação da 
letra “E” na localização imaginá-
ria do continente no mapa-múndi 
e movimento de mão indicando a 

área que ele ocupa.
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Assim como em Europa, inicia-se 
com a indicação da letra, nesse 

caso “A”, com a mão abrindo-se em 
movimento circular sobre a área 

do continente.

ÁSIA

CI
A 

W
or

ld
 F

ac
tb

oo
k/

 
W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Inicia-se com a palma da mão 
aberta sobre o continente imaginá-
rio, com movimento de fechamen-

to da mão de cima para baixo.

ÁFRICA
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(Continua)
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O continente americano é sina-
lizado com as duas mãos unidas 
pelos polegares, representando o 
desenho das Américas no mapa.

AMÉRICA
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Note que, para sinalizar as Américas individualmente, as mãos demonstram a exata localização de cada 
uma delas:

AMÉRICA DO NORTE AMÉRICA CENTRAL AMÉRICA DO SUL

O sinal faz referência espacial à  
localização à direita do  

mapa-múndi, do ponto de vista 
do sinalizador.

OCEANIA
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Agora que já sabemos sinalizar os continentes mais importantes, vamos viajar pelo mundo e conhecer 
algumas belezas e atrações turísticas dessas regiões. Ao norte da África temos uma grande área seca e quente, 
onde se localiza o maior deserto do mundo, o  Saara:

DESERTO DO SAARA

Uma atração turística muito visitada no Egito e considerada uma das maravilhas do mundo antigo são 
as pirâmides egípcias. O nome visual do país faz referência ao símbolo da esfinge na testa.

PIRÂMIDESEGITO

Na Ásia, uma das mais famosas atrações turísticas é a Muralha da China, sinalizada com um classifica-
dor nominal descritivo. Como vimos, os classificadores assumem caráter descritivo e especificador dentro do 
discurso sinalizado. No caso da muralha, as duas configurações de mãos, aliadas a movimentos específicos, 
descrevem a forma (unidimensional, plana, silhueta ondulada) e as dimensões (comprimento, largura e altu-
ra) desse ponto turístico.  

MURALHA DA CHINA
(Continua)
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OITO MIL QUILÔMETROS

SETE METROS DE ALTURA

Na cultura surda, a cidade costuma ser batizada também por um elemento visual da paisagem que a 
caracteriza. Na Europa, temos várias localidades que seguem essa regra, portanto escolhemos as consideradas 
mais famosas para exemplificar.

A capital da França recebe o sinal idêntico ao da Torre Eiffel. Observe o classificador utilizado para for-
mar o sinal – as duas mãos com a mesma configuração e ambas realizam um movimento que busca desenhar 
no ar o formato da torre:
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PARIS

A Inglaterra recebe um sinal relacionado à tradição monárquica da Guarda da Rainha. Os soldados estão 
sempre vestidos a caráter, com uma túnica vermelha, luvas brancas, calça escura e o bearskin (chapéu preto gigante 
confeccionado com pele de ursos-negros). Para segurar o peso de quase setecentos gramas desse chapéu, há uma 
presilha junto ao queixo do soldado, por isso o sinal do país faz referência icônica a esse elemento cultural britânico.
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INGLATERRA

A torre do Big Ben, peculiar edifício de 106 metros de altura construído em estilo gótico, abriga qua-
tro enormes relógios situados em suas faces. Esses elementos são sinalizados com classificadores nominais 
descritivos:
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BIG BEN

Os classificadores descritivos também estão presentes na sinalização do Coliseu, localizado no centro 
da cidade de Roma, na Itália. Ele é o maior anfiteatro já construído e o fato de estar parcialmente arruinado 
devido a danos causados por terremotos e saques motiva a sinalização em Libras, que faz alusão ao formato da 
obra arquitetônica com paredes semidestruídas.
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COLISEU
(Continua)
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ROMA

Na Oceania, temos muitas ilhas. A maior delas é a Austrália, que recebe seu sinal inspirado nos can-
gurus – mamíferos que são o símbolo do país. Há um outro animal nativo muito simpático na Austrália, o 
coala, cujo sinal remete às suas características físicas e ao ato de subir em árvores. Ele tem o costume de viver 
pendurado em eucaliptos, com trejeitos semelhantes ao bicho-preguiça.

AUSTRÁLIA

COALA
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Vamos agora para o nosso último destino: a América. Estes são apenas três países dos mais conhecidos 
da América do Norte:

CANADÁ MÉXICO ESTADOS UNIDOS

Entre as mais belas e famosas ilhas da América Central estão Cuba e Jamaica:

CUBA JAMAICA

Na América do Sul, há muitos países com beleza e cultura riquíssimas. Optamos por ensinar os sinais que 
podem ser memorizados por algum tipo de associação visual. No Peru, por exemplo, temos as ruínas de Machu 
Picchu, que recebem um sinal bastante interessante. Diz a lenda que nas montanhas de Machu Picchu pode-se 
ver um rosto humano, semelhante ao de um índio olhando para o céu. Veja como fica o sinal em Libras:  

Al
ex

so
n 

Sc
he

pp
a 

Pe
is

in
o/

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s

MACHU PICCHU

(Continua)
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PERU

A Argentina também está localizada na América do Sul e a capital, Buenos Aires, é muito charmosa e 
reconhecida pelo tango, sua dança típica. O país é sinalizado com a letra “A” em movimento; veja também a 
sinalização de tango, que remete a alguém dançando.

ARGENTINA
TANGO

Vários países importantes da América do Sul são sinalizados com empréstimo linguístico do português. 
Note que em cada um dos sinais a seguir a primeira letra da palavra é associada a um movimento:

PARAGUAIURUGUAI COLÔMBIA
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E para o sinal de Brasil, qual seria a alusão? O sinal correspondente ao país também é realizado com 
base em uma imagem: visualize o mapa do Brasil em frente ao seu corpo, observe o contorno do litoral, desde 
o Nordeste até as praias do Rio Grande do Sul. Com a configuração de mão em “B”, primeira letra do nome do 
país, realize o desenho do contorno do litoral, de cima para baixo. Aprendeu?
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Atividades
1. Observe o sinal abaixo e identifique seu significado:

a) Continente americano.
b) América do Sul.
c) África.
d) América do Norte.
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2. Assinale a alternativa que contempla apenas atrações turísticas do continente europeu:

a) 1.

2.

b) 1.

2.
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c) 1. 2.

d) 1.

2.
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3. Assinale a alternativa em que o sinal de batismo faz referência a um elemento visual da paisagem do local:

a) c)

b) d)
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Regiões do Brasil e aspectos culturais

No último capítulo desta obra, realizamos uma incursão pelo Brasil, conhecendo suas regiões e alguns 
aspectos culturais relacionados a elas. Pela dimensão continental que nosso país possui, a diversidade de tradi-
ções e costumes apresenta-se como elemento marcante da cultura nacional, com impactos nos modos de agir, 
de se comportar, de se vestir e de se alimentar dos brasileiros.

Esses elementos estão presentes também nos falares de cada região, caracterizando o fenômeno que co-
nhecemos como variação dialetal, regional ou linguística, fato que é igualmente observado na Língua Brasileira 
de Sinais.

Fernandes e Strobel (1998) apresentam diversos exemplos de variações linguísticas decorrentes 
de condições espaciais/regionais, sociais/culturais e de mudanças históricas que atribuem à Libras um 
caráter de língua natural em movimento e em transformação. Os estudos dos processos de variação lin-
guística regional estão associados às variações e diversidades culturais entre cidades, estados ou países; já 
a variação social contempla aspectos que se referem às diferenças individuais, relacionadas à faixa etária, 
ao gênero, à escolarização ou a fatores socioeconômicos. Todos esses aspectos são denominados variáveis 
nos processos de variação linguística.

Castro Júnior (2014) aponta a variação lexical como um fenômeno bastante presente na Libras, ocor-
rendo paralelamente à variação regional e estando relacionada à percepção dos surdos acerca da representação 
do referente. Além disso, há um reconhecimento dos sinais como pertencentes às regiões em que são usados.

Os sinais decorrentes de variação lexical são denominados variantes e as formas e os usos linguísticos 
adotados pelo falante (sinalizante) são considerados relevantes para a caracterização das variações lexicais.

Apresentamos neste capítulo sinais reproduzidos com base em informações coletadas em dicionários 
impressos e em vídeo, além de outros materiais on-line que permitem o registro e a divulgação da Língua 
Brasileira de Sinais utilizada em cada uma das regiões do país.

Em sua forma impressa, destacamos o Novo Deit-Libras: dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da 
Língua de Sinais Brasileira (Libras) baseado em linguística e neurociências cognitivas (CAPOVILLA; RAPHAEL; 
MAURÍCIO, 2009), obra importante e pioneira no Brasil, que decorre de um vasto programa de pesquisas em 
lexicografia da Libras e em cognição de surdos. Ele contempla 9.828 sinais numa série de formas, entre eles 
verbetes em português e em inglês que correspondem aos sinais em Libras.

Os sinais são apresentados com descrição escrita detalhada de sua forma e informação referente às re-
giões que os utilizam, explicação ampla do seu significado, ilustração e escrita visual direta (signwriting), além 
de tradução para a língua inglesa, conforme exemplificado na Figura 1 a seguir:
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Figura 1 – Exemplo de entrada no dicionário Novo Deit-Libras

Fonte: Capovilla, Raphael e Maurício, 2009, p. 48.

Os dicionários on-line em vídeo também têm ganhado espaço e há várias versões circulando no meio 
digital, como é o caso do Dicionário da Língua Brasileira de Sinais1, produzido pelo Instituto Nacional de 
Educação de Surdos (Ines) com recursos do governo federal.

Há ainda outras publicações importantes e especializadas em fase de pesquisa e expansão que buscam 
documentar o acervo da Libras no Brasil, relacionando sinais de termos específicos em áreas técnicas e aca-
dêmicas. O Manuário acadêmico e escolar2 é um deles. O material surgiu no intuito de registrar e divulgar 
sinais que circulam no Colégio de Aplicação e no curso bilíngue de Pedagogia do Ines, tendo como principal 
objetivo contribuir para o fortalecimento da Libras como língua de ensino e aprendizagem.

Há ainda o Glossário Libras3, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), que disponibiliza 
sinais criados e coletados para as disciplinas do curso de Letras – Libras, ofertado na modalidade de ensino a 
distância desde 2006. Ele constitui-se como importante ferramenta de consulta, principalmente aos interessa-
dos nas áreas de Letras e tradução e interpretação em Libras. 

Todos esses recursos de apoio poderão ser consultados, a fim de ampliar seu vocabulário e seus conhe-
cimentos sobre as variações linguísticas da Libras. No decorrer de toda esta obra, essas fontes foram consul-
tadas, além de muitas outras, no intuito de selecionar as variantes de maior uso e referência social na comu-
nicação entre as comunidades surdas brasileiras. No entanto, não se pode descartar a variável individual, que 
relaciona-se ao fato de nossa docente – a professora Josiane – ser uma sinalizante da Libras usada na região 
sul do país, o que logicamente influenciou nos sinais apresentados.

Isso significa que pode haver mais de um sinal em Libras para um mesmo termo, fator absolutamente 
normal em quaisquer línguas naturais. A variação linguística é um fenômeno importante para o reconheci-
mento do estatuto da Libras como língua natural e contribui para sua valorização como língua viva e sujeita a 
variáveis socioeconômicas, políticas, históricas e culturais de uma comunidade de fala (sinalização).

Dito isso, vamos conhecer os sinais que designam as regiões do Brasil, seus estados, suas capitais e vá-
rios elementos culturais importantes de cada uma delas, destacando tradições, culinária e vestimentas típicas, 
além de suas principais atrações turísticas.

1 Disponível em: <http://www.ines.gov.br/dicionario-de-libras/main_site/libras.htm>. Acesso em: 1 ago. 2018.
2 Disponível em: <http://www.manuario.com.br/>. Acesso em: 1 ago. 2018.
3 Disponível em: <http://www.glossario.libras.ufsc.br/>. Acesso em: 1 ago. 2018.
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10.1 Região Norte

REGIÃO NORTE
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Vamos iniciar nossa incursão pelo Brasil pela região Norte. Atente-se aos sinais dos estados e das capitais:

ACRE
RIO BRANCO

AMAPÁ
MACAPÁ

AMAZONAS
MANAUS

(Continua)
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PARÁ

BELÉM

RONDÔNIA
PORTO VELHO

BOA VISTA
RORAIMA

TOCANTINS
PALMAS
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O Norte abriga a maior floresta tropical do mundo: a Amazônia.

FLORESTA AMAZÔNICA

FLORESTA AMAZONAS

Conheça alguns sinais que caracterizam a beleza natural da Amazônia e alguns alimentos provenientes 
do norte do país:

VITÓRIA-RÉGIARIOS

CUPUAÇU GUARANÁCAJU CASTANHA

(Continua)
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AÇAÍ

A culinária da região é muito saborosa e alguns pratos típicos são preparados à base de peixe (cujo sinal 
você já conhece) e de mandioca, herança cultural dos povos indígenas da região:

O U MANDIOCAMANDIOCA

POVO ÍNDIO

POVOS INDÍGENAS



Regiões do Brasil e aspectos culturais 227

A maior festa folclórica da região Norte é o Festival de Parintins, com grande adesão popular. O desta-
que do evento é a disputa entre dois bois folclóricos, o Boi Caprichoso e o Boi Garantido. Conheça seus sinais, 
que estão atrelados aos símbolos que os personagens trazem na cabeça:
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A primeira parte 
do movimento 
deve ser reali-
zada para trás, 
sem soltar os 

polegares.

BOI GARANTIDO
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A primeira parte 
do movimento 
deve ser reali-
zada para trás, 
sem soltar os 

polegares.

BOI CAPRICHOSO

O norte do país é rico em lendas, que retratam a cultura de colonização indígena da região. Veja algu-
mas delas:

Reconhecida como uma linda 
sereia dos rios, que encanta os 

homens e os leva para o fundo do 
mar com seu canto sedutor.

IARA
(Continua)
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Cobra-Grande ou Cobra Norato era um 
homem em forma de serpente que dei-

xava seu couro às margens do rio todas as 
noites para tornar-se homem.

COBRA NORATO

Segundo a lenda, o boto-cor-de-rosa 
saía dos rios todas as noites transforman-

do-se em homem no intuito de seduzir 
e engravidar moças. É comum dizer que 

uma criança é “filha de boto” quando não 
se conhece sua paternidade.

BOTO-COR-DE-ROSA

10.2 Região Nordeste

REGIÃO NORDESTE
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A região Nordeste é formada por nove estados. Veja como eles são sinalizados, bem como ficam suas 
respectivas capitais:

Para ALAGOAS 
e MACEIÓ há 
movimentação 
dos polegares, 
esfregando-os.

ALAGOAS

MACEIÓ

SALVADOR
BAHIA

FORTALEZA
CEARÁ

JOÃO PESSOA
PARAÍBA (Continua)
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O UMARANHÃO MARANHÃO

SÃO LUÍS

Em PERNAMBUCO deve-se 
abrir e fechar as mãos.

RECIFE
PERNAMBUCO

TERESINA
PIAUÍ (Continua)
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NATAL
RIO GRANDE DO NORTE

ARACAJU
SERGIPE

O Nordeste tem muitos contrastes geográficos, pois apresenta vários tipos de vegetação, como a Mata 
Atlântica – próxima ao litoral –, o Cerrado e a Caatinga – no sertão nordestino. O litoral atrai muitos turistas, 
pelo fato de abrigar belíssimas praias de águas azuis e cristalinas. A fauna marinha também é muito rica e nela 
podemos encontrar três animais com forte apelo icônico, veja:

GOLFINHO

(Continua)
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TUBARÃOBALEIA

Em contrapartida, no interior do Nordeste há o agreste e o sertão, com regiões muito quentes e secas, 
quase sem vegetação, onde há cactos, que não precisam de muita água para sobreviver.

LUGAR

SERTÃO

AGRESTE/SECA/CACTOS

O vestuário do povo sertanejo é também uma marca dos nativos da região, utilizado principalmente no 
trato do gado.

CHAPÉU DE COURO

(Continua)
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BODE

Deve-se movi-
mentar para trás, 

sem soltar os 
polegares.

VACA

Conforme afirmam Coelho e Alencar (2015), o Bumba meu boi é um festejo popular do Maranhão, 
caracterizado por uma dança que evidencia elementos da cultura nordestina e reúne manifestações folclóricas 
de negros, índios e brancos. Nesse festejo, um homem vestido de boi performa várias coreografias ao som de 
ritmos regionais e, ao seu redor, aparecem personagens que acompanham e brincam com o Boi-bumbá. Seu 
sinal em Libras faz alusão a essa tradição.
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A primeira 
parte do movi-
mento deve ser 
realizada para 
trás, sem soltar 

os polegares.

BUMBA MEU BOI

Já o Carnaval de Olinda, em Pernambuco, é marcado por um ritmo típico da região: o frevo. A dança 
que alegra as ruas vem acompanhada de sombrinhas coloridas. Veja o sinal:
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FREVO
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Outra expressão cultural nordestina é a capoeira, que contempla componentes de arte marcial e de 
dança, uma herança trazida pelos escravos africanos. Sua difusão nas ruas e nas academias se faz pela corpora-
lidade, pela música executada pelo berimbau e pelo canto. O sinal de capoeira é realizado com classificadores 
de pessoas; os dedos flexionados buscam imitar a gestualidade dos praticantes de capoeira.
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CAPOEIRA

Na Bahia temos o marco histórico do descobrimento do Brasil, na cidade de Porto Seguro. O Pelourinho, 
em Salvador, é um lugar que abriga muito da história do país, com seus casarios e igrejas, além das baianas 
com seus trajes típicos. A sinalização desses elementos em Libras é realizada com classificadores nominais 
descritivos, em alusão à forma das roupas e das edificações:
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PELOURINHOBAIANAS
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Para finalizar, vamos aprender a sinalizar algumas delícias da cozinha baiana:

VATAPÁ COCADA

TAPIOCA ACARAJÉ

10.3 Região Centro-Oeste

REGIÃO CENTRO-OESTE
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Os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul têm como sinal uma referência à cultura indígena, 
que remete aos ornamentos utilizados pelos índios na cabeça. Os sinais são similares, com a diferença da in-
clusão da letra “S” orientando-se para baixo no segundo estado. Já as capitais assumem formas próprias, veja:

MATO GROSSO
CUIABÁ

MATO GROSSO DO SUL
CAMPO GRANDE

GOIÁS/GOIÂNIA

Goiás e Goiânia possuem o mes-
mo sinal, um empréstimo linguís-
tico do português, sinalizado com 
a letra “G” em movimento.
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Em Goiás também se localiza Brasília, onde está o Distrito Federal, sinalizado por datilologia. Note que 
o sinal da cidade de Brasília faz alusão ao Palácio do Planalto, residência oficial do Presidente da República:
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O projeto arquitetônico da cidade de Brasília foi concebido com base no formato de um avião, razão 
pela qual os bairros se localizam na Asa Norte ou na Asa Sul. Veja como a sinalização incorpora essa localiza-
ção espacial e imagética:

ASA NORTE ASA SUL

A região Centro-Oeste dispõe de uma vegetação variada. Conheça alguns sinais dessa localidade, que 
possui muitos arbustos e árvores retorcidas:

CERRADO

(Continua)
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ARBUSTOS ÁRVORES RETORCIDAS

O Pantanal é uma enorme área alagada que possui diversidade e riqueza de espécies animais e vegetais. 
Não há um sinal que o identifique, mas o local é descrito como uma região de áreas inundadas.

ÁREAS INUNDADAS

Vamos conhecer a riqueza da sinalização da fauna pantaneira e perceba que muitos sinais apresen-
tam iconicidade:

CAPIVARAPIRANHA

(Continua)
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ONÇA PINTADA TAMANDUÁ

EMAGARÇA ARARA

TUIUIÚTUCANO
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Outro ponto turístico da região é a cidade de Bonito, no Mato Grosso do Sul, conhecida pelas possibi-
lidades de ecoturismo que oferta:

MERGULHO

Deve-se 
movimentar 
também os 
dedos na 

segunda parte 
do sinal.

CACHOEIRA

GRUTA CAVERNA

10.4 Região Sudeste
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Dos quatro estados e capitais da região Sudeste, não há mudança na forma de sinalização de estado e 
capital para São Paulo e Rio de Janeiro:

SÃO PAULO RIO DE JANEIRO

BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS

VITÓRIA
ESPÍRITO SANTO
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Minas Gerais recebe esse nome devido às pedras e aos metais preciosos encontrados na região, como 
ouro e diamante. Sua principal cidade histórica é Ouro Preto:

OURO PRETO

PRETOOURO

Conhecemos anteriormente os meses do ano e notamos que abril é sinalizado em referência a 
Tiradentes, líder da Inconfidência Mineira que foi morto por lutar pela liberdade e independência do Brasil. 
Os sinais para essas palavras destacadas possuem apelos imagéticos muito bonitos, pois a gestualidade sim-
boliza marcos da história brasileira:

LIBERDADEINCONFIDÊNCIA MINEIRA

INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
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Veja as sinalizações de alguns pratos da culinária mineira conhecidos e reproduzidos nacionalmente:

PÃO DE QUEIJOLEITÃO ASSADO

São Paulo é o estado mais populoso do país, reconhecido pela miscigenação étnica e cultural e pela 
pluralidade decorrente da presença de imigrantes de todas as partes do mundo, que contribuem para o desen-
volvimento da economia do estado na agricultura, na indústria e no comércio.

ECONOMIAIMIGRANTES INDÚSTRIA

O Rio de Janeiro é a cidade brasileira mais conhecida no mundo e comporta o maior número de atra-
ções turísticas. Observe como os sinais são concebidos pelo uso de classificadores descritivos que remetem à 
imagem dos locais referidos: 
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MUSEU DO AMANHÃ
(Continua)
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PÃO-DE-AÇÚCAR

As praias mais famosas são sinalizadas pela associação de PRAIA com a primeira letra do nome da praia 
que se deseja referenciar:

COPACABANA IPANEMAPRAIA
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No Rio de Janeiro, temos vários times de futebol importantes realizando partidas no estádio mais fa-
moso do Brasil. Qual é o seu time?

FLAMENGO BOTAFOGO VASCOFLUMINENSE

ESTÁDIO DO MARACANÃ

A respeito do Espírito Santo, um estado muito pequeno, mas com belas praias e paisagens, vamos des-
tacar seu prato típico mais saboroso, a moqueca capixaba. Você gosta?

MOQUECA
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10.5 Região Sul

REGIÃO SUL
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Vamos concluir nossa viagem pelo Brasil apresentando os três estados e capitais da região Sul:

CURITIBA
PARANÁ

Sinal inspirado na  
árvore símbolo do 
estado, a araucária.

A capital faz referência à 
ponte Hercílio Luz, que, 
embora desativada, é o 

cartão-postal da cidade.

SANTA CATARINA

FLORIANÓPOLIS
(Continua)
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PORTO ALEGRE
RIO GRANDE DO SUL

Sinalizado com o mo-
vimento do laço dos va-

queiros.

Curitiba é reconhecida nacionalmente por ser uma cidade com belos parques e praças, como o Jardim 
Botânico e a Ópera de Arame. Os sinais de ambos os pontos turísticos trazem representações arquitetônicas, 
como podemos observar:

JARDIM BOTÂNICO
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ÓPERA DE ARAME
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Ainda no Paraná estão localizadas as Cataratas do Iguaçu, uma das mais belas paisagens do mundo, 
considerada patrimônio da humanidade. Em razão das quedas d’água, o sinal que dá nome à cidade é o mes-
mo de CATARATAS:
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Deve-se 
movi-

mentar 
também 

os dedos.

FOZ DO IGUAÇU/CATARATAS

O penúltimo estado da região Sul é Santa Catarina, que reúne cidades muito bonitas e importantes para 
o contexto nacional. No verão, as belíssimas praias atraem turistas brasileiros e estrangeiros e, no inverno, as 
temperaturas podem ficar abaixo de zero – e, inclusive, pode chegar a nevar.

FRIO

Deve-se 
movi-
mentar 

também os 
dedos.

NEVETEMPERATURA ABAIXO DE ZERO

Santa Catarina teve forte influência da colonização alemã em seus costumes, na culinária e na tradicional 
festa da cerveja, a Oktoberfest, sinalizada pela representação dos canecos de chope:

OKTOBERFEST
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Por fim, nosso último estado é o Rio Grande do Sul, conhecido pelas belíssimas campanhas gaúchas – 
os pampas –, planícies verdes utilizadas como pastoril para a pecuária do gado. Vamos conhecer alguns sinais 
relacionados a essa região:

A segunda 
parte do movi-
mento deve ser 
realizada para 
trás, sem soltar 

os polegares.

PAMPAS PECUÁRIA DE GADO

As pessoas que nascem no Rio Grande do Sul são chamadas gaúchas, o que também denomina um 
grupo folclórico que se veste com roupas típicas, como a bombacha (calça larga) e outros adereços, os quais 
são sinalizados com classificadores descritivos:

BOMBACHA

PONCHO

O sinal 
faz alusão 
ao ato de 

amarrar um 
lenço no 
pescoço.

LENÇO

A bebida tradicional gaúcha é o chimarrão, preparado com erva-mate e água quente, sendo servido 
em uma cuia.
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CHIMARRÃO

Atividades
1. O sinal PÃO-DE-AÇÚCAR possui classificador descritivo. Identifique-o a seguir:

a)

b)

c)
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d)

2. Abaixo estão representados os sinais de dois estados brasileiros. Identifique-os e assinale a alternativa 
em que suas respectivas capitais estão sinalizadas:

a)

e

b)

e

c)

e
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d)

e

3. Observe os sinais de quatro alimentos da culinária típica da região Norte do Brasil e escolha a alterna-
tiva que traz todos eles na sequência em que são apresentados a seguir:

a) Cupuaçu, mandioca, peixe e guaraná.
b) Guaraná, açaí, mandioca e cupuaçu.
c) Cupuaçu, guaraná, açaí e mandioca.
d) Açaí, cupuaçu, peixe e mandioca.
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4. Observe a sinalização cujos elementos são representados por meio dos classificadores descritivos e as-
sinale a alternativa relacionada a eles:

a) Machu Picchu.

b) Floresta Amazônica.

c) Pelourinho.

d) Sertão.
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Gabarito

1. Aspectos conceituais e históricos sobre os surdos e a surdez
1. A resposta deve contemplar a identificação do modelo clínico-terapêutico e descrever seus principais 

conceitos, que são: uso da expressão deficiência auditiva para se referir aos surdos; abordagem ligada à 
área da saúde que reflete uma visão médico-organicista, ou seja, voltada ao diagnóstico da deficiência 
auditiva, da etiologia da deficiência, da detecção do grau e tipo de perda; e foco na orelha defeituosa e 
nos problemas de linguagem. 

Os surdos repudiam essa visão porque ela: ignora a experiência da surdez na totalidade, ou seja, des-
considera seus aspectos culturais e identitários; considera os surdos como deficientes, e não como inte-
grantes de uma minoria linguística; nega a língua de sinais como forma de comunicação que substitui 
qualitativamente a língua oral na ausência da audição; recorre a uma interpretação fatalista de que a 
falta de audição impede o desenvolvimento da fala e atrasa o desenvolvimento intelectual e a integração 
social das pessoas surdas.

2. A resposta deve trazer argumentos relativos à defesa de que o aprendizado da leitura e da escrita do por-
tuguês é possível para os surdos e pode ser comparado à aquisição de uma língua estrangeira, conside-
rando as seguintes questões: a língua de sinais é o ponto de partida para o processo de aprendizagem do 
português escrito por pessoas surdas; as metodologias devem ser adequadas para o ensino de segunda 
língua, utilizando-se recursos didáticos visuais; deve-se evitar as mesmas metodologias adotadas para 
as crianças ouvintes, baseadas na oralidade; os surdos produzirão uma escrita típica com influência da 
gramática da Libras, apresentando “erros” ou “omissões” da mesma forma que estrangeiros aprendizes 
do português.

3. 

a) O erro do diagnóstico médico resulta em tratar Jonas como deficiente mental, internando-o em um 
hospital por três anos; sua surdez é vista como uma doença mental.

b) Ocorre uma barreira na comunicação com os pais, irmão e demais familiares pelo fato de Jonas 
não dominar a oralidade; há a separação dos pais por falta de estrutura emocional e negação da 
surdez do filho; e ocorrem dificuldades de comunicação cotidianas por não terem uma forma de 
linguagem compartilhada.

c) A escola oralista proíbe o uso da língua de sinais. O treino e a repetição nas aulas e a postura da 
diretora e da professora são características desse modelo.

d) Ocorrem mudanças no relacionamento familiar, passa a existir a compreensão mãe-filho, o desen-
volvimento social, linguístico e cognitivo de Jonas a partir do momento da aceitação da surdez e da 
língua de sinais. É importante destacar as diferenças entre a escola oralista e a escola bilíngue nas 
formas de interação social.
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2. Políticas educacionais para surdos e Língua Brasileira de Sinais
1. A cada mito deve-se seguir um comentário referente ao equívoco de concepção envolvido:

• Mito 1: argumentar sobre o caráter de língua e exemplificar sua gramática estruturada em parâme-
tros visuais-espaciais.

• Mito 2: exemplificar a presença das línguas de sinais utilizadas pelos povos surdos em distintas re-
giões do planeta.

• Mito 3: justificar a importância da língua de sinais como capacidade psíquica humana, que se ex-
pressa por meio de um sistema simbólico de linguagem verbal capaz de representar qualquer fato da 
realidade, a exemplo da sofisticação das línguas orais.

2. 

a) Parafrasear a definição de pessoa surda, no Art. 2º, destacando a Libras e a cultura visual como ca-
racterísticas principais.

b) Citar o Art. 3º para explicar a Libras como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação 
de professores e o §2 para justificar o uso da Libras como disciplina curricular optativa nos demais 
cursos de educação superior.

c) Citar as diretrizes do decreto, previstas no Capítulo IV – do uso e da difusão da Libras e da língua 
portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação –, e os incisos de I a VIII sobre o atendi-
mento educacional especializado.

3. Das atribuições do tradutor e intérprete, indicadas no Art. 6º, a resposta deverá contemplar incisos 
envolvidos na mediação da comunicação entre surdos e ouvintes e a interpretação das atividades que 
viabilizem acesso aos conteúdos curriculares.

3. Aspectos introdutórios das línguas de sinais
1. A alternativa correta é a letra B.

2. A resposta à questão deverá considerar argumentos como: a importância do contato visual reflete respeito 
e acolhimento da cultura visual; as línguas de sinais utilizam as expressões faciais e corporais como meios 
principais de produção de significados na interação; o corpo projetado em outra direção pode significar 
rejeição da comunicação com o surdo; a interação face a face evita barreiras na comunicação.

3. A resposta correta é a letra C – quinto e oitavo.

4. A comunicação visual e a Libras como língua natural
1. 

a) MONALISA.

b) TIRADENTES.

c) ZORRO.
d) NIEMEYER.
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2. 

a) Charlie Chaplin: sinal em alusão ao seu bigode e à bengala que carregava sempre consigo.

b) Cebolinha: sinal inspirado nos cabelos espetados do personagem.

c) Batman: sinal remete à máscara utilizada pelo super-herói.
d) Lula: sinal alude à ausência do dedo mínimo.

3. Os sinais possuem configuração de mão e movimento idênticos, entretanto possuem locação diferente.

5. Libras no cotidiano 
1. A resposta deverá contemplar o conteúdo aprendido sobre apresentação pessoal em Libras.

2. A alternativa correta é a letra C.

3. A alternativa correta é a letra C.

4. A alternativa correta é a letra D.

5. A alternativa correta é a letra A.

6. A alternativa correta é a letra A.

6. Fazendo contato
1. 

a) Bochechas infladas.

b) Olhos bem abertos e movimento de cabeça para frente.

c) Movimento de cabeça de cima para baixo.

d) Olhos fechados e movimento de cabeça para o lado.

e) Lábios protraídos1 e sobrancelhas franzidas.

f) Lábios protraídos e ombros levantados.

g) Bochechas infladas.
h) Movimento de cabeça para baixo, lábios protraídos e olhar direcionado para baixo.

2. 

a) TARTARUGA: a iconicidade remete ao casco e à cabeça do animal.

b) PEIXE: a iconicidade remete ao formato do peixe e ao movimento ao nadar.

c) JACARÉ: a iconicidade remete à boca do animal.
d) COELHO: a iconicidade remete às orelhas do animal.

1 Lábios alongados para frente, espichados.
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3. 

a) O sinal ÁRVORE, representado pelo tronco e pela folhagem; o sinal CADEIRA, que lembra as per-
nas de uma pessoa sentada; o verbo CAIR, em que os dedos lembram uma pessoa caindo.

b) A iconicidade poderia ser comparada às onomatopeias na língua falada – tic-tac, miau, au-au, 
entre outras.

c) BISCOITO, PESSOA, DESCULPE e os verbos TER e QUERER são exemplos de sinais arbitrários.

7. Calendário e datas festivas
1. A alternativa correta é a letra D.

2. A alternativa correta é a letra C.

3. A alternativa correta é a letra B.

8. Profissões e celebridades
1. A alternativa correta é a letra A.

2. A alternativa correta é a letra D.

3. A alternativa correta é a letra B.

9. Um passeio pelo mundo
1. A alternativa correta é a letra D.

2. A alternativa correta é a letra C.

3. A alternativa correta é a letra B.

10. Regiões do Brasil e aspectos culturais
1. A alternativa correta é a letra D.

2. A alternativa correta é a letra A.

3. A alternativa correta é a letra C.

4. A alternativa correta é a letra D.





Antes de iniciar os estudos sobre a Libras, é necessário conhecer 
um pouco mais sobre as comunidades surdas e sua cultura visual. 
Convidamos você a participar desse debate, a despir-se de pre-
conceitos que tenha aprendido ao longo da vida e a compreender 
as posições políticas da comunidade surda, a qual vem assumindo 
uma postura crítica em relação aos conhecimentos que circulam 
sobre os surdos e a experiência da surdez.

Esperamos que, ao final desta obra, você seja capaz de conhecer, 
refletir e colaborar para que a escola seja um ambiente de apren-
dizagem para todas as pessoas, inclusive para aquelas que fazem 
uso de uma língua diferente da nossa – a Libras.
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