
 

 

MÃOS BILÍNGUES NA ACADEMIA: NARRATIVAS SURDAS 

 

 

RESUMO 

O presente artigo analisa as narrativas de surdos trazidas em suas teses e dissertações, produzidas no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este 

estudo está situado no campo dos Estudos Culturais em Educação e dos Estudos Surdos e destaca os 

conceitos de narrativas, identidades e culturas surdas.  Buscou-se identificar as narrativas 

registradas por surdos pesquisadores a partir de suas experiências em um ambiente de pós-

graduação, conforme registros escritos encontrados em onze dissertações de mestrado e duas teses 

de doutorado, produzidas no período de 2008 a 2013. Com base nesse material empírico, foram 

organizados os seguintes eixos analíticos: a leitura e a escrita em segunda língua (em português); o 

papel do intérprete; e a diferença cultural do surdo. Evidencia-se, como resultado, que o ambiente 

acadêmico constitui-se para os sujeitos surdos como um espaço de lutas e empoderamento, no qual 

o pesquisador representa a comunidade pelo qual se sente integrante e responsável. 
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“Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra” 

Nós exploramos, dentre outras coisas, o papel da comunidade surda do Rio Grande 

do Sul nos rumos da educação de surdos no Brasil e na organização do seu 
movimento político. Constatamos neste exercício, quão crucial a comunidade surda 

gaúcha havia sido para os rumos futuros do movimento surdo no Brasil e em 

educação de surdos. (LADD & GONÇALVES 2012, p. 10) 

 

Iniciamos este artigo com a citação acima para justificar a escolha do Programa de Pós-

graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGEDU/UFRGS) como 

ambiente de busca para as teses e dissertações de pesquisadores surdos. Na UFRGS formou-se a 

primeira mestre e doutora surda do Brasil, Gládis Perlin. Também nesse espaço iniciaram-se as 

primeiras pesquisas em Estudos Surdos no Brasil, por volta do ano de 1997, vinculadas ao Núcleo 

de Pesquisas em Políticas Educacionais para Surdos (NUPPES), coordenado pelo professor Carlos 

Skliar (LOPES 2007). 

Na análise que objetivamos empreender, deparamo-nos com produções de narrativas em 

textos acadêmicos. Interessa-nos identificar os significados partilhados na comunidade surda, tendo 

como pista a análise da forma como acadêmicos surdos se apresentam nos trabalhos de pesquisa. 

Tais narrativas são encontradas em teses e dissertações, na seção introdutória, em que o pesquisador 

situa a pesquisa e suas motivações para a temática escolhida. Nesses textos, observamos algumas 

recorrências e posicionamentos quanto às experiências educacionais no ambiente de pós-graduação, 

bem como na relação com a leitura e a escrita do português. Hall afirma que “A linguagem é o meio 



 

 

privilegiado através do qual damos sentido às coisas, através do qual o significado é produzido e 

através do qual há seu intercâmbio. Os significados só podem ser partilhados através de um acesso 

comum à linguagem
1
” (1997, p. 1). 

O referencial teórico utilizado neste trabalho apoia-se nos Estudos Culturais em Educação 

(HALL 1997) e nos Estudos Surdos (LANE 1992, LADD 2003, SKLIAR 1999), que permitem 

fazer conexões entre linguagem, narrativas e produções de sujeitos. A partir do “circuito da cultura”, 

análises desenvolvidas no campo dos Estudos Culturais pretendem dar conta da complexidade que 

envolve os processos de produção, circulação e consumo dos objetos culturais.  Nesse contexto, 

interessa aos investigadores desenvolver análises dos modos como um determinado objeto é 

representado, quais identidades são associadas a essas representações, como os artefatos são 

produzidos e consumidos e quais os mecanismos que regulam a distribuição e uso. Assim, o 

“circuito da cultura” envolve conceitos como representação, identidades, produção, consumo e 

regulação. Desse modo, trabalhamos com narrativas surdas na presente análise. 

É possível afirmar que as narrativas produzidas por surdos não se caracterizam como “um 

campo passivo de mero registro ou de expressão de significados existentes” (HALL, 1997, p. 47). 

Esses significados são construídos historicamente, principalmente por membros das comunidades 

surdas, inseridos em um campo discursivo do nosso tempo. A cultura determina formas de ver, de 

explicar e de compreender o mundo; ou seja, depende de que seus participantes interpretem de 

forma significativa o que esteja ocorrendo ao seu redor, e ‘entendam’ o mundo de forma geral 

semelhante (HALL, 1997). Além disso, a “cultura é alimentada, criada, reproduzida, reforçada e, 

por vezes, subvertida, largamente, pelas narrativas com protagonistas pontuais, em circunstâncias e 

lugares datados” (SILVEIRA, 2005, p. 199). 

 Foram várias as pesquisas realizadas por surdos e ouvintes vinculadas a comunidade surda 

produzidas no ambiente do PPGEDU/UFRGS, entre outros espaços acadêmicos. Essas pesquisas 

tiveram e têm importante papel nas mudanças educacionais e políticas na vida dos surdos do Brasil, 

trazendo à tona discussões sobre identidade e cultura surdas, representações acerca desses sujeitos, 

acessibilidade entre outros temas. O quadro a seguir, com o registro do ano de publicação, evidencia 

que grande parte dessas produções foi feita no período próximo ao ano da aprovação da Lei nº 

11.405, de 31 de dezembro de 1999, no Rio Grande do Sul, bem como da lei federal 10.436 de 24 

de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (Libras). Além disso, a temática das 

teses e dissertações mostra o papel político das mesmas, sendo grande parte delas produzidas em 

um período de intensas lutas da comunidade surda. 

 As produções foram coletadas no repositório digital da UFRGS
2
, a partir do contato com 

                                                
1 Tradução nossa. 

2  http://www.lume.ufrgs.br/  
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professores do PPDEDU e inserção na área da educação de surdos e na comunidade surda.  Assim, 

constituem-se objeto de pesquisa deste estudo onze dissertações e duas teses: 

 

Título Autor Orientador Ano de publicação 

Histórias de vida surda: 

identidades em questão 

 Gládis Perlin Carlos Bernando Skliar 1998 

Comunidade dos surdos: olhares 

sobre os contatos culturais 

Wilson Miranda Carlos B. Skliar 2001 

História do povo surdo em 

Porto Alegre: imagens e sinais 

de uma trajetória cultural 

Gisele Rangel Carlos B. Skliar 2004 

Mídia televisiva sem som André Reichert Carlos B. Skliar 

Maura Corcini Lopes (co-

orientadora) 

2006 

O filosofar na arte da criança 

surda: construções e saberes 

Ana Luisa 

Paganelli Caldas 

Esther Beyer 2006 

Proficiência em Língua 
Brasileira de Sinais - ProLibras: 

representações sobre o uso e o 

ensino da Libras 

Janaina Pereira 
Claudio  

Lodenir Becker Karnopp 2010 

Ciberhumor nas comunidades 

surdas 

Augusto 

Schallenberger 

Lodenir B. Karnopp 2010 

Curso de Letras/LIBRAS: 
Análise das experiências dos 

alunos surdos no ensino à 

distância do Rio Grande do Sul 

Camila Guedes 
Guerra Goes 

Lucila Maria Costi 
Santarosa 

2010 

Literatura Surda: produções 

culturais de surdos em Língua 

de Sinais 

Cláudio Henrique 

Nunes Mourão 

Lodenir B. Karnopp 2011 

O ensino da Língua portuguesa 

no atendimento educacional 

especializado (AEE) para 
surdos 

Carolina 

Comerlato Sperb 

Adriana da Silva Thoma 2012 

Narrativas de professores de 

surdos sobre a escrita de sinais 

Erika Vanessa de 

Lima Silva 

Adriana da S. Thoma 2013  

TABELA 1: Dissertações de Mestrado 

 

Título  Autor Orientador Ano de publicação 

O ser e o estar sendo 

surdos: Alteridade, 

diferença e identidade 

Gládis Perlin Carlos B. Skliar 2003 

A experiência e a 

pedagogia que nós surdos 

queremos 

Wilson de Oliveira 

Miranda 

Carlos B. Skliar 2007 

TABELA 2: Teses de Doutorado 

  



 

 

É interessante salientar a presença o vocábulo “surdo” em quase totalidade dos títulos, 

demarcando certa regularidade de temáticas, vinculadas às experiências subjetivas de cada 

pesquisador.  É pertinente atentar também para a relação das temáticas ao período de publicação: os 

trabalhos mais antigos abordavam temas relacionados às histórias de vida, diferença, identidade, 

comunidade e cultura, enquanto os mais atuais, encontrando um terreno no qual tais conceitos já 

haviam sido discutidos, trazem temáticas como práticas pedagógicas, escrita de sinais, produções 

culturais como humor e literatura surdas.  

Percebe-se que há um caminho percorrido e um aprofundamento de discussões partindo de 

estudos anteriores; por exemplo, quando foi possível falar em cultura surda, os estudos direcionam 

olhares para o que essa cultura produz. No momento em que estudos evidenciam a língua de sinais 

como língua, podem-se discutir seus modos de registro e suas representações.  Cabe destacar que as 

análises do sujeito pesquisador são referentes ao que lhe é plausível enxergar, ao que lhe é factível 

dizer. Assim as pesquisas estão inseridas nas contingências do tempo e espaço em que são 

produzidas, e a cada investigação novos horizontes se abrem, outras possibilidades são produzidas. 

Cada tese ou dissertação coloca mais um ladrilho no caminho.  

 Neste sentido, ainda cabe sublinhar que, nas diferentes narrativas estudadas, a experiência 

escolar apresenta-se como um dos eixos centrais das narrativas de si, já que é na escola que 

geralmente os surdos entram em contato pela primeira vez com seus pares, e com a língua de sinais, 

e tornam-se culturalmente surdos. As narrativas comparam experiências educacionais vivenciadas 

com o que os surdos almejam como uma educação adequada – muitas vezes as experiências 

pessoais são trazidas como exemplo do que não deve ser repetido para as próximas gerações surdas. 

 

Escritas do surdo: o português como segunda língua 

 

Quero aproveitar o momento para dizer que o texto presente não deve ser lido a partir de exigências 

gramaticais muito rígidas mas, sim, respeitando o meu esforço, sem ter escolha, em tentar escrever uma 

dissertação dentro de uma língua que não me pertence. Sou surda, minha língua é a de sinais, meus 
pensamentos não correspondem à lógica do português falado e escrito. (PERLIN, 1998, p.10) 

 

Os surdos sinalizantes do Brasil utilizam a Libras como sua primeira língua e compreendem 

o português como sua segunda língua. A Libras é uma língua visuo-espacial que possui uma 

estrutura e gramática próprias que não se subordina ao português, sendo tão complexa e produtiva 

como qualquer outra língua. (QUADROS; KARNOPP 2004) 

O português para o sujeito surdo não lhe é acessível através da audição, mas por anos foi 

imposto como única possibilidade de escolarização, uma vez que a língua de sinais não era 

reconhecida ou valorizada socialmente. A escrita do sujeito surdo é semelhante à escrita de um 



 

 

usuário de segunda língua, tal como é descrito no excerto mencionado anteriormente. Assim, na 

maioria dos textos estudados, a escrita é apresentada como um desafio a ser enfrentado no curso de 

pós-graduação. É importante assinalar que a escrita em português tem sido para o surdo um 

processo de apropriação de uma segunda língua, a qual apresenta especificidades na forma de seu 

registro. Grande parte dos trabalhos analisados narram esses modos de escrita, o que pode ser lido 

através dos excertos a seguir: 

[...] sou constituidora de uma outra língua que não é a dos ouvintes e a minha produção é constituída 

de signos visuais e não auditivos. Para mim, a produção de sentido acerca dos significantes se dá na cultura 
visual. (PERLIN, 1998, P.13) 

 

Após muitas vezes para o que era dito pelos surdos assistirem aos programas, após muitas leituras 

sobres estudos de recepção e junto com elas muitas horas de dedicação para que eu pudesse me apropriar de 
palavras e expressões em português que não diziam nada para mim, além de me apropriar da teorização para 

guiar por caminhos ainda não feitos, consegui formar uma primeira afirmação sobre meus dados. 

(REICHERT, 2006, P.12) 

 

 É possível perceber que a experiência com o uso do português é narrada sob significados 

diferenciados, ora como um desafio, ora como uma dificuldade. Alguns autores também assinalam 

certa resistência ao fato de somente o português formal escrito ser aceito como a língua da 

academia.  Perlin (2003) assinala, de maneira bastante enfática, sua posição contrária à “submissão” 

de produzir seu texto em português.  Apresenta o resumo em português, inglês e em língua de sinais 

escrita
3
, e registra sua decisão em escrever a tese em uma “língua de fronteira” conforme o excerto 

que segue: 

 

Língua de fronteira, assim denomino ao português, língua escrita que tramita ao meu lado. Não 
posso dizer que é minha outra língua, pois minha língua é em signos visuais. E desta língua oral utilizo a 

leitura e a escrita. Mas as utilizo numa forma não tão expressiva de modo a que fuja à política da palavra 

quando ela está numa dimensão auditiva. [...] Claro que capto a parte visual desta língua. Corro o risco de 
cometer equívocos com o uso que devia ser mais completo (PERLIN, 2003, p. 15)  

  

 Ao assumir esse jeito de escrita, a autora reafirma o “eu surdo pesquisador”, deixando o 

registro de sua diferença. Afirma que sua escolha pode implicar em algum equívoco no uso de 

algum termo, mas deixa claro que muito mais do que uma escolha da língua escrita, seu texto marca 

um posicionamento político. Além de ser uma escolha pessoal, Perlin sugere abertura de caminhos 

para outros surdos: 

 

                                                

3 A escrita de sinais é um formato de escrita através do qual é possível escrever e ler as línguas de sinais sem a 

necessidade de tradução para a língua oral (BARRETO & BARRETO, 2012). Na escrita de sinais há o registro de todos 

os elementos que compõem os léxicos das línguas de sinais, tal como as expressões faciais, configurações de mão, 
movimento, ponto de articulação e locação. 

 



 

 

É preciso romper com o velho ranço de que português escrito seja a única forma de produção. Não se 

trata de que nos encontramos num puro destruir o que outros construíram na língua oral. Compreendo 

respeitosamente aquilo como está construído. Trata-se de abrir espaço para o diferente, para construir uma 

diferença, um espaço para a escrita na língua de fronteira. Este espaço, inclusive pode subsistir se não lhe for 
“obrigatório” enveredar por uma opção de substituir depois para o português “politicamente correto”. 

(PERLIN, 2003, p.55) 

 

 Perlin propõe uma escrita mais fluida, mais flexível, considerando as relações que o autor 

tem com o texto produzido. Percebe-se, no excerto apresentado, um desejo de luta, de seguir 

buscando o reconhecimento de si a partir do reconhecimento da própria língua, de sua identidade. 

Cabe chamar atenção para o ano em que a tese de Perlin foi publicada, em 2003. Naquele 

período, a comunidade surda acabava de ter sua língua reconhecida através da lei nacional (2002) e 

efervesciam discussões sobre o direito dos surdos utilizarem a Libras.  Finalmente a língua de sinais 

estava saindo da invisibilidade, no entanto, ter uma língua reconhecida por lei, não garantia (e não 

garante) aos surdos a possibilidade de produção e comunicação em todas as instâncias sociais ou 

educacionais. 

 Outra questão interessante em relação ao uso do português pelo surdo pode ser encontrada 

de maneira mais recorrente no trabalho de Reichert (2006), que analisa a relação dos surdos com a 

mídia, bem como as informações que são (in)acessíveis pelo uso de legendas. Assim, nessa 

dissertação, muitas vezes o “eu surdo pesquisador” claramente se mistura com o “eu surdo” que 

também enfrenta o uso do português em situações cotidianas da vida: 

 

[...] enquanto surdo ou, nesse caso, enquanto estrangeiro no próprio país que está fazendo pesquisa 

em educação e tendo que ler livros em Português que me desafiam a mergulhar cada vez mais em um 

vocabulário estranho, percebo o quanto é rico em sentidos o Português. Para uma palavra há muitos sentidos 
não conhecidos por mim. Essa multiplicação de sentidos dificulta a elaboração surda, pois o português para 

nós é uma língua aprendida em consultório. [...] Poucos são os surdos que chegaram a este nível de exigência 

que estou vivendo no mestrado, a grande maioria surda não chega a ter uma compreensão lingüística que 
possibilite responder perguntas simples sobre o que estão lendo em português. Enredados nessas 

dificuldades, nas exclusões que vivemos pela falta de acesso às informações, entre outras experiências 

surdas, é que nos constituímos sujeitados aos outros e a nós mesmos pela dependência dos outros. 
(REICHERT, 2006, p.44) 

 

 Percebe-se, a partir desse excerto, que muito mais do que uma diferença cultural no contexto 

acadêmico, esses textos trazem a necessidade de ser cidadão em todas as esferas da sociedade. Tais 

trabalhos explicitam essas experiências de dificuldade de tradução, de desafios em “passeios por 

uma outra língua” (REICHERT 2006, p.45). É como se esses autores encontrassem em seus 

trabalhos uma forma de marcar opiniões e vivências historicamente silenciadas. 

 Além das dificuldades ou desafios proporcionados pelo diálogo com o português, fica 

evidente a valorização de experiências bilíngues. A língua portuguesa deixa de ser imposição para 

ser segunda língua, como mais uma possibilidade de acesso ao conhecimento. Desta forma, 



 

 

começa-se a perceber que cada língua que se aprende amplia horizontes linguísticos e culturais. 

 Carolina Sperb, em sua dissertação (2012), apresenta-se como bilíngue, e assinala ter 

interesse em ser “multilíngue com domínio em LIBRAS, Língua Portuguesa e ASL” (p.14), 

defendendo que existem diferentes formas de ser bilíngue, e diferentes modos de se relacionar com 

o português, que, nesse contexto, não significa deixar de lado a língua de sinais, mas percebê-la 

como uma língua também rica, também produtiva.  

 Ainda nesse sentido, vale discutir os estudos de Schallenberger (2010) e Silva (2013), ambos 

pesquisaram elementos da cultura surda a partir de registros que não o português escrito. Augusto 

Schallenberger analisa a circulação do humor em língua de sinais no YouTube, em uma pesquisa 

sobre a “produção de registros em língua de sinais sem a mediação da escrita da língua oral, isto é, é 

uma pesquisa focada na experiência surda e no uso dos sinais” (2010, p.11). Érika Silva, por sua 

vez, analisa narrativas sobre a escrita de sinais, uma forma de registro escrito direto para a língua de 

sinais. 

 

Uma escrita por várias mãos: O papel do intérprete 

 

 [...] os intérpretes de língua de sinais representam para os surdos a possibilidade de comunicação 

com a língua auditiva, de dizer nosso pensamento aos ouvintes que não nos conhecem, de contar historias, de 

negociar com sujeitos que nem sempre ousam se aproximar temendo a dificuldade na comunicação. 
(PERLIN 1998, p.10) 

 

 Um segundo ponto bastante importante, interligado ao tópico abordado anteriormente, é o 

papel do intérprete na vida acadêmica do pesquisador surdo. As narrativas apresentam o intérprete 

como quem abre as portas à compreensão do que é dito nas aulas ou do que está escrito nos textos. 

Além disso, as narrativas posicionam o Tradutor Intérprete de Língua de Sinais (TILS) como aquele 

que auxilia na tradução da produção sinalizada para a escrita no português e ainda como aquele que 

faz o intercâmbio das relações entre professor/aluno e aluno/aluno no ambiente do PPGEDU. 

 

[...] minha dissertação está marcada pela tradução feita pela tradutora e intérprete Ângela Russo, 

quem esteve presente durante os momentos de interpretação dos textos teóricos, buscando equivalências 

linguísticas da Língua Portuguesa para a Língua de Sinais, a fim de um melhor entendimento sobre as 

teorias. Além disso, estas marcas passam também pelos momentos e tradução para a Língua Portuguesa das 
falas dos sujeitos nas entrevistas. (CALDAS 2006, p. 14-15) 

 

 A grande maioria dos trabalhos deixa explícito o fato de que foram várias mãos que 

escreveram o texto, que a escrita se constituiu em um processo de tradução, no qual podem ocorrer 

deslizamentos de sentido. 

 



 

 

Devido a diferença lingüística, encontro muitos impasses na tradução da minha sinalização para o 

português. [...]Por exemplo: utilizei em um determinado momento do meu trabalho um sinal que em 

português a intérprete traduziu no sentido de “completo”. A minha co-orientadora leu meu texto e pediu que 

eu revisasse este conceito, que eu pensasse melhor no sentido de uma relativização desta palavra. Entendi o 
que minha orientadora solicitou, mas entendi também aí um certo conflito lingüístico, onde a língua oral e a 

LIBRAS não compartilha de um mesmo significado para o sinal de “completo” (REICHERT, 2006, p.42- 43) 

 

 Percebe-se que além de uma inserção e fluência na Libras, o intérprete precisa ter 

conhecimento dos termos e conceitos utilizados na linha teórica estudada pelo surdo. Para isso é 

necessário que ele tenha períodos, durante a sua carga horária, para estudos de textos, reuniões para 

discutir sinais específicos, de modo a qualificar a mediação das informações cambiadas no ambiente 

universitário. Desta forma é relevante que esse profissional tenha formação equivalente à sua 

atuação profissional.  Neste sentido, trazemos a afirmação de Stumpf (2005, p.24) sobre a 

importância do intérprete e consequente necessidade de qualificação deste profissional: 

O intérprete ou o tradutor, de qualquer língua, tem um grande poder em suas mãos. 

Ele é responsável pela qualidade da comunicação. Os surdos precisam que esses 
profissionais sejam bem qualificados, por cursos específicos que se estruturem, 

associados a alguma comunidade surda idônea, isto para que o conhecimento que 

tem da língua de sinais seja autêntico e para que esse profissional possa inserir-se na 
comunidade surda e conhecer sua cultura. 

 

 Além da relevância da formação do intérprete, o que precisa ser assinalado ainda é a 

presença desse profissional no ambiente acadêmico, já que isso nem sempre foi um direito 

educacional do surdo. A dissertação de Perlin enfatiza essa questão, pois ela vivenciou experiências 

de não ter intérprete por um tempo durante o mestrado. Assim ela narra a entrada desse profissional 

como uma vitória à sua produção, que implica em uma grande qualificação. Mesmo que, em sua 

tese, opte por não escrever com a presença de um intérprete, ela valoriza esse profissional para 

sentir-se inserida nas salas de aula do pós-graduação e ter acesso às informações. 

 

[...] como usuária da língua de sinais, para mim, o direito a intérprete particular foi a outra nova 

mudança. Podia finalmente acompanhar as aulas e expor minhas ideias, no curso de pós-graduação, sem 
depender das colegas mestrandas que trabalhavam na mesma linha teórica dos estudos surdos. Através do 

intérprete fiquei surpresa com a variedade e profundidade dos temas discutidos na academia, aos quais até 

então, não tinha acesso. (PERLIN, 1998, p.12) 

 

 É interessante assinalar que a presença do intérprete é manifesta, na maioria dos trabalhos, 

de maneira explícita no processo tradutório, quase sempre para demarcar um estilo de escrita. No 

entanto, em alguns casos, essa tradução demarca uma necessidade bilíngue no ambiente acadêmico, 

uma vez que não se aceitaria uma publicação de tese ou dissertação diretamente em língua de sinais 

ou uma escrita que rompesse com as normas do português padrão. 

A escrita original deste trabalho possui forte influência da minha estrutura de língua. Por isto, o texto 

foi ‘traduzido’ para o português oficial por uma pessoa ouvinte. Mas julgamos necessário, enquanto 



 

 

pesquisadores, discutir melhor esta questão. O surdo tem um jeito próprio que difere do jeito do ouvinte, mas 

nossos textos necessitam serem sempre redigidos em uma língua que não é a nossa. O mais importante é 

poder mostrar o sentido de nossas pesquisas, seja de que forma for e esta discussão deve ser levantada. 
(MIRANDA, 2001, p.8) 

 

 Assim, é possível perceber que, muito mais que marcar a presença do intérprete, os autores 

desses trabalhos analisados assinalaram uma discussão comum: a necessidade de aceitabilidade da 

escrita surda, ou do registro das pesquisas diretamente em língua de sinais. Tais reivindicações 

também se fazem presentes para marcar a diferença surda no ambiente acadêmico, questão a ser 

aprofundada na próxima seção deste estudo. 

 

Desafios e (des)caminhos: para além das línguas 

 

Sou surdo! O meu jeito de ser já marca a diferença! (MIRANDA, 2001, p.8) 

 

 Os textos analisados destacaram questões identitárias e culturais nas experiências de surdos 

na academia.  Por esse motivo iniciamos esta seção com a frase de Miranda, para ilustrar narrativas 

recorrentes nas produções estudadas: a ênfase dos autores em se identificarem como surdos e de 

marcarem essa diferença, logo nas primeiras páginas dos trabalhos.  Possivelmente afirmações 

como essa aconteçam justamente para marcar uma diferença cultural, de identidades, além de 

assinalar fortemente a presença de surdos em um espaço frequentado majoritariamente por ouvintes. 

É interessante salientar que, assim como os surdos, outras minorias também têm acessado esse 

ambiente historicamente restrito de Pós-Graduação: ter mulheres, negros, indígenas, pessoas de 

baixa renda, entre outros, também é uma evidência de uma conquista de direitos, e isso certamente 

torna esse espaço mais plural, mais diverso. 

 Esse posicionamento identitário “Sou Surdo!” reivindica direitos linguísticos e direitos 

educacionais no modo de se relacionar com o ambiente de Pós-graduação, uma vez que os surdos se 

apresentam como uma minoria linguística (PADDEN 2011).  Tal modo de narrar-se – como minoria 

linguística e não como deficiente da audição – circula há relativamente pouco tempo, e muitos dos 

autores cujos trabalhos são estudados neste artigo vivenciaram a experiência acadêmica justamente 

no período em que tais questões estavam em discussão, conforme lemos no excerto a seguir. 

[...] o encontro com o programa de pós-graduação oferecia uma linha de pesquisa que não vinha ao 

encontro de minhas expectativas como aprendiz de pesquisadora, pois esta via o surdo sob a ótica clínica. A 

forma como a abordagem da pesquisa se desenvolvia não me atraia. Eu lutava por sobreviver na diferença. 

Não podia admitir uma visão clínica do surdo, o surdo como deficiente. [...] Doía que a pessoa surda não era 
vista como um sujeito. Incomodava-me a forma como contavam o surdo. Era necessário fazer uma virada, 

era necessário fazer acontecer uma mudança. (PERLIN, 1998, p.11) 

 



 

 

 Os pesquisadores estudados possivelmente vivenciaram a experiência de serem vistos como 

pessoas deficientes. São relativamente poucos anos de dissertações e teses produzidas por surdos, 

embora haja um crescimento no número de produções ao longo desse período. Do excerto 

destacado, cabe salientar a forma como a experiência é narrada. Embora, na época, Gládis Perlin 

fosse a única surda no PPGEDU, ao relatar a vivência de ser vista como deficiente, seu sentimento 

não recai para a forma como era vista, de modo individual. Representa a comunidade surda, 

desbravando as lutas em uma atmosfera hostil, buscando através de sua pesquisa não somente 

responder a um problema específico de pesquisa, mas trazer à tona a possibilidade dos sujeitos 

surdos apresentarem narrativas de si e de se colocarem como sujeitos que dão visibilidade a suas 

experiências, sua educação, sua língua. 

 Após esse período, cabe assinalar que o ingresso de outros surdos na UFRGS, a vinda de 

Carlos Skliar ao Brasil e a formação do NUPPES favoreceram a intensificação de pesquisas na 

linha dos Estudos Culturais em Educação e não na linha de Educação Especial, o que assinala uma 

diferença de olhar sobre estes sujeitos e desses sujeitos sobre si mesmos, o que é sublinhado por 

Wilson Miranda no excerto a seguir: 

 

Enquanto o conhecimento sobre os surdos e a surdez forem produzidos no campo de educação 

especial, os discursos dificilmente ultrapassarão duas ciências: a psicologia e a biologia. Nestes discursos do 

conhecimento não existe comunidade surda nem identidade surda. (MIRANDA 2001, p. 31) 

 

 Tal mudança epistemológica, vinculada ao reconhecimento da língua de sinais é reafirmado 

por Lopes (2007, p. 31): 

Conforme já referi, o Núcleo de Pesquisa em Políticas de Educação para Surdos 

(NUPPES), do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, sem dúvida, contribuiu muito para alguns avanços sociais, 

educacionais e políticos no que concerne à causa surda, no Brasil. Tendo como 
aliada a Linha de Pesquisas Estudos Culturais em Educação daquele mesmo 

programa de pós-graduação, o NUPPES, durante muitos anos, funcionou como um 

centro tanto produtor e irradiador de conhecimentos e formador de especialistas no 
campo dos Estudos Surdos quanto catalizador de ações políticas em prol dos direitos 

dos surdos.  

 

 Em narrativas posteriores, a partir do ano de 2010, encontramos mudanças significativas no 

ambiente de Pós-Graduação, vinculadas a conquistas de direitos. Em algumas disciplinas do 

PPGEDU/UFRGS as aulas são ministradas em língua de sinais e o profissional TILS faz a 

interpretação para os alunos ouvintes. O excerto a seguir, da dissertação de Cláudio (2010, p.18) 

apresenta um contexto acadêmico diferenciado em relação ao ambiente vivenciado por vários 

pesquisadores apresentados neste estudo: 

 

[...] a minha orientadora conhece a minha língua, Libras, isso facilita a nossa comunicação. Os 



 

 

intérpretes estavam presentes em todas as disciplinas em que me matriculei, tornando possível o 

acompanhamento, a participação, valorização de meus estudos e a ampliação de horizontes. A prova de 

seleção que fiz para entrar no mestrado, na primeira fase foi escrita em português e na segunda fase fui 
entrevistada por professores com a mediação de um intérprete de Libras. Tive uma disciplina de Estudos 

Surdos, em uma turma mista; ouvintes e surdos. Um intérprete realizava a mediação para os surdos e também 

para aqueles que não conheciam Libras. 

 

 Percebe-se que pesquisadores do NUPPES, construíram caminhos “com as próprias mãos”, 

rompendo olhares que os viam como deficientes de corpo, de língua e de pensamento, construindo – 

a partir de seu posicionamento identitário e político – um espaço que antes não existia. 

 Janaina Cláudio (2010) narra esse percurso em sua escrita, utilizando algumas dessas 

pesquisas anteriores, para embasar seu pensamento sobre a própria escrita em Português, entre 

outras questões. A autora se preocupou em mostrar ao leitor que ela estava percorrendo caminhos 

um pouco mais acessíveis, porque antes dela outros surdos abriram este espaço. 

 Depreende-se, a partir dessas narrativas, que o mestrado e o doutorado para o surdo não 

representa somente um nível acadêmico, mas uma forma de mostrar a cultura, um modo de lutar 

pelos interesses do povo surdo. Percebe-se que para esses autores não está em evidência a presença 

de uma pessoa, mas a visibilidade de um povo, conforme salienta Wilson Miranda em sua 

dissertação: 

Sinto-me orientado pelo interesse de demonstrar pela pesquisa o valor do movimento da comunidade 

surda. Há outros campos aos quais poderia me dedicar, mas com minha pertença a uma comunidade, a um 

grupo específico também, logicamente, tenderia a uma pesquisa redundante. Daí que o tema em pesquisa tem 
suscitado muitas indagações e buscas, acabando em canalizar-se mediante meus estudos teóricos e minhas 

possibilidades de acadêmico surdo (MIRANDA, 2011, P.11) 

 

 O ambiente acadêmico constitui-se como um espaço de lutas e de empoderamento para a 

comunidade surda. Há, de maneira bastante recorrente nos trabalhos, um compromisso com a 

comunidade surda, análises que, muito além de procurar respostas, possuem objetivos políticos e de 

afirmação de uma cultura. Alguns autores chegam a ser explícitos com seus propósitos nos 

trabalhos, dizendo que pretendem com sua pesquisa dar visibilidade à história surda (RANGEL, 

2004).  

Consideramos interessante que os próprios surdos possam narrar suas histórias, sua cultura e 

educação, tendo em vista a relevância de tais narrativas em um contexto educacional, de formação 

de pesquisadores e de divulgação de investigações. 

 

REFLEXÕES FINAIS 

 

 Ao longo das leituras realizadas, é possível perceber que os trabalhos se unem por um fio 

político, no qual os objetivos dos trabalhos se assemelham ou se complementam tecendo narrativas 



 

 

que aproximam experiências de uma comunidade ímpar: a comunidade surda. O fato é que ser 

surdo foi um fio que uniu esses sujeitos em suas escritas em segunda língua, e após este elo, tão 

afirmado nos trabalhos, apareceram outras narrativas e identidades.  

Pontua-se também que o PPGEDU/UFRGS apresenta-se um espaço privilegiado de 

produção científica, uma vez que foi nesse meio em que uma quantidade significativa de surdos 

realizaram suas pesquisas. A UFRGS também se constituiu como espaço onde os Estudos Surdos 

foram desenvolvidos no âmbito brasileiro, que esteve diretamente ligado a expansão de estudos 

sobre a cultura surda. 

 Interessante registrar que além da existência das duas línguas (português e Libras) ou da 

presença do intérprete, outras narrativas foram frequentes. Os trabalhos marcam o período em que 

foram produzidos, uma vez que a maioria deles foi escrito em uma época de lutas da comunidade 

surda pelo reconhecimento da Libras. Demarcam uma mudança epistemológica em relação ao olhar 

sobre os surdos e a surdez: de uma visão clínica sobre a deficiência para uma visão cultural, 

socioantropológica. Interessa-nos trazer as narrativas de surdos acadêmicos, na visão referida por 

Arfuch (2010, p. 73):  

(...) não é tanto o “conteúdo” do relato por si mesmo – a coleção de 

acontecimentos, momentos, atitudes –, mas precisamente as estratégias – 
ficcionais – de autorepresentação o que importa. Não tanto a “verdade” do 

ocorrido, mas sua construção narrativa, os modos de (se) nomear no relato, 

o vaivém da vivência ou da lembrança, o ponto do olhar, o que se deixa na 
sombra; em última instância, que história (qual delas) alguém conta de si 

mesmo ou de outro eu. E é essa qualidade autorreflexiva, esse caminho da 

narração, que será, afinal de contas, significante. 

 

 É importante ressaltar que muito mais do que trazer informações sobre esses aspectos 

discutidos anteriormente, os trabalhos analisados registram uma visão cultural dos surdos. Também 

é importante destacar o percurso das temáticas contempladas nas teses e dissertações através, 

levando em consideração o período em que foram produzidas. Essa análise das temáticas abordadas 

evidencia a possibilidade da produção de outros saberes e representações sobre os surdos e a língua 

de sinais. 
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