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RESUMO

Esta pesquisa faz parte de um projeto interinstitucional com o objetivo final de produção
de um dicionário terminológico bilíngue Português/Libras na área de Embriologia, que visa
contribuir para o crescimento da Língua de Brasileira de Sinais (Libras - língua de
modalidade gestoespacial ou visuo-espacial), com termos embriológicos, hoje existentes
no Brasil, apenas na Língua Portuguesa (de modalidade oralauditiva). Este por sua vez, foi
denominado Língua de Sinais Proposta Terminológica para a área de Embriologia. A
escolha da disciplina foi influenciada pelo fato de existir estudante surdo no curso de
Medicina no campus Macaé, Rio de janeiro. Em relação aos procedimentos metodológicos
a pesquisa possui natureza qualitativa. Também é denominada aplicada uma vez que
produziu conhecimento para que utilização no cotidiano de alunos surdos matriculados no
ensino médio e em cursos da área biomédica, alterando a situação atual de falta de sinais
na Libras para a disciplina de Embriologia, visando a melhoria do processo
ensino/aprendizagem desses alunos. Para realização desta pesquisa utilizou-se as fontes
primárias mais conhecidas, nesse caso a entrevista e a partir dela identificamos as
dificuldades do surdo no ensino superior, visto que temos em posse dados ainda não
estudados e também fontes secundárias, retiradas de livros, teses, artigos devido a
pesquisa e coleta de informações bibliográficas pautadas no assunto objeto de estudo. Foi
construída uma ficha lexicográfica, baseada em Lima (2014), onde contêm os sinais dos
termos técnicos criados pelo surdo após sua compreensão do significado de tal palavra.
Para essa etapa, foi necessária a presença de um professor da área, interpretes de Libras,
aluno e pesquisador. Após a criação do sinal, foi gravado um vídeo desses sinais para
mostrar todas as etapas de realização dele. Em seguida, foi feito um estudo preliminar
sobre o sistema de escrita de sinais chamado SignWriting e o programa de montagem dos
símbolos da escrita denominado SignPuddle. Dado a importância do tema, acredita-se que
pode continuar elaborando sinais que vão dar suporte a área médica. Buscar outras áreas e
até outros surdos ou interpretes que estejam interessados nesse assunto. Sabendo que a
procura pelos surdos a estudar na área de saúde são limitadas, proporcionar mais
oportunidades a esses surdos de se chegarem a área, com mais materiais produzidos para
esse fim.
Palavras chaves: Surdos, Língua de Sinais, inclusão, Embriologia, Signwriting.

ABSTRACT

This research is part of an interinstitutional project with the final objective of producing a
bilingual Portuguese terminology dictionary/Libras in the area of embryology, which aims
to contribute to the growth of the Brazilian language of signs (Libras-Language of
Gestospatial or visuo-spatial modality), with embryological terms, currently existing in
Brazil, only in the Portuguese language (Oralauditory modality). This in turn was called
the terminological sign language for the embryology area. The choice of discipline was
influenced by the fact that there is a deaf student in the medical course on the Macaé
campus, Rio de Janeiro. In relation to the methodological procedures, the research has a
qualitative nature. It is also called applied since it produced knowledge to use in the daily
routine of deaf students enrolled in high school and in biomedical courses, altering the
current situation of lack of signs in Libras for the discipline of Embryology, In order to
improve the teaching/learning process of these students. To accomplish this research we
used the most known primary sources, in this case the interview and from it we identified
the difficulties of the deaf in higher education, since we have in possession data not yet
studied and also secondary sources, Taken from books, theses, articles due to research and
collection of bibliographic information based on the subject matter of study. A
lexicographic record was built, based on Lima (2014), where they contain the signs of the
technical terms created by the deaf after their understanding of the meaning of such a
word. For this stage, it was necessary the presence of a professor of the area, interpreters of
Libras, student and researcher. After the creation of the signal, a video of these signals was
recorded to show all stages of realization of it. Next, a preliminary study was made about
the signal writing system called Signwriting and the assembly program of the writing
symbols called SignPuddle. Given the importance of the theme, it is believed that it can
continue to elaborate signs that will support the medical area. Seek other areas and even
other deaf or get wrong who are interested in this matter. Knowing that the search for the
deaf to study in the health area is limited, provide more opportunities for these deaf people
to reach the area, with more materials produced for this purpose.
Keywords: Deaf, sign Language, inclusion, embryology, signwriting.
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INTRODUÇÃO
Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 muito se tem falado sobre
a educação de surdos no Brasil, mas ao mesmo tempo percebe-se que o modo como esta
inclusão vem ocorrendo merece mais atenção por parte dos pesquisadores.
Esta luta, por parte da comunidade surda, data do início do século XX. Ao longo
do tempo muitas conquistas foram obtidas e dentre as maiores podemos citar: a Lei de
cotas (Lei, 8.213/1991), que em seu Artigo 93 reserva para deficientes auditivos vagas
em concursos públicos; a Lei 10.436/2002 que determina a obrigatoriedade da Libras
(Língua Brasileira de Sinais) como disciplina curricular nos cursos de licenciatura além
da presença de um intérprete de Libras nas salas de aula onde estiverem matriculados
alunos surdos; a Lei 13.146/2015, promulgada em 2016, que se baseou na Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e, recentemente, em 2017, a Lei
13.409/2016 que instituiu nas Universidades Federais, cotas para pessoas com
deficiência, alterando a legislação que contemplava apenas estudantes vindos de escolas
públicas, baixa renda, negros, pardos e indígenas.
Embora todas estas políticas públicas pareçam suficientes para o atendimento
educacional do deficiente auditivo, um relato pessoal de um aluno surdo do curso de
Medicina da UFRJ, Campus Macaé, sobre suas dificuldades para acompanhar o curso,
nos chamou atenção. Embora fosse atendido por interpretes, ele nos esclareceu que sua
maior dificuldade era a falta de sinais em Libras que correspondessem aos termos
técnicos em português em diferentes disciplinas do curso.
Propusemos-nos, então, a investigar o assunto e verificamos inicialmente que
Lima (2014), já tinha observado que poucos são os surdos que possuem graduação, e com
isso, o acesso ao mercado de trabalho também se torna um grande impeditivo. Primeiro
porque muitas vezes, surdos que não são proficientes em Língua Portuguesa, são
erroneamente considerados iletrados funcionais (GUARINELLO et al, 2009) e acabam ,
ficando impedidos de alcançar níveis acadêmicos superiores. O fato da Libras ser a
primeira língua deste grupo, isso acaba muitas vezes não sendo levado em consideração.
Outro ponto a ser considerado, independente da disciplina da área profissional, os termos
técnicos em português não possuem, em sua maioria, sinais correspondentes em Libras.
Isto resulta necessidade de datilologia (soletração em Libras) das aulas quase que
integralmente. O processo de datilologia tem muitas desvantagens, entre elas, o fato de
ser um processo extremamente lento, que acaba por prejudicar o acompanhamento das
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aulas por parte do aluno surdo, ocasionando dificuldade na compreensão do conteúdo
ministrado. Sem sinais, não existem léxicos. Portanto, a escassez de léxicos em Libras
nas áreas tecnológicas e biomédicas, tem se caracterizado como um grande desafio na
educação dos surdos na área profissional e gerado uma grande preocupação a cerca do
processo de ensino/aprendizagem deste grupo de alunos. Intérpretes de Libras e
professores têm buscado formas de permitir que o conteúdo seja compreendido pelo
aluno, contudo, a não oficialização dos sinais gerados, limita o aperfeiçoamento e a
educação continuada fora da instituição onde eles são gerados, já que não chegam a ser
de domínio público. Por isso, a produção de sinais de forma correta, que permita que
venham a fazer parte de léxicos que possam vir a ser submetidos ao processo de
validação e oficialização, tem sido alvo de trabalho de pesquisa (LIMA,2014).
Por outro lado, a produção de léxicos de qualquer língua é um processo
meticuloso e que necessita de aprovação ou validação de seus “verbetes” para que sejam
inseridos oficialmente na língua como léxico. Isso obviamente tem contribuído para a
morosidade na produção destes léxicos. Sabemos que a criação de sinais em Libras se dá
através dos sujeitos surdos, tanto por terem proficiência na língua, como pelo fato de
terem Libras como primeira língua, como pelo fator cultural, que determina que estes
sinais surjam naturalmente. Para que o léxico seja gerado é muito importante que,
primeiramente, o aluno surdo compreenda o conceito que está sendo ensinado e só após
esta compreensão crie o sinal específico em Libras para tal conceito. A ajuda e apoio do
intérprete e do professor da disciplina, nesse momento, se torna um fator muito
importante para garantir que o conceito seja plenamente compreendido pelo surdo. O
professor vai ensinar o conteúdo, o intérprete vai interpretá-lo na Língua de Sinais, de
modo que o aluno surdo compreenda o que está sendo falado e, este aluno, após adquirir
o entendimento do conceito dará o sinal para o conceito correspondente.
Nesta pesquisa, buscamos reunir informações com o propósito de responder aos
seguintes problemas: Como deve ser feita a produção de sinais em Libras? O aluno do
curso de Medicina poderia contribuir para a produção dos sinais para a disciplina de
Embriologia? Como gerar estes sinais para que futuramente estes venham a fazer parte de
um léxico que contribua efetivamente para a compreensão do conteúdo da disciplina de
embriologia por alunos surdos?
O objetivo geral deste trabalho é produzir, junto com o aluno surdo do curso de
Bacharelado em Medicina da UFRJ, sinais para termos conceitos e estruturas da área de
embriologia, para os quais ainda não existam sinais validados em Libras, de modo a
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estarem dentro das normas que permitam que passem por um processo futuro de
validação que os permita fazer parte de um léxico na área.
Nossa hipótese é que a criação de sinais dentro dos critérios para sua inserção em
léxicos de Libras, na área de embriologia, são parte fundamental para a melhoria do
processo de ensino/aprendizagem de alunos surdos no ensino médio e área biomédica.
Para o desenvolvimento do presente trabalho foram utilizadas pesquisas
bibliográficas e estudo de caso. A pesquisa bibliográfica baseou-se em publicações
científicas da área de educação de surdos, Libras, surdez, legislação vigente e tecnologia
assistiva que auxiliasse na descrição de sinais. O estudo de caso foi desenvolvido, em sua
totalidade, através de pesquisa de campo, envolvendo o perfil do aluno surdo matriculado
no curso de Medicina da UFRJ, com base em entrevista que identificasse seus principais
desafios e conquistas durante seu processo educacional.
Durante a pesquisa, fizemos um levantamento de termos técnicos da área de
embriologia, para os quais não existiam sinais em Libras, mas que eram essenciais para a
compreensão da mesma. Utilizamos como suporte a gravação de vídeos, onde o
deficiente auditivo ensinava o sinal, por ele criado, para representar o termo técnico cujo
significado lhe foi ensinado.
Esse presente trabalho foi dividido em cinco capítulos. O primeiro capítulo são
apresentadas a introdução, a justificativa e os objetivos da pesquisa. No segundo capítulo
discute-se como o processo de Educação de surdos ocorre, assim como suas principais
características. Neste capítulo, também é discutida a relação entre a surdez e a Língua
Brasileira de Sinais. No terceiro capítulo, é abordada a produção de léxicos em Língua
Portuguesa e em Libras. No quarto capítulo, apresenta-se o processo de produção,
validação e divulgação dos sinais através de léxicos, como são utilizados dentro da língua
e como os intérpretes aprendem esses sinais. No quinto capítulo, ressalta-se o processo
metodológico em que a pesquisa se pautou. No sexto capítulo, são apresentados os
resultados e discussões dos dados empíricos e, por fim, no sétimo e último capítulo
expõem-se a conclusão da pesquisa.
Justificativa

Foi observado que os dicionários Aurélio (2014) e Houaiss (2009) apresentam
entre 113.000 a 228.000 verbetes em português, enquanto os dicionários de Libras, de
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língua geral, possui entre 9.000 e 13.000 sinais, que são os correspondentes aos verbetes
da Língua Portuguesa, em Libras. Por outro lado, não existem em Libras nenhum léxico
que contemple a disciplina de Embriologia, o que demonstra a originalidade de um
trabalho nesta área, Além destes dados deixarem claro que contribuições nesta área são
de extrema importância para o crescimento da Libras, a existência de centenas de
verbetes em português para designar estruturas embrionárias, em contraste com apenas
algumas dezenas em Libras (CAPOVILLA, 2017), por si só, já justificaria a busca pelo
aumento de sinais na área biomédica, visando a melhoria do processo de aprendizagem
de estudantes surdos.
Desta forma, esse estudo visa contribuir para que, no futuro, os alunos surdos no
Brasil, ao chegarem às universidades, tenham as mesmas oportunidades de aprendizagem
que os alunos ouvintes.
Na tentativa de colaborar com o desenvolvimento profissional destes alunos,
firmamos uma parceria entre três das mais importantes instituições de ensino superior do
estado do Rio de Janeiro: UFRJ - Macaé - local onde o aluno surdo faz medicina, IFFCampos pela colaboração de intérpretes para mediar o processo de comunicação entre
pesquisador e aluno e UENF, como instituição que elaborou, coordenou e financiou o
presente trabalho.

Objetivo Geral
O objetivo que apresentaremos agora faz parte de um projeto interinstitucional
com o objetivo final de produção de um dicionário terminológico bilíngue
Português/Libras na área de Embriologia, que visa contribuir para o crescimento da
Língua de Brasileira de Sinais (Libras - língua de modalidade gestoespacial ou visuoespacial), com termos embriológicos, hoje existentes no Brasil, apenas na Língua
Portuguesa (de modalidade oralauditiva).
Neste trabalho inicial, buscamos desenvolver, junto com um aluno surdo,
matriculado no curso de Bacharelado em Medicina da UFRJ, sinais que, após validação,
venham a compor um léxico que possa ser utilizado por qualquer discente surdo da área
de embriologia tanto no ensino médio como em cursos da área biomédica.
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Objetivos Específicos
•

Escolher termos básicos utilizados em embriologia com o apoio de um
especialista na área;

•

Procurar nos meios digitais disponíveis e em dicionário de Libras, os termos
selecionados e verificar quais não têm sinais correspondentes em Libras;

•

Passar, com a ajuda de um professor especialista e um intérprete de Libras, os
conceitos dos termos para o aluno surdo que, compreendendo o significado de
cada termo vai dar o sinal mais adequado para o mesmo;

•

Verificar a compreensão do conceito por parte do aluno, através da explicação que
o mesmo dará para a escolha deste sinal;

•

Estruturar os sinais criados a partir dos termos técnicos para a Língua Brasileira
de Sinais com base nas normas lexicográficas para posterior inserção em um
léxico de Embriologia.

•

Criar um glossário com verbetes específicos para a área proposta a fim de serem
validados e ampliados.
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1. EDUCAÇÃO, CULTURA SURDA, LIBRAS E O SISTEMA SIGN
WRITING COMO TECNOLOGIA ASSISTIVA

Nesta seção apresentaremos fatores que muito tem influenciado na comunidade surda
brasileira. Trás o registro da história da educação de surdos que durante décadas foi
marcada por muita luta e as consequências dessas conquistas refletiram nos aspectos
culturais, políticos, educacionais em que envolve a comunidade surda brasileira.
Dessa forma, os deficientes auditivos e surdos representam uma parcela significativa
da população brasileira e muitos estudos surgiram para contribuir com a inclusão do
surdo e sua participação ativa na sociedade. Veremos a partir de agora as contribuições
para a Educação de surdos no Brasil.

1.1 Breve histórico da Educação de Surdos no Brasil

Muito se tem falado sobre a Educação de surdos no Brasil, mas nem sempre
compreender esse processo é tão fácil. A história da educação dos surdos envolve muita
determinação de uma comunidade que, desde o início do século XX vem lutando por seus
direitos. Nesse período, aconteceram situações em que a educação de surdos era
favorável e outras em que era dificultada. Assim, faz-se importante conhecer a história
dessas pessoas desde os tempos mais antigos. Segundo Godoi (2013), os Gregos e os
Romanos não consideravam o deficiente como um ser humano, isso porque para a
sociedade da época, uma pessoa só vivia e/ou existia se pudesse trabalhar estudar, lutar e
se comunicar. Caso nada disso fosse possível, estes eram considerados seres incapazes.
No caso dos surdos, por muitas vezes não compreenderem o mundo ao redor devido à
dificuldade de ouvir, já que se acreditava que o pensamento era adquirido através da fala,
acabavam sendo segregados do processo educacional. Além disso, os surdos eram
privados de todos os direitos legais. Não podiam votar, estudar e nem mesmo herdar os
bens da família.
Um monge beneditino surdo, espanhol, chamado Ponce de Léon, começou a
mudar o pensamento de que os surdos não eram capazes de aprender, quando começou a
ensinar crianças surdas, filhas de nobres e excluídas da sociedade. Constituiu uma escola
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para surdos em seu monastério e utilizava o alfabeto bi-manual – utilizando ambas as
mãos e alguns sinais simples. Posteriormente, houve um retrocesso mundial no processo
de educação dos surdos, devido a proibição das línguas de sinais e imposição do oralismo
puro. O professor surdo francês Eduard Huet, chegou ao Brasil na época do império, a
pedido de D. Pedro II e fundou, no Rio de Janeiro, o Instituto de Surdos-Mudos. Assim,
começou a trajetória da educação de surdos no Brasil. O francês seguia a língua de sinais
francesa e por isso foi considerado o introdutor da língua de sinais no Brasil. Huet fundou
o instituto de surdos-mudos em 1857 e em 1861 ele foi embora para o México e o
instituto teve seu nome trocado para Instituto Nacional de Educação de Surdos, atual
INES (LOURENÇO, BARANI, 2014).
Até os nossos dias, a língua de sinais representa para os surdos o mesmo que a
fala para os ouvintes. Nos próximos tópicos discorreremos sobre essa língua no Brasil e
sua importância na vida da pessoa surda.

1.2 Entendendo aspectos relacionados à surdez e a Libras
Quando se fala em surdez, é extremamente necessário entender o que existe atrás
dessa temática. Surdez é uma condição em que o sujeito possui a ausência da audição,
ficando impossibilitado de ouvir os sons ao seu redor e de manter uma comunicação
baseada na fala. Por Libras, compreende-se que ela é a língua oficial do surdo e que
Língua Portuguesa, entra como segunda língua (oral, nesse caso, viso espacial) e a
principal língua de modalidade escrita.
Após a promulgação da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, a Libras passa a ser
reconhecida como meio de comunicação da comunidade surda e de instrução para
aprendizado de conteúdos escolares, gerando uma considerável mudança no processo
educacional do aluno surdo.
Vale destacar que as línguas de sinais são de modalidade espaço visual, ou seja,
realizam-se no espaço com articuladores visuais das mãos, corpo, movimentos e lugar de
sinalização. Também são utilizadas marcas não manuais, como expressões as expressões
corporais e faciais SALLES et al., (2004, p. 84):
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Os surdos utilizam a expressão facial e corporal para omitir, enfatizar, negar,
afirmar, questionar, salientar, desconfiar e assim por diante. Alguns estudos
investigam a hipótese de que essas expressões codificam propriedades
gramaticais de categorias funcionais da estrutura operacional.

Portanto, os sinais e as expressões compõem as categorias gramaticais e
funcionais da Libras. A Libras não foi uma adaptação feita a partir de línguas orais e não
representa o “português sinalizado”. Ela é uma língua ilimitada, ou seja, possui fonologia,
morfologia, léxico, variação linguística e gramatical. É uma das maneiras dos surdos
significarem o mundo e entrarem em contato com ele. Como sua cultura se baseia na
visão, os surdos aprendem com os olhos e interpretam com as mãos.
Honora (2014) conceitua surdez como a falta de identificação e reconhecimento
dos diferentes sons do ambiente e Libras, a Língua Brasileira de Sinais, uma língua de
modalidade viso motora com características pertinentes a qualquer modalidade de língua.
Possuem estrutura gramatical, sintaxe e morfologia semântica como as línguas escritas.
Vygotsky, em seus estudos relacionados a deficiência, fez relatos sobre a surdez. Para ele,
surdez é a deficiência que causa maiores danos para o individuo. E Libras, enquanto uma
língua, caracteriza-se como um sistema de regras abstratas composta por elementos
significativos inter-relacionados (GOLDFELD, 2002).
Para Nogueira et al. (2018, p. 6) entender sobre as concepções de surdez e Libras,
facilita desconstruir crenças e mitos mediante apresentação de contexto atual em que vive
o surdo brasileiro:
As Concepções de surdez e Libras permite assumir a surdez como uma
experiência visual e compreender que as experiências vivenciadas pelos surdos
são muito mais visuais do que de não audição. O surdo é então a pessoa que
compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais
manifestando sua cultura pelo uso da Libras. Como as representações
simbólicas do mundo dependem dos canais sensoriais, a experiência visual está
presente em todos os tipos de representações e produções dos surdos.

Esses autores aplicam as concepções de surdez e Libras nas principais abordagens
educacionais para o surdo, já que estas influenciam o mundo, a sociedade e a maneira
como os surdos se veem e são vistos. Entender sobre surdez e Libras é reconhecer os
avanços e desafios dos surdos na sociedade e torna-la a segunda língua oficial do país é
amenizar o preconceito que ainda existe na população contra estas pessoas com
deficiência. Cita-se, como exemplo, acesso no mercado de trabalho e inclusão do surdo
no ensino superior. Ainda para Nogueira et al. (2018, p. 9):
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As conquistas envolvendo educação e inclusões de surdos aconteceram em
decorrência de muita luta de todos os envolvidos com a causa da surdez, mas o
que as sustentou foram às mudanças de concepção sobre a surdez. Assim, a
legitimidade da Libras como língua oficial no Brasil produziu avanços na área
da educação decorrentes do reconhecimento da existência da cultura surda e
das identidades surdas. Nesse sentido, Concepções de surdez e Libras
permitem mostrar como as abordagens educacionais envolvendo o bilinguismo
e o oralismo, cultura e identidade surdas e as legislações sobre o assunto
permeiam o processo de inclusão e educação dos surdos na atualidade.

A partir de 1988, os deficientes, incluindo os surdos, puderam ser reconhecidos,
principalmente como "seres humanos com direitos" e que sua deficiência não podia ser
constituída como um "pecado" ou um "defeito". Nesse sentido vamos abordar, como as
concepções de surdez e Libras se tornam importantes para a inclusão do surdo na escola e
na sociedade.

1.3 Tendências na educação de surdos

É preciso esclarecer que há três tendências na educação do surdo: educação oral,
comunicação total e utilização das línguas nacionais de sinais (DORZIAT, 1999;
PEREIRA, 2005; BANDINI, et al., 2006). Para melhor compreensão, Martins e Giroto
(2011) explicitam as ideias centrais de cada uma dessas tendências teórico-filosóficas:
O Oralismo, que defende o uso exclusivo da língua oral na interação
surdos/ouvintes, enfatiza a importância do uso de habilidades auditivas como
pré-requisitos para o desenvolvimento da linguagem, pois seus precursores
propõem um trabalho intensivo de estimulação auditiva, o qual deve iniciar-se
o mais cedo possível na vida da criança surda. A abordagem da Comunicação
Total, que apresenta como proposta a valorização dos mais variados recursos
que podem facilitar o acesso do surdo à linguagem oral e escrita, propõe
práticas bimodais / simultâneas, das quais fazem parte sinais e fala,
possibilitando ao surdo o acesso mais fácil às modalidades oral e escrita da
língua majoritária. [...] a filosofia de educação bilíngue tem proposto o acesso
da criança a duas línguas: a de sinais e a oficial do país, neste caso na
modalidade escrita. Contrária à filosofia da Comunicação Total, nesta visão,
ambas as línguas não podem ser usadas simultaneamente pelo fato de
possuírem estruturas diferentes. Seus proponentes concebem os sinais como a
‘língua natural’ dos surdos (MOURA, 1993), sendo que estes são considerados
como pertencentes, na maioria dos casos, a uma comunidade distinta daquela a
que pertencem os ouvintes (MARTINS E GIROTO, 2011, p. 8-9).

Não serão discutidas as vantagens e desvantagens dessas tendências, pois
demandam anos de observações de cada uma dessas metodologias, bem como de estudos
teóricos mais aprofundados. Entretanto, temos na educação bilíngue a utilização da língua
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de sinais que se caracteriza como a língua materna do surdo, sendo essa, até o momento,
descrita como a melhor forma de alcançar os resultados pretendidos.

1.4 Culturas e Identidades Surdas
Falar dos surdos nesse momento tão importante para a história da inclusão exige
que mencionemos algumas características bem marcantes na sua história. De acordo com
o censo, em 2010, no Brasil, deficientes auditivos e surdos já somavam 9,7 milhões da
população, representando assim uma das “minorias” que lutam para que sua cultura seja
legitimada dentro da sociedade.
A expressão “cultura” normalmente pode ser entendida como o ato de participar
de programas culturais como ir a cinemas, teatros e museus. Conforme Santos (2006), a
cultura está mais relacionada à educação do que aos programas culturais. Assim é
possível entender que a cultura se caracteriza dentro do grupo onde está inserida e possui
suas regras de conduta, seus valores, suas expressões e sua linguagem. Neste sentido, de
acordo com Sá (2009):
“Cultura”, neste texto, é definida como um campo de forças subjetivas que dá
sentido(s) ao grupo. É através das interpretações baseadas na cultura
majoritária que, na construção social da surdez, ocorre à valorização do modelo
ouvinte, principalmente no processo educativo dos surdos. Trata-se de uma
imposição subjetiva (às vezes até objetiva) sobre as identidades dos surdos,
sobre sua subjetividade, sobre sua autoimagem, ou seja, poderes são exercidos
para influenciar os surdos a perderem sua identidade de surdo, para que sua
diferença seja assimilada, disfarçada, torne-se invisível.

Assim, a cultura dos surdos entre desafios e conquistas diárias, vem sendo
redesenhada. A surdez pode constituir uma área de estudo que se ocupa a estudar o surdo,
sua língua, suas particularidades (GOLDFELD, 2002).
De acordo com Strobel (2008, p.24), a “cultura surda, é o sujeito surdo entender o
mundo e de modificá-lo, a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com suas
percepções visuais que contribuem para a definição das identidades surdas”. Vale a pena
mencionar que para existir a cultura surda é necessário que exista a língua de sinais.
Utilizar Libras como primeira língua é extremamente importante para desenvolver uma
identidade pessoal surda (NOGUEIRA et al., 2018).
Como qualquer outra cultura, a cultura surda também apresenta suas
especificidades. Na área da surdez, essa cultura se caracteriza como uma afirmação da
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identidade surda e nesse contexto, a língua de sinais, está inserida como uma maneira a
preconizar a comunicação dos surdos. A partir do entendimento sobre cultura surda é
imprescindível destacar também que os surdos possuem identidades surdas. “Para a
construção destas identidades impera sempre a identidade cultural, ou seja, a identidade
Surda como ponto de partida para identificar as outras identidades Surdas. Esta
identidade se caracteriza também como identidade política, pois esta no centro das
produções culturais” (PERLIN, 2002).
Portanto, para a existência da identidade surda, torna-se necessário mencionar que
as experiências do surdo estão legitimamente ligadas às experiências visuais e as
interações com o mundo, a relação com pessoas da mesma comunidade e o uso da língua
de sinais para que essa possa ser legitimada.
Perlin (2002), considera que existem sete tipos diferentes de Identidades surdas
que podem ser assim classificadas conforme o Quadro 1:

Quadro 1. Classificação das Identidades Surdas

IDENTIDADE

COMPORTAMENTO DOS SURDOS
1.1 Se aceitam como surdos;

1.

Identidades

surdas

(identidades 1.2 Passam aos outros a sua cultura surda;

políticas)

1.3 Tem dificuldades de entender a língua
falada.
2.1 Surdos que nasceram ouvintes e por
algum motivo ficaram surdos;

2.

Identidades surdas híbridas

2.2 Aceitam-se como surdos,
2.3 Participam da comunidade surda.
3.1 Não participam da comunidade surda;

3. Identidades surdas flutuantes

3.2 Orgulham-se em saber falar;
3.3 Não participam da comunidade surda;
3.4 Demonstram resistência a língua de
sinais.
4.1 Desconhecimento da surdez como fator
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social;

4. Identidades surdas embaraçadas

4.2 Sinalização precária, sem condição de
dar informações sobre si;
4.3Ouvintes determinam o comportamento;
4.4 Vistos como incapacitados;

5. Identidades surdas de transição

5.1 Surdos que viveram sem contato com a
identidade surda;
5.2 Identidade em construção,
ouvintistas, ora sinalizadores.

ora

6.1 Presentes em surdos de determinada
localidade
(surdo
carioca,
surdo
brasileiro).

6. Identidades surdas de diáspora

7.1 Apresentam porcentagem de surdez
mais levam a vida de ouvintes;
7. Identidades surdas intermediárias

7.2 Usam aparelhos;
7.3 Usam a oralidade;
7.4 Dispensam uso do intérprete.

Fonte: Adaptado por Lima (2014) com base em Perlin (2002)

1.5 Legislação Brasileira referente à Educação de Surdos
Em uma trajetória histórica, o processo de aceitação e inclusão dos surdos na
escola foi contemplado com algumas leis. Inicialmente, as leis remetiam a um contexto
geral todas as deficiências. Mais recentemente, com a obrigatoriedade da educação
inclusiva e especial, a surdez vem sendo melhor compreendida, tanto que algumas leis já
foram criadas especificamente para o surdos.
A constituição federal de 1988 foi um marco para a evolução dos direitos
humanos no Brasil. A partir de então, alguns eventos importantes marcaram a legislação
para pessoas com deficiências e atualmente é possível perceber leis específicas voltadas
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para a inclusão educacional dos surdos. No Quadro 2, é possível encontrar alguns
dispositivos legais acerca das deficiências e Libras (NOGUEIRA et al., 2018).
Quadro 2. Dispositivos legais das deficiências e Libras

ANO

1988

DISPOSITIVO LEGAL

Constituição federal

APLICAÇÃO
Atendimento Educacional Especializado
a portadores de deficiência

Matrícula compulsória de pessoas
portadoras de deficiência em cursos
regulares públicos e privados.

1989

Lei 7.853/1989

1990

Satisfação das necessidades básicas de
Conferência Mundial de educação aprendizagem
para todos (Tailândia)

1994

Conferência
Mundial
sobre
Necessidades Educativas especiais
(Salamanca)

Direito a Educação de pessoas
deficientes no sistema regular de ensino

Diretrizes para a educação nacional com
ênfase nas pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação no
sistema regular de ensino. Definição de
educação especial.

1996

Lei 9.394 (LDB)

1999

Condições básicas de acesso
Portaria
MEC
nº1.679/1999 deficientes ao ensino superior.
(Revogada pela portaria nº 3.284,
de 7 de novembro de 2003)

dos

Trata dos deficientes auditivos

1999

Decreto 3.298/1999

Política Nacional para a integração da
pessoa Portadora de Deficiência.

2000

Lei 10.098. Lei da Acessibilidade

Ampliação da noção de acessibilidade e
garantia de transcrições em braile e a
intérprete de Libras.

2002

Lei 10.436. Lei de Libras

Primeira legislação com características
inclusivas. Reconhecimento da Libras
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como língua, a cultura surda como
identidade.

2005

Inclusão da disciplina de Libras nos
Decreto 5.626/2005 regulamenta a currículos dos cursos de licenciatura e
lei de acessibilidade e a lei de fonoaudiologia.
Libras.

2011

Decreto 7.611/2011

Normatização do Estado para a
manutenção das escolas especializadas.

Fonte: Adaptação feita por Lima (2014) de Brasil (1988, 1989, 1996, 1999,2000, 2002, 2005, 2011);
Unesco e MEC- Espanha (1994).

Neste ínterim é possível perceber que os dispositivos legais citados acima
representam a evolução da educação dos deficientes, principalmente a educação de
surdos no Brasil.

1.6 A Língua Brasileira de Sinais
A Língua Brasileira de Sinais, popularmente conhecida como Libras, (observa-se
que na escrita apenas a primeira letra é maiúscula, pois de acordo com a lei 10.436/2002,
Libras deixou de ser uma sigla e, portanto, deixou de ter a grafia em maiúsculo
“LIBRAS”) é uma língua natural do surdo e portanto, muito se difere de linguagem.
Para entender essa questão é preciso entender que língua e linguagem são termos
diferentes. Quadros e Karnopp (2004, p. 24) assim conceituam:
A palavra linguagem aplica-se não apenas às línguas português, inglês,
espanhol, mas a uma série de outros sistemas de comunicação, notação ou
cálculo, que são sistemas artificiais e não naturais. Por exemplo, em português,
a palavra linguagem é usada com referência à linguagem em geral, e a palavra
língua aplica-se às diferentes línguas. O vocabulário linguagem, em português,
é mais abrangente que o vocábulo língua, não só porque é usado para se referir
às linguagens em geral, mas também porque é aplicado aos sistemas de
comunicação, sejam naturais ou artificiais, humanos ou não.

Assim, a expressão “Linguagem de sinais” é utilizada de forma equivocada
porque Libras se apresenta como uma língua natural, portanto, ligada a um sistema de
comunicação entre surdos e sociedade.
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A língua brasileira de sinais, como visto anteriormente, surgiu no Rio de Janeiro a
partir da fundação do Instituto Nacional de educação de Surdos em Laranjeiras em 1857.
A partir desse momento, mesmo com a precária situação em que se encontravam os
surdos, carência de dicionários de sinais, falta de conhecedores da língua e limitação na
comunicação, à língua de sinais foi evoluindo até se tornar a língua natural como hoje é
reconhecida. Em consonância com sua evolução, cabe salientar que Libras tornou-se uma
língua natural: “pode-se dizer que uma língua natural é uma realização específica da
faculdade da linguagem que se dicotomiza num sistema abstrato de regras finitas [...] a
utilização efetiva desse sistema, permite a comunicação entre seus usuários” (QUADROS
e KARNOPP, 2004, p. 30).
1.7 A importância da leitura para o desenvolvimento da escrita
Um dos objetivos do Referencial Curricular da Educação está na leitura, que pode
contribuir como um facilitador no processo de alfabetização e letramento de todas as
crianças. Por isso sabemos que é de extrema necessidade e importância oferecer ao aluno
vivências com diversos tipos de textos e leituras.
Na escola, uma prática de leitura intensa é necessária por muitas razões. Ela
pode:
- ampliar a visão de mundo e inserir o leitor na cultura letrada;
- estimular o desejo de outras leituras;
- possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação;
- permitir a compreensão do funcionamento comunicativo da escrita: escrevese para ser lido;
- expandir o conhecimento a respeito da própria leitura;
- aproximar o leitor dos textos e os tornar familiares — condição para a leitura
fluente e para a produção de textos;
- possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens;
- informar como escrever e sugerir sobre o que escrever;
- possibilitar ao leitor compreender a relação que existe entre a fala e a escrita;
- favorecer a estabilização de formas ortográficas.
Uma prática intensa de leitura na escola é, sobretudo, necessária, porque ler
ensina a ler e a escrever (BRASIL, 1997, p. 47).

Bandini, et al., (2006) demonstram que o contato com o texto seja através de
leitura ou de contação, também auxiliam na aquisição da escrita pelas crianças surdas:
[...] mesmo crianças surdas quando expostas a uma língua e a material letrado
têm comportamentos de futuros leitores. Este fato sugere que investimentos em
programas de Educação Infantil dentro de uma perspectiva escolar, voltada
para o contato com material letrado, podem ser efetivos em auxiliar crianças
surdas usuárias de LIBRAS a verem-se como futuros leitores e escritores, e
facilitar o processo de aquisição de leitura e escrita, mesmo quando elas são
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provenientes de classes sociais mais baixas, filhas de pais semialfabetizados
(BARDINI, et al., 2006, p. 55-56).

Segundo esses autores, não importa se a criança é surda ou ouvinte, ela precisa
vivenciar experiências através de textos para poder desenvolver suas habilidades de
escrita, quanto maior for esse contato, maior será o desenvolvimento de suas
potencialidades. Vale dizer que ser surdo não significa falta de capacidade de aprender,
porém, apenas traduz a ideia de que se deve pensar em como formar esse aluno de uma
maneira diferenciada. Logo, cabe à escola possibilitar o acesso a Libras e a materiais
didáticos que se utilizem da língua de sinais para que o aluno surdo também possa se
desenvolver como o aluno ouvinte.

2
A
CONTRIBUIÇÃO
DAS
TECNOLOGIAS
PENSAMENTO, LINGUAGEM E APRENDIZAGEM

ASSISTIVAS

NO

Muitas são as tecnologias existentes para trabalhar na inclusão de alunos surdos.
Para os surdos, as modificações trazidas pelas novas tecnologias não foram apenas
educativas, sociais e laborais, mas, sobretudo, de inserção comunicativa em muitas das
atividades de vida diária que antes não era possível realizar, pois, a distância e o tempo se
encurtam pela Internet e surgem novas maneiras de se relacionar. Bersch (2007) trata a
tecnologia assistiva como:
Um termo ainda novo, utilizado para identificar todo o arsenal de Recursos e
Serviços que contribuem para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas
com deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão (BERSCH,
2007, p. 2).
Assim, a tecnologia assistiva passa a exercer um papel muito importante na
relação entre o surdo e meio social. O aluno vai poder manter uma relação de
comunicação mais apropriada com os alunos ouvintes e, assim, terá oportunidade de
vivenciar novas experiências a partir da troca com o outro, assegurando a aprendizagem
que se objetiva.
Existem muitas maneiras de acrescentar tais tecnologias no trabalho com o surdo.
Como prova disso, temos a utilização da tecnologia para produzir material léxico para
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esse tipo de aluno e através de programas e aplicativos móveis, que usam a língua de
sinais escrita (signwriting) para representar sinais não oficiais e criando dicionários que
podem ser utilizados nas terminologias existentes dentro das disciplinas.
Utilizar as novas tecnologias não garante à escola um avanço de qualidade, se esta
continuar com os processos da aprendizagem tradicional de transmissão de informações.
É preciso utilizá-las como ferramentas de trocas cognitivas e, no caso dos surdos, a língua
a ser ancorada nessas práticas precisa ser a Libras.

2.1 Pensamento e Linguagem
Vygotsky (1993) se preocupava com o desenvolvimento cognitivo dos surdos,
com o pensamento e principalmente com linguagem destes indivíduos. A língua de sinais
é um fator primordial para o desenvolvimento cognitivo da pessoa surda. A aquisição ou
não dessa língua, pode acarretar avanços ou dificuldades para a vida destas pessoas. Em
seus estudos sobre pensamento e linguagem, mencionou alguns pontos fundamentais que
dão base a esse trabalho. Disse Vygotsky (1993, p.17):
a) A linguagem exerce papel essencial na estruturação do pensamento, mas os dois
não estão interligados desde o princípio: cada um tem uma raiz genética diferente
e desenvolvimento próprio, que posteriormente passa a influenciar na trajetória do
outro.
b) O pensamento no início é pré-verbal e não se apoia em instrumentos linguísticos,
posteriormente se amplia no seu encontro com a linguagem.
c) A fala divide-se em duas funções que acontecem paralelamente: fala
comunicativa e egocêntrica, enquanto a primeira está ligada a comunicação com o
outro, a segunda faz o caminho oposto, “emerge quando a criança transfere
formas sociais e cooperativas de comportamento para a esfera das funções
psíquicas interiores e pessoais”. A criança adquire a linguagem através do
convívio, a interação que mantem com o outro.
d) O momento de fusão entre o pensamento e a fala sucede quando o pensamento
encontra na fala um instrumento que lhe auxilia na organização e expressão de
ideias; quando a fala deixa de ser meramente comunicativa e emotiva, para ser
mais elaborada e racional.
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e) O pensamento verbal constitui-se um elo entre o pensamento e a fala, pois ambas
tem funções indissociáveis. O pensamento apreende a realidade para além da
percepção e da sensação, atribuindo a ela um significado.

O significado de uma palavra representa um amálgama tão estreito do
pensamento e da linguagem, que fica difícil dizer se se trata de um fenômeno
da fala ou de um fenômeno do pensamento. Uma palavra sem significado é um
som vazio; o significado é um critério da palavra, seu componente
indispensável. Mas [...] o significado de cada palavra é uma generalização ou
um conceito. E como as generalizações e os conceitos são inegavelmente atos
de pensamento, podemos considerar o significado como um fenômeno do
pensamento (VYGOTSKY 1993, p.104).

Considerando as transformações benéficas da língua para a sociedade,
acreditamos que quando começa a fazer parte do pensamento, sem esquecer a
especificidade da criança surda, não será a língua oral a responsável por permitir
mudanças significativas no seu pensamento, mas sim a Língua de Sinais. Assim,
mencionamos que seria ideal que todas as crianças tivessem acesso a Língua de Sinais
ainda bem cedo, e que essa língua fosse à maneira de interação entre ela e seus pais.

2.2 Produção de materiais como estratégia de ensino.

A Libras foi reconhecida no Brasil, através da Lei Federal nº 10.436 de 2002, e
obrigatoriamente inserida nos currículos dos cursos de Licenciatura a partir de 2005,
quando o Decreto Federal nº 5.626 foi assinado. Devido ao pequeno período decorrido
após o Decreto ter sido sancionado, os materiais didáticos para o ensino da mesma ainda
são escassos (SANTOS, 2013)
Segundo Santos (2013), os materiais existentes em Libras se limitam a poucos
dicionários e alguns programas de computador e aplicativos que fazem uma tradução
limitada há uma grande parte dos sinais. Limitada porque não tem tradução de todos os
sinais da Libras, mas com um grande potencial em cumprir o seu papel. No caso dos
dicionários impressos a limitação é maior, pois não contempla algumas características
primordiais da língua de sinais como expressão facial e movimento.
Para os autores Lebedeff, et al, (2011), por ser uma língua viso-espacial, a Libras
apresenta peculiaridades específicas distintas das línguas orais. Como cenário da Libras,
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temos a cultura surda, esta, muitas vezes desconhecida pela maior parte dos acadêmicos
que não possuem saberes sobre o sujeito surdo e menos ainda sobre sua cultura, sobre a
língua de sinais e a Libras. Percebe-se, portanto, o desafio de introduzir os saberes sobre
a surdez na escola e em comunidades que geralmente desconhecem a surdez bem como a
diferença linguística e a Língua Brasileira de Sinais como língua de uma comunidade
minoritária. É importante discutir os desafios de ensinar e produzir material didático para
uma língua sobre a qual os estudantes não possuem quaisquer informações e que foge dos
canais de recepção e produção usuais, ou seja, as línguas orais são oral-auditivas, pois a
Libras é viso-gestual.
Para Leffa (2007) a produção de materiais de ensino é uma sequência de
atividades que tem por objetivo criar um instrumento de aprendizagem. Essa sequência de
atividades pode ser descrita de várias maneiras, envolvendo um número maior ou menor
de etapas. Minimamente, deve envolver pelo menos quatro momentos: (1) análise, (2)
desenvolvimento, (3) implementação e (4) avaliação.
Idealmente essas quatro etapas devem formar um ciclo recursivo, onde a avaliação
leve a uma nova análise, reiniciando um novo ciclo. Na fase da análise se observa a
necessidade dos alunos e o que eles precisam aprender. No desenvolvimento é relevante
definir os objetivos propostos depois da analise das necessidades do aluno. O feedback e
a motivação também encontra-se nessa fase. Na implementação é necessário primeiro
saber a quem o material será destinado para poder utilizá-lo. Existem três situações
básicas de implementação: (1) o material vai ser usado pelo próprio professor, (2) o
material vai ser usado por outro professor, (3) o material vai ser usado diretamente pelo
aluno sem presença de um professor.
A avaliação pode ser feita de forma informal ou formal através de folhas de
exercícios ou até mesmo questionários e entrevistas com alunos. A produção de materiais
para surdos se caracteriza como uma estratégia de ensino, mas segundo o autor, a
produção de materiais não está centrada nem no professor nem no aluno; está centrada na
tarefa. A tarefa é a atividade que resulta do encontro do artefato (folha de atividade,
programa de computador) com o aluno.

2.3 A distinção entre o surdo e o Deficiente Auditivo: similaridades e diferenças
É válido considerar que a pessoa com deficiência auditiva ou surdez é aquela que
tem dificuldades de compreender os sons que são executados no ambiente. Honora
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(2014), observou que: “muitas vezes, o termo deficiência auditiva é usado
indiscriminadamente para pessoas com problemas auditivos de qualquer tipo”. É
importante destacar a diferença entre elas.
A pessoa com deficiência auditiva é aquela que apresenta uma dificuldade em
perceber os sons, mas não impede a compreensão da fala. São pessoas que se comunicam
através da fala oral. São pessoas que possuem uma perda leve ou moderada e que usam
aparelhos sonoros. Já, pessoas surdas, são classificadas como aquelas que têm a audição
prejudicada a ponto de não compreenderem a fala através do ouvido, independente de
usarem aparelho ou não. São pessoas que usam Libras para se comunicarem, por
possuírem perda auditiva severa ou profunda. Apesar das confusões existentes entre as
duas terminologias, ainda existe um problema cultural que caracteriza muitas vezes o
surdo como “surdo-mudo”. O surdo não é mudo. Ele possui aparelho fonador apropriado
para a fala, portanto, não falam porque não ouvem. Nesse caso, a presença de um
fonoaudiólogo para mediar esse processo se torna muito importante. (Honora, 2014)
Nesse contexto, vale a pena mencionar que para fazer caracterizações
terminológicas acerca dos termos surdo e deficiente auditivo é importante conhecer as
causas das perdas auditivas. Portanto, tais perdas podem acontecer em qualquer fase da
vida. Honora (2014) conceitua e explica cada causa:
•

Algumas causas são relatadas como pré-natais, nessa fase que acontecem do
inicio da gestação até a hora do parto os problemas mais comuns que podem
acontecer estão relacionados com a mãe, se esta tiver ingerido drogas, álcool,
monóxido de carbono, ou tiver feito uso de antibióticos e diuréticos. As causas
também podem ser genéticas e hereditárias (casos anteriores na família,
casamentos

consanguíneos,

síndromes),

exposição

a

raio-X,

carências

alimentares, infecções e problemas endócrinos.
•

Além das causas pré-natais, é possível também acontecer situações pré
disponíveis para a surdez, tais como as causas perinatais. Essas podem acontecer
do nascimento até um mês após o nascimento. Os problemas relacionados a essa
causa estão ligados a: prematuridade, quando o nascer passa da hora de nascer,
quando falta oxigenação no cérebro, trauma de parto e incompatibilidade
sanguínea.
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Então, torna-se necessário mencionar que estas alterações auditivas também
podem acontecer do nascimento até o fim da vida. Portanto, problemas de audição podem
estar relacionados a contração de doenças como: meningite, caxumba, sarampo, remédios
ototóxicos, idade avançada, traumas causados por acidentes, otites e ruídos de grande
intensidade por longos períodos de tempo.
GESSER (2009, p. 46), assim relata:
[...] o povo surdo tem sido encarado em uma perspectiva exclusivamente
fisiológica (déficit de audição), dentro de um discurso de normalização e de
medicalização, cujas nomeações, como todas as outras, imprimem valores e
convenções na forma como o outro é significado e representado. Cabe
ressaltar, por outro lado, que não é apenas a escolha acertada de um termo que
elimina os preconceitos sociais. Os preconceitos podem estar disfarçados até
mesmo nos discursos que dizem assumir a diferença e a diversidade.

É preciso entender o surdo nas suas peculiaridades e dar condições para que ele
viva em sociedade sem preconceitos e com oportunidades para ele ser o que ele quiser.
Vale dizer que os surdos preferem ser reconhecidos como surdos e acreditam que a
denominação “deficiente auditivo” já proporciona certo preconceito social.

2.4 Sistema Sign Writing. Usos e possibilidades

A Libras possui um sistema de escrita de sinais que ainda é pouco difundido. O
Sign Writing, que é um sistema visual escrito para todas as línguas de sinais ao redor do
mundo. Assim como o alfabeto fonético para as línguas faladas, transcreve todas as
complexidades das línguas de sinais para o sistema escrito. Esse sistema foi inventado
por Valerie Sutton através de desenhos para explicar a linguagem musical voltada para
dança. (SUTTON, 2002)
Desde o inicio da história dos surdos, a língua de sinais vem sendo conhecida
como gestos, mímicas, caretas, processos diabólicos, loucura, entre outros termos.
Somente a partir de 1990, que a surdez definitivamente começou a adentrar nos meios
acadêmicos através de pesquisas e investigações sistemáticas. Dessa forma, a partir das
legislações intimamente ligadas a educação de surdos, muitas pesquisas sobre surdez,
Libras educação de surdos, tem aparecido ao redor do mundo. (BARRETO, 2015). Com
esses estudos surgem também os interesses investigativos sobre o sistema de escrita de
sinais que permite converter os sinais para desenhos. Segundo Barreto (2015, p. 56):
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Historicamente, não houve o desenvolvimento natural da qualquer tipo de
escrita para as Línguas de Sinais, pelo menos não noticiado. Por uma ou outra
razão, as comunidades surdas, por consequência, permaneceu essencialmente
apenas em sua via expressiva, isto é, sinalizada, o que seria equivalente às
demais línguas em sua modalidade oral.

Por isso, não é fácil encontrar documentos abordando sobre a escrita de sinais
como fator de necessidade inerente ao surdo. Atualmente, a mídia social veiculada a
internet detém uma abrangência de grande relevância para a comunicação do surdo com o
mundo exterior. De acordo com Martins, (2001), o sistema de escrita pode ser a
representação da estrutura de uma língua.
Souza e Pinto (2003) explicam que “o sistema de escrita de sinais é definido por
três estruturas básicas: posição da mão, estrutura e contato”. Além destas, é importante
falar que nessa estrutura também existem símbolos para expressão facial, pontos de
articulação e movimento. Baseados na ideia de SUTT, 2003, a Figura 1 representa as
configurações de mãos básicas que podem ser utilizadas para representar uma palavra.
Figura 1. Configuração básica de mãos no sistema SignWriting, mão circular,
aberta e fechada.

Fonte: Sutt (2003)

Levando em consideração o Sign Writing, vale a pena demonstrar algumas
imagens que são utilizadas para movimento das mãos e dos dedos.
Figura 2. Movimentação das mãos e dedos

Fonte: Sutt (2003
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No centro da figura observamos uma sequência de três imagens de variações dos
símbolos básicos de movimentos das mãos associados ao movimento de dedos. Acima e
abaixo observamos os símbolos utilizados para esses movimentos.
Além dessas representações existem mais seis estruturas básicas que são utilizadas
para representar os elementos que compõem o sinal (Quadro 3).
Quadro. 3. Representação de contato dos elementos que compõem o sinal

Tocar em outra parte do corpo.
Pegar em alguma parte do corpo ou roupa.
Tocar entre duas partes do corpo, geralmente entre dois dedos.
Bater em alguma parte do corpo.
Raspar em alguma parte do corpo saindo da superfície.

Esfregar em alguma parte do corpo (tocar e mover sem sair da superfície)
Fonte: Campos, Girafa e Santa Rosa (2000, p.4)

O sistema de escrita de sinais SignWriting, não é o único sistema de escrita de
sinais existente, mas é o único em que sua notação permite perceber o sinal descrito. Pela
formatação e complexidade dos outros sistemas, eles acabam sendo utilizado apenas por
pesquisadores e pelos seus criadores. (BARRETO, 2015).
O SignWriting surgiu em 1972, em uma escola de balé na Dinamarca, através de
uma notação para dança chamada de DanceWriting, criada pela Valerie Sutton. Depois de
um tempo ela foi ensinar balé utilizando essa notação. (SUTTON, 1973)
Neste ínterim, um grupo de pesquisadores da Dinamarca que desejava pesquisar
sobre o assunto, através de uma noticia de jornal conheceram o trabalho de Sutton e
convidaram para descrever as sinalizações de um grupo de surdos. Assim, Sutton
precisou adaptar sua técnica para Língua de Sinais e foi assim que em 1974, o
SignWriting foi criado. (SUTTON, 1999a).
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Com o advento da internet, surgem também muitas possibilidades de criação. E
em benefício à propagação da língua escrita é possível perceber a existência de
programas de computadores como o SignPuddle para fazer a edição para SignWriting.
Nesta perspectiva, pode-se mencionar que no Brasil os relatos mais conhecidos
sobre a escrita de sinais estão na Literatura Infantil com alguns livros já publicados.
Livros como Cinderela Surda, Patinho Feio, Adão e Eva.
Figura 3. Livro Cinderela Surda do MEC

Fonte: Martins (2007)

3

ESTUDO DO LÉXICO: ATRIBUTOS EM LÍNGUA PORTUGUESA E
LIBRAS
Diante dos estudos apresentados, compreende-se que os parâmetros de Libras são

iguais a estrutura dos fonemas das línguas de sinais. Assim, como em toda língua, Libras
também apresenta uma estrutura própria. Nessa seção é possível perceber as semelhanças
e singularidades dos processos de criação dos léxicos de Língua Portuguesa e de Libras e
compreender a importância desse termo para as línguas visuais e escritas.

3.1 Léxicos em Língua Portuguesa
Na perspectiva dessa pesquisa, torna-se fundamental apresentar o léxico de
Língua Portuguesa. Comumente, léxico e vocabulário se confundem sendo atribuído o
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mesmo significado para ambos, porém, Vilela (1997, p.31) distingue: “vocabulário e
léxico: o vocabulário é uma subdivisão do léxico, como por exemplo, o léxico de um
autor, o léxico de um texto, o léxico de uma escola, de uma área de lazer”. Dessa forma,
para o autor, léxico no campo da comunicação representa o grupo de palavras que
atribuem à possibilidade de comunicação entre um grupo.
Na visão de Vilela, léxico e vocabulário caracterizam-se de maneiras diferentes,
porém, o vocabulário faz parte do léxico. E nessa perspectiva, entram em ação as
singularidades do dicionário e do glossário que representam muito mais do que uma
palavra. Nesse sentido, o dicionário predomina com vocábulos próprios de uma língua e o
glossário se caracteriza como uma linguagem mais técnica. O autor chama de
“vocabulário difícil” de uma época, da escola, palavras pouco utilizadas em uma
determinada comunidade. Porém, em meio a tantos conceitos, vocabulários, como se
classificam

os

“termos”,

“palavras”,

“lexicemas”,

“vocábulos”,

“lexicologia”,

“lexicografia” dentro da Língua Portuguesa? Porque é necessário compreender esses
termos? Para Vilela (1997, p.32):
Nesse conjunto, vocábulo é a palavra que ocorre na frase, termo é a palavra
própria de uma disciplina, palavra ou lexema é a palavra que aparece como
entrada no dicionário. Lexicologia é o estudo científico dos léxicos e
lexicografia é a técnica de elaboração de dicionários.

Assim, diante dessa explanação torna-se necessário compreender a diferença entre
esses conceitos para que cada um deles possa ser ajustado dentro da necessidade de quem
vai trabalhar com ele.
Conforme o exposto, Biderman (1996, p.27) classifica léxico da seguinte forma:
Nas últimas décadas, os linguistas não têm dado muita atenção a problemas de
grande relevância relativos ao léxico. Contudo, o vocabulário exerce um papel
crucial na veiculação do significado, que é, afinal de contas, o objeto da
comunicação linguística. A informação veiculada pela mensagem faz-se,
sobretudo, por meio do léxico, das palavras lexicais que integram os
enunciados. Sabemos, também, que a referência à realidade extralinguística nos
discursos humanos, faz-se pelos signos linguísticos, ou unidades lexicais, que
designam os elementos desse universo segundo o recorte feito pela língua e
pela cultura correlatas. Assim, o léxico é o lugar da estocagem da significação
e dos conteúdos significantes da linguagem humana. (BIDERMAN, 1996, p.
27)

O léxico exerce um papel muito importante. Ele, na língua, vai constituir signos
linguísticos. É através dele que o conhecimento é obtido.
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3.2 Sinais em Libras
A língua Portuguesa, língua natural dos brasileiros, apresenta em sua estrutura
todos os quesitos para a existência de uma língua verdadeira. Apresenta morfologia,
sintaxe, fonologia, gramática própria estruturada e características inexistentes em outros
países de Língua Portuguesa. Cada povo tem a sua história, sua cultura, os seus valores e
é nessa perspectiva que a Língua Brasileira de Sinais também apresenta suas
especificidades de língua. Em língua sinalizada, a fonética, cuja representação seria os
sons, é substituída pelos sinais.
Dentro da área da Linguística, basicamente a partir dos estudos de Stokoe (1960,
2000), ficou evidenciado que os itens lexicais conhecidos como sinais, se diferenciavam
entre si. Essa diferenciação trouxe a percepção que os instrumentos utilizados para
estruturar os sinais eram de níveis fonológicos, permitindo constituir a palavra através de
três características: configuração de mãos, localização e movimento. (XAVIER, 2006).
Vale a pena mencionar que a estruturação dos sinais hoje é compreendida por
cinco parâmetros. Após Stokoe & Battison (1984) observaram, além dos parâmetros
citados acima, a orientação da palma. Em níveis fonológicos de estruturação, a língua de
sinais é formada por cinco parâmetros e toda criação de sinais em Libras deve obedecer a
esse formato.
Assim, atualmente é possível perceber os parâmetros da seguinte forma:
Configuração de mãos, Movimento, Orientação, Ponto de Articulação e Expressão
Corporal (Lima, 2014).
A configuração da mão é o formato que esta assume durante a realização do sinal,
podendo ser através do alfabeto datilológico (Figura 4A) ou através de outro formato
(Figura 4B).
Figura 4. Alfabeto datililógico (A) e outras configurações de mão (B)
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Blog
Tertúlias
de
Libras.
Disponível
em:
Fonte:
http://tertuliasdelibras.blogspot.com/2015/11/configuracoes-de-maos.html
Abaixo, é possível observar que dois sinais podem ser feitos utilizando a mesma
Configuração de Mãos (Figura 5):
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Figura 5. Sinal de pedido de desculpas (A) e o mesmo sinal configurando tristeza (B)

Fonte: Capovilla e Rafael (2001)

Observa-se que existe uma diferença de significado entre os sinais, utilizando a
configuração de mãos que nesse caso é em “letra Y”, o ponto de articulação onde ele é
executado e a expressão facial fazendo a referência, nesse caso, o sentimento da pessoa
em diferentes momentos. Observamos então que houve mudança de orientação como
descrito por Stokoe (1974).
Sendo assim, orientação representa a direção para onde a palma da mão é apontada
na realização do sinal (LIMA, 2014), podendo seguir direcionamento para esquerda,
direita, frente, atrás, dentro fora (Figura 6).

Figura 6. Exemplos de sinais demonstrando algumas possibilidades da orientação da
palma

Fonte: Capovilla e Rafael (2001)

Na figura 7 é possível perceber que os sinais podem ter ou não movimento, mas
que para que o movimento exista é necessária a existência de espaço. O movimento
pode vir do antebraço, braço ou pulso e podem ser circulares, espiralados, de cima para
baixo ou da direita para esquerda. Como demonstrado ainda na figura 7, o movimento é
demonstrado por setas.
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Figura 7. Setas demonstrando o sentido do movimento

Fonte: Capovilla e Rafael (2001)

Na figura 8, vemos o ponto de articulação do sinal, que é o espaço onde a mão
configurada o realiza.

Figura 8. Setas demonstrando o ponto de articulação do sinal

Fonte: Capovilla e Rafael (2001)

Na figura, 9 vemos a expressão facial como parte integrante do sinal.

Figura 9. Setas demonstrando a participação da face no sinal

Fonte: Capovilla e Rafael (2001)
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3.3 Visão geral sobre iconicidade e arbitrariedade de Libras
Na Libras existem dois atributos são indispensáveis na produção dos sinais. Tais
atributos são conhecidos como iconicidade e arbitrariedade. Não é possível tratar desses
temas sem levar em consideração as ideias de Sausurre (2012), sobre significado e
significante. Para ele, significado tem relação com o conceito que a palavra exprimiu e
significante tem a ver com a acústica que ela é produzida para o signo linguístico. (Lima,
2014)
Levando tais ideias em consideração, é importante mencionar que a língua não é
somente uma nomenclatura, relacionada com os termos referentes às coisas do mundo,
mas sim a sistema bem complexo envolvendo o significante e o significado para dar
sentido à língua.
Segundo Teixeira, 2013 antes de falar propriamente de arbitrariedade e
iconicidade é importante conceituar três importantes conceitos relacionados a essa
questão: símbolo, índice e ícone. Baseados em Martelotta (2011) em Manual de
Linguística, obtemos as seguintes ideias:
O símbolo, de acordo com Peirce, refere-se a determinado objeto,
representando-o, com base em uma lei, hábito ou convenção, estabelecendo
uma relação entre dois elementos. Para citar alguns exemplos, a cruz é o
símbolo do cristianismo, e a balança, o símbolo da justiça. Uma característica
importante do símbolo relaciona-se ao fato de que ele é parcialmente motivado,
ou seja, há entre o símbolo e o conteúdo simbolizado alguns traços
relacionados. Há uma diferença fundamental entre o símbolo, de um lado, e o
índice e o ícone, de outro, já que nesses dois últimos há um nível ainda menor
de arbitrariedade. No caso do índice, ocorre uma relação de contiguidade com a
realidade exterior: a fumaça, por exemplo, é o índice do fogo, e a presença de
nuvens negras, o índice de chuva iminente. O ícone, por sua vez, tem uma
natureza imagística, apresentando, portanto, propriedades que se assemelham
ao objeto a que se refere. A fotografia de um indivíduo, por exemplo, é uma
representação icônica desse indivíduo, assim como o mapa do Rio de Janeiro
representa a cidade. Assim, um ícone é qualquer coisa que seja utilizada para
designar algo que lhe seja semelhante em algum aspecto”. (MARTELOTTA,
2011, p. 73)

Levando em consideração os conceitos acima é importante mencionar que a
iconicidade se revela como a as principais características que o ícone tem em comum
com o objeto que ela representa. (TEIXEIRA, 2013), assim é possível dizer que a
iconicidade existe em grande parte dos sinais de Libras e que tal atributo existe em todos
as línguas de sinais espalhadas pelo mundo por se tratar da reprodução da imagem a qual
se faz referência (Figura 10)

45
Figura 10. Sinal icônico de casa.

Fonte: Capovilla e Rafael (2001)
No sinal representado, percebe-se a existência da iconicidade pela própria
representação do sinal. Na casa, as mãos formam o telhado da casa. Os sinais icônicos
fazem a relação da imagem com a mensagem a ser transmitida.
Vale a pena mencionar que também existem verbos de natureza icônica. Assim, a
iconicidade do sinal está relacionada ao tipo de sujeito que estará praticando a ação.
Nesse caso, o verbo “cair” se direciona para a execução da ação na qual o sujeito é
dominante. Comparando “um papel caindo” e “uma pessoa caindo”, o verbo “cair” nesse
caso, vai traduzir o tipo que sujeito que está caindo, se for o papel, ele vai ter realizado
com o apoio da mão configurada em sinal de papel e vai “cair” seguindo o movimento de
queda do papel e no caso de uma pessoa, os dedos estarão configurados em sinal de
pessoa em pé e a “queda” (Figura 11) se fará com a projeção dos dedos em direção ao
chão (TEIXEIRA, 2013).
Figura 11. Verbo “cair” flexionando a ação para o papel e para a
pessoa

Fonte: Salles (2004, p.93)
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Neste sentido, existe a prevalência dos sinais que não fazem uma representação
exata da imagem original e sua formação não se relaciona com a imagem em uma
perspectiva geral. Esses sinais são os conhecidos como arbitrários.
Por arbitrariedade, Lima (2014) define: “A palavra arbitrário, no entanto, não
deve dar a ideia de que o significado dependa da livre escolha do individuo falante, mas
que o significante é imotivado, ou seja, não tem nenhum laço natural com o significado”
Fridrych (2012) afirma que a arbitrariedade pode apresentar algumas
características:
a) Existência no extralinguístico, onde o significante se junte ao significado, e
não o signo ao objeto referente no mundo.
b) Dois aspectos importantes, o arbitrário interno do signo e o arbitrário
sistêmico do signo, em que “arbitrário significa estritamente, num caso como
no outro, contingente a uma língua – sendo que essa contingência [...] é uma
necessidade”
c) Ser entendida como a ausência de causalidade ou necessidade: o que é
arbitrário do signo é arbitrário da língua.
d) Possível existência de duas projeções logo refutadas: 1ª presença em
onomatopeias e 2ª presença em exclamações e interjeições.
Assim também, arbitrariedade é definido por Teixeira (2013):
[...] a ideia de arbitrariedade da língua se relaciona com a ideia de convenção:
enquanto a palavra “cadeira” é icônica na língua de sinais, na língua
portuguesa, por exemplo, ela é arbitrária, pois só recebe esse nome devido a
uma convenção que estabelece esse conceito e não porque há uma relação entre
o som da palavra e o objeto que ela designa (TEIXEIRA, 2013, p.3).

Neste ínterim a arbitrariedade não constitui imagem visual do sinal com o que está
sendo sinalizado. Mesmo a Libras ter grande motivação na iconicidade, é possível
perceber a presença de muitos sinais de criação arbitrária. A formação do sinal independe
de alguma característica da palavra ou objeto para lhe dar um sentido. Da mesma forma,
dentro das características de sinais arbitrários encontram-se alguns verbos. Vale citar os
verbos “TER” e “QUERER”, aqui é possível perceber que seus sentidos não fazem
referência aos conceitos dos verbos mas, sua criação foi feita através de conceitos que
foram convencionados (Figura 12).
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Figura 12. Demonstração de sinais arbitrários

BISCOITO

DESCULPA

PESSOA

Fonte: SALLES (2004)
3.4 A escrita e leitura do aluno surdo
O processo de aquisição de linguagem do surdo, nem sempre é algo muito fácil.
Como já foi mencionado anteriormente, a primeira língua do surdo é a língua de sinais,
porém, ele precisa aprender e fazer uso da Língua Portuguesa na modalidade escrita.
Necessário desmistificar sobre o conhecimento das terminologias que se apresentam na
concepção da surdez. Vale mencionar que existem diferenças fundamentais entre surdo,
surdo-mudo e deficiente auditivo.
Erroneamente, a expressão “surdo-mudo ainda é muito utilizada no universo da
surdez. O fato do surdo não falar está diretamente ligada a ideia dele não ouvir, porém, na
maioria das vezes, ele possui aparelho fonador preparado para executar a fala, mas a falta
de conhecimento e a falta de trabalho especializado dificulta a aquisição da fala por parte
dos surdos brasileiros.
Então o que é fala? Gesser (2009, p.55) racionaliza sobre nosso entendimento de
fala:
A sociedade, de modo ampliado, concebe fala como o sentido de produção
vocal-sonora. A verdade é que o surdo fala em sua língua de sinais. É
necessário, entretanto, expandir o conceito que temos de línguas humanas, e
também redefinir conceitos ultrapassados [...].

Dessa forma, pode-se mencionar que a autora faz comparação entre a audição e a
fala e assegura que o surdo tem condições de falar se assim ele tiver autonomia para tal
questão.
Durante muito tempo, a Filosofia Oralista assegurou a obrigatoriedade de fala do
surdo e a imposição na não utilização de língua de sinais. No passado os surdos, eram
treinados a falar e com isso, muitos ficaram frustrados com a situação e também,
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envergonhados, pela maneira que falava. Durante esse período se comunicar em Libras
tornou-se proibido. Após muita luta da Comunidade Surda, com a chegada do
Bilinguismo, os surdos conseguiram novamente o direito de usar língua de sinais na
comunicação oral e passaram a utilizar a Língua portuguesa como modalidade escrita
(RIBEIRO, 2013)
Ribeiro (2013) menciona que atualmente, com as legislações que começaram a
vigorar desde a década de 1990, os Surdos passaram a ser beneficiados por uma educação
bilíngue, onde podem aprender a Língua Portuguesa como segunda língua (L2), com o
foco na modalidade escrita e não na modalidade oral. Nascimento (2010, p.52) cita que:
Além de LSB e LP serem línguas de modalidades diferentes, também possuem
funções diferentes. O surdo precisa aprender o português, enquanto os ouvintes
que falam a LP podem continuar monolíngues. Esta situação se parece muito
com o bilinguismo social em que um grupo é monolíngue e o outro é bilíngue.

Dessa forma, o surdo precisa aprender as duas línguas para de fato se tornarem
bilíngues. Se eles se comunicarem apenas em Libras e não tiverem domínio de leitura e
escrita, eles são simplesmente surdos monolíngues, como grande parte da população
brasileira. Vale lembrar que Língua de Sinais é de modalidade viso motora, enquanto
Língua Portuguesa é de modalidade oral.
Outra questão importante citada por Ribeiro (2013) é que antigamente, o fato dos
surdos serem classificados como incapazes, o afastaram da sociedade e eles passaram a
ser “excluídos” da comunidade. Com isso, passaram a ser considerados “analfabetos” por
não terem possibilidades de aprenderem a se comunicar no mundo dos ouvintes. Sendo
assim, os surdos passaram a apresentam duas classificações: surdos-Libras que são
aqueles que se comunicavam apenas por Libras e surdos oralizados sendo esses, os
surdos que se comunicação através da oralidade.
Vale mencionar que entre a filosofia oralista e o bilinguismo surgiu uma nova
metodologia, a Comunicação total. Nesta, os surdos poderiam utilizar qualquer artificio
que objetiva-se a melhorar a comunicação, como, língua de sinais, gestos, datilologia
(alfabeto manual), leitura e escrita e nesse momento, surge, para aqueles com resquício
auditivo a possibilidade de utilizar aparelhos amplificadores nos ouvidos. (LIMA, 2014).
Na visão de Lima (2014) após tantas conquistas da comunidade surda, atualmente
é muito comum à utilização da fala e sinalização simultaneamente. A esse processo
denomina-se bimodalismo ou português sinalizado, no nosso caso. Limeira de Sá (2006,
p. 85) afirma que “qualquer abordagem que não considere a língua de sinais como
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primeira língua e língua utilizada por surdos proficientes como referencial é uma mera
conveniência para os profissionais ouvintes que trabalham na área da surdez”.
Dessa forma, é importante observar que o professor ou pesquisadores que
trabalham na área de surdez estudem a cultura dos surdos, educação dos surdos
e os estudos linguísticos da Língua de Sinais para se aproximar de seus alunos
Surdos, procurando conhecer o máximo possível a Língua de Sinais.
(RIBEIRO, 2013, P.27)

4

CRIAÇÃO E VALIDAÇÃO DOS SINAIS PARA A PRODUÇÃO DE LÉXICOS
Dentro de qualquer língua é importante reconhecer as etapas necessárias para a

produção e criação dos léxicos. Em língua de sinais, a criação de sinais deve seguir os
atributos necessários para essa etapa. Produzir léxicos se dá a partir da percepção do
ambiente e compreensão dos elementos que se tornam necessários para a criação legitima
de tal palavra ou sinal levando em consideração os atributos indispensáveis para que essa
criação seja reconhecida dentro da língua.

4.1 Produção de léxicos em Língua Portuguesa
A Língua Portuguesa tem origem do Latim, mas não do Latim escrito por ser uma
características só dos nobres. A língua originou do latim “vulgar”, falado pelo povo.
(OLIVEIRA, 2010). Atualmente, o vocabulário da língua conta com aproximadamente
381.000 verbetes (Academia Brasileira de Letras). Verbetes são palavras com definições
e exemplos.
É difícil confirmar exatamente a quantidade de palavras que existem na Língua
Portuguesa, pois novas palavras são criadas constantemente e outras caem em desuso
com o passar do tempo, tornando-se arcaicas. Nesse processo é essencial que a criação de
palavras na língua siga o neologismo. Vale mencionar que na língua a formação de
palavras se dá por apenas duas maneiras: formação de palavras novas e importação
estrangeira. Não existe um consenso sobre o processo de formação de palavras. Portanto,
é necessário que essa formação siga a três componentes: derivação, composição e
onomatopeia (ROCHA, 2008). Rocha, menciona:
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A derivação consiste na formação de uma palavra a partir de uma base já existente
na língua. É um mecanismo muito produtivo, que abrange vários tipos de
processos. Seguem-se algumas definições e exemplos. 1) Derivação sufixal –
anexação de um sufixo a uma base: camarada + agem = camaradagem; bilhete + agem = bilhetagem; 2) Derivação prefixal – anexação de um prefixo a uma
base: hiper+ mercado = hipermercado; hiper+ centro = hipercentro;
3)
Derivação parassintética (parassíntese) – anexação simultânea de prefixo e
sufixo: des- + osso + -ar = desossar; en- + surdo + -ecer = ensurdecer; 4)
Derivação conversiva (conversão ou derivação imprópria) – emprego de uma
palavra de uma determinada classe lexical em outra classe: O impossível
acontece (o vocábulo impossível, empregado normalmente como adjetivo, é usado
como substantivo); 5) Derivação siglada (siglagem ou acronímia) – formação de
palavras a partir de grafemas, sílabas ou de excertos de palavras ou bases
existentes na língua: PT (Partido dos Trabalhadores. A sequência PT (petê)
funciona como uma palavra autônoma da língua.); Febraban (Federação Brasileira
de Bancos); Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais); 6)Derivação
truncada (abreviação vocabular, truncamento ou truncação) – formação de uma
palavra por meio de um corte na base: odonto (odontologia); cesária (cesariana);
responsa (responsabilidade). Outro processo é o da composição, que consiste na
criação de uma palavra a partir de duas ou mais bases existentes na língua: saláriofamília (salário + família); deputado cantor (deputado + cantor); agrotóxico (agro+ tóxico).
Já a onomatopeia é a tentativa do falante de imitar os ruídos ou movimentos do
mundo exterior: miar, sussurrar, zum-zum, farfalhar, tique-taque. (ROCHA, S/D).

Cumpri (2012), observa que o léxico se dá através da nomeação dos objetos e
seres ao redor. Quando tudo passa a ser nomeado e categorizado, o léxico se torna
presente. O resultado desse processo é a dicionarização. No dicionário os conceitos são
revelados e passam a ser conhecidos por todas as pessoas.
Importante mencionar que quando os nomes passam a ser dicionarizados eles
deixam de ser neologismos e passam a ser léxicos. Sobre Léxicos, Cumpri (2012, p.42),
define:
Tais definições contribuem para um conceito de palavra ao mesmo tempo opaco
e relativo; opaco por ela estar na fronteira entre o linguístico e o extralinguístico;
e relativo por variar de língua para língua. Assim, a definição e a classificação do
léxico de uma determinada comunidade linguística é uma tarefa que está longe
de ser fácil e rápida. Além de o léxico ser a forma de registrar o conhecimento do
universo, também é um sistema aberto que engloba o patrimônio vocabular de
uma dada comunidade linguística ao longo de sua história, que constitui um
tesouro cultural abstrato.

Nesse sentido, Biderman (1978, 1981, 1999) afirma que léxico, é a palavra
nomeando e se referindo à realidade, portanto tem valor absoluto, sendo relativo. Para ele
a palavra tem e dimensões muito importante: é uma unidade operacional básica, é
bastante significativa no discurso humano e apresenta uma psicolinguística primordial.
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Diante do exposto, não existe uma regra pré-estabelecida sobre a criação de
léxicos para Língua Portuguesa. As palavras surgem constantemente e corriqueiramente
fazendo relação com a cultura do povo. Os neologismos se tornam léxicos quando
passam a ser “validados”, ou seja, dicionarizados pela Língua Portuguesa (Figura 13).

Figura 13. Esquema resumindo a sequência de eventos para criação de um léxico

Fonte: Elaboração Própria.
Portanto, primeiro se nomeia algo através de uma palavra que é um verbo ou
nome absoluto. A palavra se torna verbete quando ela recebe definições e é
exemplificada. Um verbete que nomeia algo novo é considerado um neologismo, mas
quando são agrupados em um glossário ou dicionário e validados, constituem um léxico.

4.2 Importâncias de produzir léxicos para Língua de Sinais

Na Libras o número de sinais é escasso. Na área educacional torna-se importante
criar sinais para os termos técnicos de disciplinas específicas para ajudar o surdo no
processo de aquisição da aprendizagem. Contudo, para a elaboração de dicionários
técnicos, é necessário elaborar fichas lexicográficas, conforme nos indica Fromm (2005,
p.2). Segundo este autor, “a criação de uma ficha terminológica é essencial para o
desenvolvimento de um dicionário técnico”. Além da montagem das fichas, é importante
que sejam informatizadas para que exista um banco de dados para pesquisa e analise
sempre que necessário (SOUZA et al., 2014).
A oficialização de uma língua para um país é um fator muito importante para a
história dele. Como vimos anteriormente, no Brasil existem apenas duas línguas oficiais,
Língua Portuguesa e Língua Brasileira de Sinais, dado essa informação através da lei nº
10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras,
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regulamentada pelo decreto 5626 de dezembro de 2006. Mesmo sendo oficializada, a
Libras apresenta léxicos muito escassos. SOUZA et al., (2014, p.82) mencionam:
Oficialmente a Libras conta com quatro dicionários de língua geral que, em
diferentes épocas, buscaram compilar os sinais usados pela comunidade falante de
língua de sinais no Brasil. Os dicionários são: o Iconographia dos Signaes dos
Surdos- Mudos, de 1875; o dicionário Linguagem das Mãos, de 1969; e o
Dicionário Digital da Libras do INES, de 2006 e o Novo Deit-Libras - Dicionário
Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, de 2001 e a
edição revista e aumentada de 2013. Esta edição, 9.828 sinais de Libras. Apenas
para citar um exemplo, em Língua Portuguesa, o Dicionário Houaiss traz cerca de
228.500 verbetes.

Para as áreas técnicas como Matemática, Biologia, Química e Física, as
dificuldades são ainda maiores porque não existem sinais validados para essas
disciplinas. A inexistência de sinais se caracteriza como uma barreira pedagógica para os
surdos em todos os níveis de ensino. Lima (2014, p.98) menciona sobre a criação de
sinais:
A partir da constatação da não existência da maioria dos termos técnicos da área
do projeto arquitetônico, em Libras, procedeu-se a criação dos sinais. Em primeiro
lugar os informantes precisavam compreender o conceito em Libras e em LTP,
para depois criar o sinal. A criação dos sinais acontecia a partir de ampla discussão
entre os informantes surdos juntamente com as especialistas da área.

De acordo com a autora, fica claro que apenas os surdos fluentes em Língua de
sinal, têm possibilidades que criar os sinais para Libras. O surdo, primeiramente vai
compreender o conceito do termo, através de profissionais da área específica e
interpretes, depois vai criar o sinal específico levando em consideração o conceito da
palavra e os parâmetros de Libras.
4.3 Procedimento para validação dos sinais em Libras
Conforme exposto anteriormente, a língua de sinais apresenta estrutura própria e
criar sinais específicos depende de um surdo fluente em Libras. A criação de sinais
depende da observância da estrutura gramatical, da compreensão do conceito e dos
parâmetros de Libras. O reconhecimento dos sinais criados pelos surdos para as
disciplinas técnicas é considerado um processo de validação.
Não existe uma regra oficializada para validação dos sinais. O que importa nesse
caso, é que ela seja realizada por uma equipe técnica com representantes da Comunidade
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surda, interpretes e/ou tradutores de Libras e instrutores ouvintes de Língua Portuguesa
que possam explicar os conceitos. Assim, Souza et al., (2014) afirmam:
Para tanto, torna-se necessário compor uma equipe para validação, que
inicialmente contará com o especialista da área, que precisará ser uma pessoa
habilitada com domínio pleno sobre a área de conhecimento do novo glossário a
ser gerado, tendo como objetivo determinar dentro da sua área as principais
palavras ou termos que são importantes no aprendizado do conteúdo relacionado
ao glossário. No processo de validação pode-se definir que haverá um comitê com
representantes da comunidade surda, surdos que já tenham conhecimento sobre a
disciplina, alunos que estão aprendendo a disciplina e interpretes especialistas da
área de desenho arquitetônico e especialistas da área da linguística aplicada aos
estudos do léxico bilíngue e bimodal. Neste processo de validação o comitê terá
autonomia para propor alterações nos sinais apresentados pelo sistema, sendo esta
uma característica da teoria geral dos sistemas em um processo de
retroalimentação (SOUZA ET AL., 2014).

Seguindo o modelo de validação de sinais em Libras, Santos e Moreno (2016),
acreditam que a validação acontece através de sinais que podem ser mais utilizados
dentro de áreas específicas. Inicialmente devem ser listadas as palavras mais utilizadas
dentro da área, em seguida, pesquisam em dicionários de Libras impressos e virtuais
esses termos. São então criados os sinais e levados para a equipe de validação onde é
decidido o destino dos termos. Os que estiverem de acordo com os parâmetros de
validação são validados e os que não estiverem de acordo com esses parâmetros são
adequados para posterior validação.
Em outro ponto de vista, Ribeiro (2013), para criação dos sinais de sinais é
importante que se faça uma ficha terminológica após a criação dos sinais, que
posteriormente será encaminhada para uma comissão de validação.
Para a criação dos sinais-termos, analisamos a configuração de mãos, os
movimentos, o ponto de articulação, a orientação de mão e as expressões nãomanuais, que são importantes na formação dos sinais-termos e na formação visualespacial da Libras, para assim ampliar o vocabulário dos alunos Surdos no
conhecimento linguístico em Libras e em Português. (RIBEIRO, 2013)

Os registros dos sinais, por estes autores, foram gravados em vídeo e após
avaliação do respeito as regras, foram separados framers (Figura 14), que foram
arrumados na ficha terminológica para posterior validação. A validação foi feita de
acordo com a visualização da imagem, com a compreensão dos significados/conceito e a
aceitação dos alunos Surdos da área (RIBEIRO, 2013).
A validação de sinais em Libras pode acontecer de diversas maneiras. O
importante é ter na equipe responsável pela validação, representantes de diversas
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expertises. Lima (2014), valeu-se da possibilidade de validação de sinais, através da
inclusão desses em um site de glossário da UFSC idealizado por um programador. De
acordo com Lima (2014):
Os vídeos gravados foram incluídos no site www.glossario.libras.ufsc.br, por
meio de um software desenvolvido por Ramon Dutra Miranda, programador
responsável pelo site. Atendendo à característica bilíngue e bimodal da nossa
proposta terminográfica, Foi acrescentado à programação do software o item para
a definição em Língua Portuguesa. Assim, a equipe que se formou para a
gravação de vídeos constitui-se também como uma nova instância de validação
dos sinais, pois tínhamos ali representantes da comunidade surda, ouvinte e
acadêmicas, suficientemente capacitadas para a avaliação da formação dos sinais
e da forma como as definições foram traduzidas em Libras. Esse momento, não
previsto inicialmente, incorporou-se à proposta metodológica como uma das
instâncias de validação. (LIMA, 2014, p.215)

Figura 14. Frames da filmagem do sinal que irão compor a ficha para validação

Fonte: Lima (2014)

Diferente do que foi descrito sobre a validação de sinais até agora, Souza e Pinto
(2003), tinham sugerido uma maneira diferente de validar os sinais. Utilizaram um
aplicativo de computador chamado Sign Webmessage. Com esse software relataram ter
sid possível mandar mensagem através do sistema de escrita de sinais. Para isso a pessoa
vai procurar no banco de dados os desenhos dos sinais necessários para formar a
conversa.
A validação desse aplicativo foi realizada através de uma avaliação por
questionário aplicada a surdos e ouvintes que testaram o aplicativo. Souza e Pinto (2003)
mencionaram:
Dessa maneira, durante todo o processo de desenvolvimento do Sign WebMessage
foram realizadas avaliações com a colaboração de surdos e ouvintes. Além disso,
definiu-se dois casos de avaliação: um com usuários surdos conhecedores da Libras e
outro com usuários ouvintes que desconheciam a Libras. O processo de avaliação foi
realizado da mesma forma nos dois os casos e dividido em três fases. Inicialmente,
foi realizada uma explicação do Sign WebMessage e feito uma demonstração do
sistema. Após, os participantes tiveram a oportunidade de utilizar a ferramenta onde
puderam trocar várias mensagens. Finalmente, após a utilização do Sign
WebMessage, os participantes responderam o questionário de avaliação. O
questionário aplicado foi elaborado para abordar três aspectos fundamentais:
interface, utilização e contribuições. (SOUZA E PINTO, 2003, p. 402
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Independente da forma de validação, a criação de sinais para a composição de
léxicos, respeita um trâmite comum a todas as línguas, apenas com termos diferentes
(Figura 13).
Figura 15. Esquema resumindo a sequência de eventos para criação de um léxico na Libras

Fonte: Elaboração Própria.

Dessa forma, primeiro explica-se o conceito para o surdo, depois ele dá o sinal,
um conjunto de sinais para compor um léxico precisa antes passar pelo processo de
validação.

4.4 Papel dos interpretes no uso e aplicabilidade dos sinais em Libras

A educação de surdos vem ganhando cada vez mais importância desde a LDB de
1996, onde a Educação Inclusiva passa a ser valorizada dentro da educação básica. Nesse
sentido, a educação de surdos passa a valorizar o aluno com todas as suas peculiaridades,
sem se importar raça, religião, etnia com acesso a educação de qualidade para todos.
Assim, com o surdo incluído dentro da sala de aula, algumas medidas precisam
ser tomadas para que essa inclusão seja de fato, emancipatória. O professor precisa se
policiar ao aplicar o conteúdo, sempre falar virando de frente, a luz precisa ser boa o
suficiente para não atrapalhar a visão do surdo, já que essa se torna bem expressiva, a
língua de sinais passa a ganhar espaço na escola e a presença dos intérpretes mediando à
relação entre surdo e ouvintes.
Nesse sentido, vale mencionar que o intérprete jamais substituirá o professor, este
será apenas um mediador do processo educacional. A presença do intérprete em sala em
nada muda a relação do professor com o aluno, apenas evidencia mais o contato entre
ambos, através das traduções do conteúdo e mediação da comunicação entre surdos e
ouvintes. (Silva, Silva, Monteiro, Silva, 2018)
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Mas a que tipo de profissional é o intérprete? Como seu trabalho se torna
indispensável nos locais em que existe a predominância de surdos? Será ele realmente
indispensável no processo ensino – aprendizagem?
O profissional intérprete e/ou tradutor de Língua de sinais é aquele que vai fazer a
tradução e/ou interpretação de Língua Portuguesa para Libras e Libras para Língua
Portuguesa. Segundo a lei de Libras nº 10.436/2002, em locais onde existir predomínio de
um surdo, o intérprete deve se fazer presente garantindo a comunicação bilíngue para
ambas às partes. (Brasil, 2002)
Vale a pena mencionar que apesar da garantia de interpretes para alunos surdos,
esse profissional sozinho não vai fornecer todas as condições necessárias para o surdo
aprender. Quadros (2006) afirma:
[...] o trabalho de interpretação circula entre duas línguas, partindo da tradução do
conteúdo em Português para a língua de sinais, que é, portanto, secundária no
processo. Isto é, as estratégias de ensino são pensadas, a priori, na língua nativa,
presumindo que: a) a tradução para a Libras é o suficiente para a aprendizagem e
b) a presença de intérprete significa resguardar o direito linguístico dos surdos.
(QUADROS, 2006, p.36)

Da mesma forma, Stumpf (2008), revela como o processo de inclusão tem
acontecido e menciona os prejuízos:
As dinâmicas educacionais da sala de aula e da escola estão focalizadas na língua
oral e na escrita da mesma. O aluno surdo, inserido no espaço educacional de
alunos ouvintes, sem os suportes adequados, tenta se comportar como ouvinte.
Sua Língua de Sinais aparece pouco e, desfigurada de sua cultura, não há sinais.
Como esse aluno terá acesso aos conhecimentos, se sua questão linguística não
está sendo observada e, menos ainda, seu pertencimento cultural? Como o surdo
desenvolverá conhecimentos, se a escola apenas faz mínimas concessões e, em
seu imaginário, ainda se vê como um deficiente que, por força da lei, a escola é
obrigada a recebê-lo? As diretrizes para a educação dos surdos apontadas pelo
MEC não chegaram na maioria das escolas que recebem surdos. Estas dizem não
ter suficientes condições estruturais e o surdo fica mal atendido sem que
ninguém se responsabilize (STUMPF, 2008, p. 23).

Destarte, Stumpf (2008) referência a presença de um intérprete para dar suporte à
aprendizagem do surdo. As autoras Silva, Silva, Monteiro, Silva, (2018) também
mencionam que se somente a presença do intérprete serve para garantir a permanência do
surdo na escola, mas não garante que ele aprenda. Essa concepção está relacionada ao
fato de que sem o professor presente para transmitir o conhecimento, o papel do
intérprete se limita. Pois ele muitas vezes não é da área e o processo de mediação da
aprendizagem só pode acontecer com a presença do professor.
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Dado a importância do profissional interprete para a educação e inclusão dos
surdos, Quadros (2004) diferencia interprete do interprete de Libras. Para ela “intérprete é
a pessoa que interpreta de uma língua (língua fonte) para outra (língua alvo) o que foi
dito” e “Intérprete de língua de sinais - Pessoa que interpreta de uma dada língua de
sinais para outra língua, ou desta outra língua para uma determinada língua de sinais”.
É válido mencionar que a profissão do interprete de Libras foi regulamentado pela
lei 12.319/2010 onde é dado permissão para exercer função de tradutor de duas línguas,
nesse caso Libras e Língua Portuguesa. (BRASIL, 2010).

Regido por essa lei, o

interprete também tem outras atribuições:
I - efetuar comunicação entre surdos e ouvintes, surdos e surdos, surdos e surdoscegos, surdos-cegos e ouvintes, por meio da Libras para a língua oral e vice-versa;
II - interpretar, em Língua Brasileira de Sinais - Língua Portuguesa, as atividades
didático-pedagógicas e culturais desenvolvidas nas instituições de ensino nos
níveis fundamental, médio e superior, de forma a viabilizar o acesso aos conteúdos
curriculares;
III - atuar nos processos seletivos para cursos na instituição de ensino e nos
concursos públicos;
IV - atuar no apoio à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim das
instituições de ensino e repartições públicas; e
V - prestar seus serviços em depoimentos em juízo, em órgãos administrativos ou
policiais.
Art. 7º O intérprete deve exercer sua profissão com rigor técnico, zelando pelos
valores éticos a ela inerentes, pelo respeito à pessoa humana e à cultura do surdo e,
em especial:
I - pela honestidade e discrição, protegendo o direito de sigilo da informação
recebida;
II - pela atuação livre de preconceito de origem, raça, credo religioso, idade, sexo
ou orientação sexual ou gênero;
III - pela imparcialidade e fidelidade aos conteúdos que lhe couber traduzir;
IV - pelas postura e conduta adequadas aos ambientes que frequentar por causa do
exercício profissional;
V - pela solidariedade e consciência de que o direito de expressão é um direito
social, independentemente da condição social e econômica daqueles que dele
necessitem;
VI - pelo conhecimento das especificidades da comunidade surda. (BRASIL,
2010)
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Percebe-se então, que para o exercício da função não basta apenas ter domínio da
língua de sinais, é preciso ter capacidade técnica, postura ética e ser cuidadoso com a
comunidade surda em todas as suas especificidades.
Para Quadros (2014), muitas implicações acontecem quando existe ausência de
intérpretes nos ambientes que são frequentados por surdos. Esse profissional vai facilitar
e favorecer a permanência do surdo. Para a autora, quando falta esse profissional, falta
também a “voz” do surdo, falta motivação para a participação em encontros e reuniões,
impossibilidade dos surdos serem ouvidos. Dificuldade em participar de atividades
culturais, sociais, educacionais, falta de acesso à interação social. Tais dificuldades
acontecem pelo desconhecimento da Libras e não compreensão da comunicação
oralizada, ou seja, quando falta intérpretes é considerar a exclusão do surdo. Então, a
presença desse profissional na escola se torna muito importante.
São atributos necessários à formação do profissional intérprete de Línguas de
sinais conhecer e seguir as normas existentes no Código de ética dos intérpretes. Esse
documento convenciona como deve ser o trabalho e responsabilidade deste com as partes
envolvidas na interação. Quadros (2014), cita que esse documento foi criado pelo
FENEIS e representa o cumprimento do regimento interno da instituição. Destina um
elevado grau de importância tanto a profissão, como ao documento regulamentador do
profissional, a ponto de ter desenvolvido uma obra somente sobre esse assunto. O
documento denominado Código de Ética que rege a profissão dos intérpretes pode ser
encontrado no livro “O tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais e Língua
Portuguesa”.
A responsabilidade com a profissão e com a ética são questões de extrema
importância para a atuação desse profissional. Nesse sentido, se torna muito necessário a
presença desse profissional em comissão de validação de sinais, pois esse profissional
além de passar os conceitos para os surdos vai conduzir a comunicação entre surdos e
ouvintes e, além disso, ele vai junto do surdo aprender esses sinais para também fazer uso
dele quando for solicitado e ainda passar esses sinais adiante.
Silva e Oliveira (2016, p.698), relatam sobre o interprete de Libras:
Ao trabalhar com os estudantes surdos no espaço escolar, o intérprete de Libras passa
a ter um compromisso com a construção do conhecimento desses alunos, interpondose como um mediador nesse processo, o que traz novos desdobramentos para sua
atuação profissional. Nesse sentido, uma vez que o intérprete está inserido na escola, o
trabalho de tradução, interpretação e o trabalho docente, de certa maneira, articulamse na atuação desse profissional, produzindo novas configurações.
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Neste ínterim, vale mencionar que fica difícil imaginar o trabalho pedagógico
voltado ao surdo, sem a participação efetiva de um intérprete. Para o trabalho pedagógico
acontecer efetivamente sem a presença de um intérprete, seria necessário que a educação
dos surdos fosse voltada exclusivamente para escolas especiais.
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5

METODOLOGIA
De acordo com Gil (2008), pesquisa é entendida como um processo de

desenvolvimento do método científico para descobrir respostas para os problemas
mediante utilização de procedimentos científicos, ou seja, um processo que permite obter
novos conhecimentos no campo da realidade social.
Nossa pesquisa foi do tipo aplicada uma vez que produziu conhecimento para que
utilização no cotidiano de alunos surdos matriculados no ensino médio e em cursos da
área biomédica, alterando a situação atual de falta de sinais na Libras para a disciplina de
Embriologia, visando a melhoria do processo ensino/aprendizagem desses alunos.
Consideramos esta pesquisa de natureza qualitativa por caracterizar o pesquisador
também como objeto. Prodanov (2013) fez algumas considerações importantes: nesse
tipo de abordagem, destacando que o foco da pesquisa está na qualidade, na essência do
objeto pesquisado e também por utilizar revisão de literatura embasada na leitura de
livros e artigos científicos para tratar dados das fontes exploradas. Nesse sentido,
podemos considerar que o raciocínio hipotético-dedutivo direcionou as questões
abordadas nesse trabalho, por estar embasado na solução de um problema através de sua
hipótese.
Lakatos (2003, p. 45) por sua vez, salienta que as referências bibliográficas são
"As fontes para a escolha do assunto podem originar-se da experiência pessoal ou
profissional, de estudos e leituras, da observação, [...] ou da analogia com temas de
estudo de áreas científicas”.
Na perspectiva desse trabalho, fez-se necessário a utilização da pesquisa
bibliográfica pela necessidade em consultar materiais anteriormente já publicados: livros,
revistas cientificas e artigos em anais de eventos, na busca de informações e
conhecimento sobre os temas envolvendo surdez, surdos, educação e inclusão de surdos
no ensino superior produção e validação de sinais e léxicos.
Para essa pesquisa dos sinais utilizamos artigos publicados na base Scielo.
Fizemos a pesquisa utilizando as palavras-chave: surdez, léxicos de Língua Portuguesa,
léxicos de Libras, validação de sinais criados, SignWriting, além de livros já publicados
na área de Libras e surdez.
O instrumento de coleta de dados utilizado para essa pesquisa foi a entrevista. Tal
escolha aconteceu pela possibilidade de conhecer o processo educacional do surdo em
questão e as barreiras enfrentadas por ele para poder ingressar no ensino superior. Como
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seu caso é raro no nosso país, principalmente em um curso tão renomado e concorrido
como o Curso de Medicina em instituição pública, a entrevista veio revelar desafios,
dificuldades e maneiras de estudar e de comunicar em meio de pessoas ouvintes.
Minayo, (2001, p. 57), assim conceitua:
A entrevista é o procedimento mais usual no trabalho de campo. Através dela,
o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos atores sociais. Ela não
significa uma conversa despretensiosa e neutra, uma vez que se insere como
meio de coleta dos fatos relatados pelos atores, enquanto sujeitos-objeto da
pesquisa que vivenciam uma determinada realidade que está sendo focalizada.
Suas formas de realização podem ser de natureza individual e/ou coletiva.

Para realização desta pesquisa utilizou-se as fontes primárias mais conhecidas,
nesse caso a entrevista e a partir dela identificamos as dificuldades do surdo no ensino
superior, visto que temos em posse dados ainda não estudados e também fontes
secundárias, retiradas de livros, teses, artigos devido a pesquisa e coleta de informações
bibliográficas pautadas no assunto objeto de estudo.
Primeiramente, foi necessário limitar a disciplina especifica dentro do curso de
Medicina, nesta perspectiva foi escolhida a disciplina de Embriologia. Essa disciplina foi
escolhida por ser basicamente composta de termos técnicos nos quais não existem sinais
em Língua Brasileira de Sinais.
Após a definição, fizemos a seleção dos termos mais utilizados dentro da
disciplina através de dicionários técnicos na área. Após a seleção inicial, foi feita uma
pesquisa em dicionários de Língua de Sinais, para comprovar a não existência desses
sinais em Libras.Também foram pesquisados léxicos nesta área.
Em seguida, escolhemos o livro que nos forneceu os conceitos sobre os termos,
em português, para que estes conceitos fossem passados para o aluno. Optamos pela
escolha do Livro Embriologia Básica de Morre e Persaud (2017), por ser o livro texto
mais utilizado, nesta disciplina, em todas as Universidades Públicas do Estado Rio de
Janeiro.
Posteriormente, o aluno surdo da medicina da UFRJ recebeu uma explicação
sobre o significado de cada palavra selecionada. Os conceitos foram retirados do livro
texto de embriologia selecionado e detalhados por um especialista da área. Este mesmo
especialista avaliou através da aplicação de esquemas, a compreensão do aluno surdo
sobre os conceitos abordados. Este trabalho contou também com outros portadores
necessidades especiais educativas do Instituto Federal Fluminense de Campos dos
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Goytacazes, Campus – Centro, que também cedeu tradutores/intérpretes da instituição
para a elaboração do trabalho.
Após essa explicação do conteúdo, o aluno deu um sinal para assim representar o
conceito em Libras. Os sinais foram gravados durante a criação para serem transcritos
para a ficha lexicográfica usada por Lima (2014).
Os sinais foram gravados por portadores necessidades especiais educativas do
Instituto Federal Fluminense em Campos dos Goytacazes, Campus – Centro, com a
utilização de celulares da marca Iphone X e acompanhamento de tradutores/intérpretes da
instituição e um embriologista Faculdade Metropolitana São Carlos.
Para dar continuidade ao trabalho, utilizamos o programa Sign Puddle que tornou
possível representar o sistema SignWriting de forma escrita através de símbolos. Esses
símbolos foram montados com base numa tabela, onde existem os formatos possíveis dos
desenhos utilizados para formar a escrita, observando todas as suas peculiaridades.
Os símbolos foram determinados pelo programa a partir dos sinais em Libras.
Observamos o sinal na ótica do sinalizador e a partir de então, transcrevemos para o
programa correspondendo o símbolo a sua representação em Libras. Desta forma foi
possível representar os parâmetros de Libras (configuração de mãos, movimento,
orientação, expressão facial e/ou corporal, ponto de articulação) através de símbolos
existentes para esse fim.
Este cuidado foi tomado para que o resultado deste trabalho tenha qualidade para
posteriormente ser apresentado à comunidade surda do INES para validação. , através de
imagens sequenciais obtidas frames de vídeos contendo o sinal para cada termo.
A explicação do termo foi feita por um intérprete de Libras. Uma vez sendo
constatada pelo instituto a adequação dos sinais propostos, o sinal foi passado para a
comunidade do INES pelo aluno surdo que criou o sinal quando a comunidade surda
validará ou não os sinais.
Como se tratam de termos técnicos foi importante mostrar todas as etapas da
realização do sinal. Para tanto, adotamos o modelo de ficha lexicográfica criado por Lima
(2014), baseada nos Cinco Parâmetros da Língua de Sinais que se fez importante para
fornecer informações específicas sobre o termo analisado e atendeu às especificidades do
registro em Língua de Sinais. Fizemos o preenchimento das fichas organizando os
verbetes utilizados nessa pesquisa. Por isso, a descrição dos sinais conforme apresentados
nessa ficha, serviu como descrição fonética da língua de sinais.
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Nessa ficha encontramos conceitos, ilustrações, ações dos movimentos, entre
outros, conforme descritos no modelo representado no Quadro 4:
Quadro 4. Ficha Lexicográfica

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de Número:
Medicina
Termo:

Categoria:

Classe Gramatical:
Definição em Português:
Utilização do termo em uma frase:
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia)
Fotos do sinal:

Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos:
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

Configuração de mão (esquerda): Número:
Tipo de ação da mão (direita):
Tipo de ação da mão (esquerda):
Orientação da palma (direita):
Orientação da palma (esquerda):
Ponto de articulação:

Movimento:

Expressão facial:

Expressão corporal
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Parâmetro do sinal (término do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

Configuração de mão (esquerda): Número:
Tipo de ação da mão (direita):
Tipo de ação da mão (esquerda):
Orientação da palma (direita):
Orientação da palma (esquerda):
Ponto de articulação:

Movimento:

Expressão facial:

Expressão corporal:

Fonte: Lima (2014)
Segundo Lima (2014) torna-se importante, conceituar cada tópico desta ficha por
possibilitar a melhor compreensão do leitor sobre cada parte dessa catalogação.

1) Título da ficha: indicação do nome do termo em questão.
1.1 Número: Indica o número sequencial do termo na ficha.
2) Termo: É o nome da composição da disciplina de Embriologia que será
organizado nessa ficha. O nome aparece conforme indicação do livro
Embriologia Básica de Moore & Persaud 2017.
3) Categoria: Indica a área a qual a disciplina está inserida.
4) Classe gramatical: indica a classe gramatical do termo em Português.
5) Definição em Português: significado do termo em português baseado no livro
Embriologia Clínica de Keith L. Moore, 2012.
6) Utilização do termo em uma frase. Onde fala-se sobre a utilização do termo
em questão.
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7) Formação da palavra ou sinal na Libras. (Morfologia): indica a sequência
em que o sinal foi criado.
8) Fotos do sinal: mostra as fotos em várias etapas da realização do sinal.
9) Escrita de sinais (SignWriting): mostra o sinal sendo representado pelo
sistema de escrita em questão.
10) Quantidade de mãos: indica a quantidade de mãos que estão sendo utilizadas
para realizar os sinais.
11) Parâmetros do sinal (início do sinal): indica quais parâmetros de Libras
foram realizados na criação desse sinal.
11. 1 Configuração de mão direita: indica o número da configuração de
mãos que foi realizado no sinal de acordo com a tabela do INES.
11.2 Configuração de mão esquerda: indica o número da configuração de
mãos que foi realizado no sinal de acordo com a tabela do INES.
11.3 Tipo de ação da mão direita: indica se a mão é ativa ou passiva na
formação do sinal.
11.4 Tipo de ação da mão esquerda: indica se a mão é ativa ou passiva na
formação do sinal.
11.5 Orientação da palma direita: indica para qual lado a palma está sendo
projetada: para cima, para baixo, para o corpo, para frente, para a direita ou
para a esquerda.
11.6 Orientação da palma esquerda: indica para qual lado a palma está
sendo projetada: para cima, para baixo, para o corpo, para frente, para a direita
ou para a esquerda.
11.7 Ponto de articulação: Faz a relação entre o espaço e a parte do corpo no
qual o sinal é realizado.
11.8 Movimento: indica se o sinal apresenta ou não movimento.
11.9 Expressão facial: indica se o sinal apresenta ou não expressão facial.
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11.10 Expressão corporal: indica se o sinal apresenta ou não expressão
corporal.
12. Parâmetros do sinal (final do sinal): indica quais parâmetros de Libras
foram realizados na criação desse sinal.
12.1 Configuração de mão direita: indica o número da configuração de mãos
que foi realizado no sinal de acordo com a tabela do INES.
12.2 Configuração de mão esquerda: indica o número da configuração de
mãos que foi realizado no sinal de acordo com a tabela do INES.
12.3 Tipo de ação da mão direita: menciona se a mão é ativa ou passiva na
formação do sinal.
12.4 Tipo de ação da mão esquerda: menciona se a mão é ativa ou passiva
na formação do sinal.
12.5 Orientação da palma direita: indica para qual lado a palma está sendo
projetada: para cima, para baixo, para o corpo, para frente, para a direita ou
para a esquerda.
12.6 Orientação da palma esquerda: indica para qual lado a palma está
sendo projetada: para cima, para baixo, para o corpo, para frente, para a direita
ou para a esquerda.
12.7 Ponto de articulação: Faz a relação entre o espaço e a parte do corpo no
qual o sinal é realizado.
12.8 Movimento: indica se o sinal apresenta ou não movimento.
12.9 Expressão facial: indica se o sinal apresenta ou não expressão facial.
12.10 Expressão corporal: indica se o sinal apresenta ou não expressão
corporal.
A após a elaboração das fichas lexicográficas, serão retiradas as principais
informações para encaminhamento para validação (Lima, 2014).
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Quadro 5. Embriologia: informações para validação

Nome do termo:
Fotos do sinal:

Conceito:
Ilustração:

Escrita de sinais (SignWriting)

Fonte: Lima (2014)

O aluno surdo envolvido no projeto, foi entrevistado. Nesta entrevista foi
detalhada sua trajetória no ensino básico e os desafios enfrentados no ensino superior.
Como objeto ativo da pesquisa e uma metodologia voltada a facilitar seu processo de
aprendizagem, a entrevista constou de uma conversa formal que será resumida nos
resultados.
Com o ingresso no curso de Medicina na cidade de Macaé- R.J, Matheus precisou
se mudar para a cidade de Rio de Ostras por se tratar de um local mais próximo do seu
universo acadêmico. Dessa forma, foi necessário ir ao encontro dele por dificuldades de
horário e incompatibilidade de agendas.

6

RESULTADOS
Para estabelecer os resultados, tornou-se necessário separar os termos técnicos

mais utilizados da disciplina. Depois de reunir um grupo de profissionais de diferentes
áreas, o conteúdo foi explanado para o estudante surdo e interpretado pelo profissional
interprete. Após esse momento, foi solicitado ao surdo que dissesse o que ele
compreendeu do conteúdo e assim, surgiu à criação dos sinais dos termos.
Na necessidade de registro, os resultados dessa pesquisa foram obtidos através da
criação das fichas lexicográficas utilizada por Lima (2014), que abordam as
características fundamentais da criação dos sinais em Libras, explicando os movimentos
realizados, seguindo a estrutura

dos parâmetros dos sinais em Libras e trazendo

características da língua escrita, nesse caso, a Língua Portuguesa. Para essa pesquisa foi
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necessário um período de 18 meses desde o contato com o surdo para escolha dos termos,
até criação dos vídeos, frames de imagens, elaboração de ficha lexicográfica, validação
dos sinais, até a consolidação que se deu através do uso dos sinais pelo surdo na
instituição de ensino.
6.1 Fichas Lexicográficas
Como resultado dessa pesquisa, apresentamos as fichas lexicográficas com os
sinais, suas devidas informações sobre os conceitos e estruturas criados para a disciplina
de Embriologia para os cursos da área biomédica. Os conceitos apresentados nas fichas
foram tirados do Livro Embriologia Básica de Moore e Persaud, 2017.
Para cada conceito ou estrutura foram preenchidas duas fichas. Uma léxicoterminográfica completa e a outra resumida segundo Lima (2014), para avaliação inicial
do INES. Essas fichas nos dão várias informações sobre os termos: A categoria do
percurso onomasiológico; a Classe gramatical; a definição do termo; um exemplo de
utilização do termo em frases; orientação da categoria morfológica do sinal; frames da
filmagem do sinal; representação da forma escrita do sinal através do sistema
SignWriting; a quantidade de mãos envolvidas na sinalização; o tipo de ação das mãos
mãos envolvidas; transcrição dos parâmetros do sinal (Configuração de mão, Ponto de
articulação, Orientação da palma, Expressão facial e Expressão corporal); demonstração
das configurações de mão em cada momento do sinal e informação de dicionarização ou
não do termo.
Abaixo seguem as fichas numeradas. A numeração aparece sempre no canto
superior direito da ficha.
Quadro 6. Ficha Lexicográfica – número 1

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de Número: 1
Embriologia
Termo: CITOTROFOBLASTO

Categoria: saúde

Classe Gramatical: substantivo
Definição em Português: Camada de células baixas e individualizadas do blastocisto,
originada do trofoblato e que além de revestír o nó embrionário e a blastocele, dá origem ao
sinciciotrofoblasto.
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Utilização do termo em uma frase: O citotrofoblasto é uma das duas camadas em que o
trofoblasto se divide.
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia): iconicidade
Fotos do sinal:

Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos: 2
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Configuração de mão (direita1):

Número:

15

Configuração de mão2 (esquerda):

Número:

15

Tipo de ação da mão (direita):

passiva

Tipo de ação da mão (esquerda):

ativa

Orientação da palma (direita):

Para esquerda

Orientação da palma (esquerda):

Para direita

1

- A mão direita do sinalizador está em sentido contrário do leitor. Averigua-se que o sinalizador está de
frente, fazendo portanto, sentido contrário de quem está vendo. O mesmo vale para mão esquerda.
2
O número da configuração de mãos segue a tabela de configuração de Mãos, utilizada pelo INES.
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Ponto de articulação: mão

Movimento:

sim

Expressão facial: não

Expressão corporal

não

Parâmetro do sinal (término do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

15

Configuração de mão (esquerda):

Número:

15

Tipo de ação da mão (direita):

passiva

Tipo de ação da mão (esquerda):

ativa

Orientação da palma (direita):

Para esquerda

Orientação da palma (esquerda):

Para direita

Ponto de articulação: mão

Movimento:

Não

Expressão facial: não

Expressão corporal:

Não

Fonte: Elaboração Própria

Quadro 7. Ficha Lexicográfica – número 2

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de Número: 2
Embriologia
Termo: ECTODERMA

Categoria: Saúde

Classe Gramatical: Substantivo
Definição em Português: Folheto Embrionário que serve de assoalho da vesícula amniótica
e que dará origem a epiderme, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico e
melanócitos.
Utilização do termo em uma frase: No processo de formação humana, a ectoderma é
responsável pela formação da epiderme.
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia): Iconicidade
Fotos do sinal:
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Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos: 2
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Número:

67

mão Número:

76

Configuração de mão (direita):
Configuração

de

(esquerda):
Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda): Passiva
Orientação da palma (direita):

Para baixo

Orientação da palma (esquerda): Para cima
Ponto de articulação: tronco

Movimento:

não

Expressão facial: não

Expressão corporal

não

Parâmetro do sinal (término do sinal):
Número:

67

mão Número:

76

Configuração de mão (direita):
Configuração

de

72

(esquerda):
Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda): Passiva
Orientação da palma (direita):

Para baixo

Orientação da palma (esquerda): Para cima
Ponto de articulação: tronco

Movimento:

não

Expressão facial: não

Expressão corporal:

não

Fonte. Elaboração Própria
Quadro 8. Ficha Lexicográfica – número 3

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de Número: 3
Embriologia
Termo: EMBRIOBLASTO

Categoria: saúde

Classe Gramatical: substantivo
Definição em Português: Massa celular interna do blastocisto, localizada em um de seus
polos e responsável pela formação do embrião.
Utilização do termo em uma frase: O embrioblasto é uma massa celular que formará
apenas o embrião.
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia): Iconicidade
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Fotos do sinal:

Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos: 2
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

Configuração de mão (esquerda): Número:
Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda):

Ativa

Orientação da palma (direita):

Para esquerda

12
9

Orientação da palma (esquerda): Para direita
Ponto de articulação: tronco

Movimento:

sim

Expressão facial: não

Expressão corporal

não

Parâmetro do sinal (término do sinal):
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Número:

12

Configuração de mão (esquerda): Número:

9

Configuração de mão (direita):

Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda):

Ativa

Orientação da palma (direita):

Para esquerda

Orientação da palma (esquerda): Para dentro
Ponto de articulação: tronco

Movimento:

sim

Expressão facial: não

Expressão corporal:

não

Fonte. Elaboração Própria.

Quadro 9. Ficha Lexicográfica – número 4

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de Número: 4
Embriologia
Termo: EPIBLASTO

Categoria: saúde

Classe Gramatical:
Definição em Português: Camada de células cilíndricas que originará o ectoderma.
Utilização do termo em uma frase: O epiblasto é o precursor do ectoderma.
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia): iconicidade
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Fotos do sinal:

Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos: 2
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Configuração de mão (direita):

1

Número:

11

Configuração de mão (esquerda): Número:
Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda):

passiva

Orientação da palma (direita):

Para baixo

Orientação da palma (esquerda):

Para baixo

Ponto de articulação: tronco

Movimento:

não

Expressão facial: não

Expressão corporal

não

Parâmetro do sinal (término do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

1

76

11

Configuração de mão (esquerda): Número:
Tipo de ação da mão (direita):

passiva

Tipo de ação da mão (esquerda):

passiva

Orientação da palma (direita):

Para baixo

Orientação da palma (esquerda):

Para baixo

Ponto de articulação: tronco

Movimento:

não

Expressão facial: não

Expressão corporal:

não

Fonte. Elaboração Própria

Quadro 10. Ficha Lexicográfica – número 5

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de Número: 5
Embriologia
Termo: LIPOBLASTO

Categoria: saúde

Classe Gramatical: substantivo
Definição em Português: Célula que vai originar a célula adiposa
Utilização do termo em uma frase: O lipoblasto é a célula precursora dos lipócitos ou
adipócitos, que são células que acumulam gordura uni ou multilocular.
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia): iconicidade
Fotos do sinal:
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Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos: 2
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

1

Configuração de mão (esquerda):

Número:

13

Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda):

Passiva

Orientação da palma (direita):

Para baixo

Orientação da palma (esquerda):

Para cima

Ponto de articulação: tronco

Movimento:

não

Expressão facial: não

Expressão corporal

não

Parâmetro do sinal (término do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

1

Configuração de mão (esquerda):

Número:

13

78

Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda):

Passiva

Orientação da palma (direita):

Para baixo

Orientação da palma (esquerda):

Para cima

Ponto de articulação: tronco

Movimento:

não

Expressão facial: não

Expressão corporal:

não

Fonte. Elaboração Própria

Quadro 11. Ficha Lexicográfica – número 6

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de Número: 6
Embriologia
Termo: SINCICIOTROFOBLASTO

Categoria: saúde

Classe Gramatical: substantivo
Definição em Português: Camada de células embrionárias não individualizadas e
multinucleadas, originadas a partir do trofoblasto. Têm a de produzir HCG e liberar enzimas
hidrolíticas que serão responsáveis por abrir caminho na parede do endométrio para a
implantação do blastocisto entre a 1ª e 2ª semanas do desenvolvimento embrionário até que a
implantação do concepto no endométrio seja completada.
È responsável pela troca de metabólitos e gases entre a mãe e o embrião.
Utilização do termo em uma frase: O sinciciotrofoblasto é responsável pela produção do
hormônio HCG.
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia): iconicidade
Fotos do sinal:
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Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos: 2
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

76

Configuração de mão (esquerda):

Número:

10

Tipo de ação da mão (direita):

Ativa

Tipo de ação da mão (esquerda):

Passiva

Orientação da palma (direita):

Para baixo

Orientação da palma (esquerda):

Para direita

Ponto de articulação: tronco

Movimento:

sim

Expressão facial: não

Expressão corporal

não

Parâmetro do sinal (término do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

76

Configuração de mão (esquerda):

Número:

5
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Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda):

Ativa

Orientação da palma (direita):

Para baixo

Orientação da palma (esquerda):

Para frente

Ponto de articulação: tronco

Movimento:

não

Expressão facial: não

Expressão corporal:

não

Fonte. Elaboração Própria

Quadro 12. Ficha Lexicográfica – número 7

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de

Número: 7

Embriologia
Termo: LINHA PRIMITIVA

Categoria: saúde

Classe Gramatical: substantivo
Definição em Português: É formada pela proliferação de células ectodérmicas, forma uma
estrutura linear que inicia na região caudal do embrião e cresce em direção a região cefálica.
Aparece no período denominado gastrulação, na 3ª semana de desenvolvimento embrionário.
Suas células têm capacidade de migração se interpondo entre o ectoderma e o endoderma
para formar o notodórdio, canal neuroentérico, fornecer células para a formação do
endoderma definitivo e formar o mesoderma intraembrionário.
Utilização do termo em uma frase: Quando a linha primitiva surge é possível perceber a
bilateralidade do embrião.
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia): iconicidade
Fotos do sinal:

81

Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos: 2
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Número:

50

mão Número:

40

Configuração de mão (direita):
Configuração

de

(esquerda):
Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda): Ativa
Orientação da palma (direita):
Orientação

da

Para baixo

palma Para direita

(esquerda):
Ponto de articulação: tronco

Movimento:

sim

Expressão facial: não

Expressão corporal

não

Parâmetro do sinal (término do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

50
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Configuração

de

73

mão Número:

(esquerda):
Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda): Ativa
Orientação da palma (direita):
Orientação

da

Para baixo

palma Para direita

(esquerda):
Ponto de articulação: tronco

Movimento:

sim

Expressão facial: não

Expressão corporal:

não

Fonte. Elaboração Própria
Quadro 13. Ficha Lexicográfica – número 8

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de Número: 8
Embriologia
Termo: NÓ PRIMITIVO

Categoria: saúde

Classe Gramatical: substantivo
Definição em Português: Quando a linha primitiva se alonga pela direção a porção cefálica
do embrião, as células de sua extremidade cefálica se agregam formando uma estrutura não
mais linear, mas circular, denominada nó primitivo.
Utilização do termo em uma frase: O nó primitivo surge na porção cefálica da linha
primitiva do embrião.
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia)
Fotos do sinal:

83

Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos: 2
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Número:

50

mão Número:

73

Configuração de mão (direita):
Configuração

de

(esquerda):
Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda): Ativa
Orientação da palma (direita):

Para baixo

Orientação da palma (esquerda): Para direrita
Ponto de articulação: tronco

Movimento:

Sim

Expressão facial: sim

Expressão corporal

Não

Parâmetro do sinal (término do sinal):
Número:

50

mão Número:

73

Configuração de mão (direita):
Configuração

de

84

(esquerda):
Tipo de ação da mão (direita):

Passiva

Tipo de ação da mão (esquerda): Ativa
Orientação da palma (direita):

Para baixo

Orientação da palma (esquerda): Para direita
Ponto de articulação: tronco

Movimento:

Sim

Expressão facial: não

Expressão corporal:

Não

Fonte. Elaboração Própria

Quadro 14. Ficha Lexicográfica – número 9

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de Número: 9
Embriologia
Termo: MESODERMA

Categoria: saúde

Classe Gramatical: substantivo
Definição em Português: Formado a partir das células da linha primitiva, dá origem aos
músculos esqueléticos, células sanguíneas e ao revestimento dos vasos sanguíneos, a todas
as camadas do músculo liso visceral, aos revestimentos serosos de todas as cavidades do
corpo, aos ductos e órgãos dos sistemas reprodutor e excretor e à maior parte do sistema
cardiovascular. No tronco, ele é a fonte de todos os tecidos conjuntivos, incluindo a
cartilagem, os ossos, os tendões, os ligamentos. Origina também a derme e o estroma (tecido
conjuntivo) dos órgãos internos.
Utilização do termo em uma frase: O mesoderma é uma das três camadas germinativas.
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia): iconicidade
Fotos do sinal:

85

Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos: 2
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

69

Configuração de mão (esquerda):

Número:

76

Tipo de ação da mão (direita):

Ativa

Tipo de ação da mão (esquerda):

Ativa

Orientação da palma (direita):

Para cima

Orientação da palma (esquerda):

Para baixo

Ponto de articulação: tronco

Movimento:

Sim

Expressão facial: não

Expressão corporal

Não

Parâmetro do sinal (término do sinal):
Configuração de mão (direita):

Número:

76

Configuração de mão (esquerda):

Número:

76

86

Tipo de ação da mão (direita):

Ativa

Tipo de ação da mão (esquerda):

Ativa

Orientação da palma (direita):

Para cima

Orientação da palma (esquerda):

Para baixo

Ponto de articulação: tronco

Movimento:

Sim

Expressão facial: não

Expressão corporal:

Não

Fonte. Elaboração Própria

Quadro 15. Ficha Lexicográfica – número 10

Ficha Léxico- terminográfica - Glossário de termos técnicos de

Número: 10

Embriologia
Termo: VESÍCULA VITELINA

Categoria: saúde

Classe Gramatical:
Definição em Português: É um anexo embrionário dos vertebrados, origina os primeiros
vasos sanguíneos e participa da formação do cordão umbilical. Em alguns animais armazena
substâncias nutrituvas denominada vitelo.
Utilização do termo em uma frase: A vesícula vitelina é bem desenvolvida nas aves, nos
répteis e nos peixes.
Formação da palavra ou sinal em Libras (morfologia): iconicidade

87

Fotos do sinal:

Escrita de Sinais (SignWriting):
Quantidade de Mãos: 2
Parâmetros do sinal (início do sinal):
Configuração de mão (direita): Número:

69

Configuração

13

de

mão Número:

(esquerda):
Tipo de ação da mão (direita):
Tipo

de

ação

da

Passiva

mão Passiva

(esquerda):
Orientação da palma (direita):
Orientação

da

Para baixo

palma Para cima

(esquerda):
Ponto de articulação: tronco

Movimento:

não

Expressão facial: não

Expressão corporal

não

Parâmetro do sinal (término do sinal):
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Configuração de mão (direita): Número:

69

Configuração

13

de

mão Número:

(esquerda):
Tipo de ação da mão (direita):
Tipo

de

ação

da

Passiva

mão Passiva

(esquerda):
Orientação da palma (direita):
Orientação

da

Para baixo

palma Para cima

(esquerda):
Ponto de articulação: tronco

Movimento:

não

Expressão facial: não

Expressão corporal:

não

Fonte. Elaboração Própria

Após a organização das fichas lexicográficas baseadas nos parâmetros da língua
de sinais, as informações mais importantes foram retiradas para a composição dos
“verbetes” que nortearão a disciplina de embriologia.

Quadro 16. Verbete: Citotrofoblasto

Nome do termo: CITOTROFOBLASTO
Fotos do sinal:

Conceito: Camada de células delimitadas originadas a partir do trofoblasto
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Ilustração:

Escrita de Sinais (Sign Writing)

Fonte: MOORE (2017)
Fonte. Elaboração Própria.
Quadro 17. Verbete: Ectoderma

Nome do termo: ECTODERMA
Fotos do sinal:

Conceito: Dá origem à epiderme, ao sistema nervoso central e periférico e melanócitos.
Ilustração:

Fonte: Da célula ao sistema – UFF
Fonte: Elaboração Própria

Escrita de Sinais (Sign Writing)
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Quadro 18. Verbete: Embrioblasto

Nome do termo: EMBRIOBLASTO
Fotos do sinal:

Conceito: O embrioblasto é formado por um grupo de células que se acumula num dos polos
do blastocisto e que serão responsáveis pelo desenvolvimento do embrião.
Ilustração:

Escrita de Sinais (Sign Writing)

Fonte: MOORE, 2017
Fonte. Elaboração Própria

Quadro 19. Verbete: Epibastro

Nome do termo: EPIBASTRO
Fotos do sinal:

Conceito: Uma camada de células cilíndricas altas que revestem o assoalho da vesícula
amniótica.
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Ilustração:

Escrita de Sinais (Sign Writing)

Fonte: MOORE, 2017
Fonte. Elaboração Própria

Quadro 20. Verbete: Lipoblasto

Nome do termo: LIPOBLASTO
Fotos do sinal:

Conceito: Célula que vai originar a célula adiposa
Ilustração:

Escrita de Sinais (Sign Writing)
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Fonte:
http://professor.ufrgs.br/simonemarcuzzo/classes
/histologia-humana
Fonte. Elaboração Própria

Quadro 21. Verbete: Sinciciotrofoblasto

Nome do termo: SINCICIOTROFOBLASTO
Fotos do sinal:

Conceito: É uma massa de células embrionárias, não individualizadas e multinucleares
originada do trofoblasto, que tem como função abrir caminho na parede do endométrio para a
implantação do blastocisto e fornecer alimento e oxigênio ao embrião, além de produzir
HCG..
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Ilustração:

Escrita de Sinais (Sign Writing)

Fonte: MOORE, 2017
Fonte. Elaboração Própria

Quadro 22. Verbete: Linha Primitiva

Nome do termo: LINHA PRIMITIVA
Fotos do sinal:

Conceito: É uma estrutura característica da gastrulação de répteis, aves e mamíferos. Sua
formação se dá na proliferação e migração das células do epiblasto para o plano mediano do
disco embrionário.
Ilustração:

Escrita de Sinais (Sign Writing)
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Fonte: MOORE, 2017
Fonte. Elaboração Própria.

Quadro 23. Verbete: No Primitivo

Nome do termo: NÓ PRIMITIVO
Fotos do sinal:

Conceito: Quando a linha primitiva se alonga em direção a extremidade cefálica do embrião
ela se alarga na ponta formando o nó primitivo.
Ilustração:

Fonte: MOORE, 2017
Fonte. Elaboração Própria.

Escrita de Sinais (Sign Writing)
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Quadro 24. Verbete: Mesoderma

Nome do termo: MESODERMA
Fotos do sinal:

Conceito: Dá origem aos músculos esqueléticos, às células sanguíneas e ao revestimento dos
vasos sanguíneos, a todas as camadas do músculo liso visceral, aos revestimentos serosos de
todas as cavidades do corpo, aos ductos e órgãos dos sistemas reprodutor e excretor e à maior
parte do sistema cardiovascular. No tronco, ele é a fonte de todos os tecidos conjuntivos,
incluindo a cartilagem, os ossos, os tendões, os ligamentos. A derme e o estroma (tecido
conjuntivo) dos órgãos internos.
Ilustração:

Fonte: Moore, 2017
Fonte. Elaboração Própria

Quadro 25. Verbete: Vesícula Vitelina

Nome do termo: VESÍCULA VITELINA
Fotos do sinal:

Escrita de Sinais (Sign Writing)
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Conceito: é um anexo embrionário dos vertebrados, que origina os primeiros vasos
sanguíneos embrionários e posteriormente faz parte do cordão umbilical.
Ilustração:

Escrita de Sinais (Sign Writing)

Fonte: MOORE, 2017
Fonte Elaboração Própria

6.2 Histórico de Vida do aluno surdo obtido em conversa informal
Matheus da Silva Oliveira, 26 anos, solteiro, natural da cidade de São Fidélis, Rio
de Janeiro, nasceu surdo devido a sua mãe ter contraído a rubéola durante a gestação.
Único surdo em sua família, Matheus teve uma infância tranquila apesar da surdez. Sua
comunicação sempre foi com ouvintes e com a ajuda de uma fonoaudióloga ele aprendeu
a falar e a se comunicar através da leitura labial.
Seu processo educacional foi marcado por muitos desafios. No ensino
fundamental realizado em escola pública e regular nunca teve ajuda de interpretes nas
aulas e estudava sempre sozinho em sua casa. Sua dedicação era um fator muito
importante e por isso, conseguia alcançar boas notas na escola. Aprendeu Libras quando
frequentou por um período a APAE.
Apesar da surdez era considerado um bom aluno, seus professores não sabiam
Libras e era feito uso apenas do oralismo em sala de aula. Ele como membro ativo da
Comunidade surda e oralizado utilizava a leitura labial para poder compreender as aulas
ministradas pelos professores. Seus colegas também não sabiam Libras e assim entre
aprender Libras e se comunicar com ouvintes Matheus ia escrevendo sua história.
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O tempo passou, o Ensino fundamental foi sendo concluído e o tempo de tomar as
decisões acerca do futuro começaram a surgir. Matheus decidiu fazer vestibular para o Iff
campus Campos- Centro para cursar Ensino Médio. Obteve sucesso na sua escolha e no
ingressou na instituição.
Vale dizer, que foi o primeiro aluno surdo a se matricular no local, após esse
acontecimento, a instituição precisou realizar um concurso para contratação de intérpretes
para apoiá-lo e por conseguinte, outros surdos começaram a procurar a instituição para
também se capacitar e buscar oportunidades no mercado de trabalho.
Durante o Ensino Médio e com um sonho de fazer faculdade, Matheus teve a
oportunidade de participar de algumas avaliações, entre elas o ENEM. Assim, com sua
nota foi possível fazer uma prova para antecipação da conclusão do Ensino médio e
conseguinte ingressar no curso técnico de Química.
No ano seguinte também através do ENEM, foi possível o ingresso no curso
Superior em Engenharia Civil na UENF. Permaneceu por 3 anos e após um longo período
de greve na instituição, Matheus novamente passou pela prova do ENEM e sua boa
participação lhe proporcionou o ingresso no curso de Medicina na UFRJ campus Macaé,
fazendo com que trancasse sua matricula no curso de Engenharia e se tornando com isso
o primeiro aluno surdo a cursar Medicina no Brasil.
Tal conquista fez com que sua história se tornasse reconhecida no país,
principalmente dentro da Comunidade Surda. Matheus foi entrevistado por uma grande
rede de televisão e assim foi se tornando conhecido dentro do seu estado através de sua
história de vida.
A partir desse momento, com a necessidade de tornar o material didático mais
acessível a alunos com surdez, tornou-se importante à realização desse trabalho. Diante
da escassez de termos técnicos provenientes a área de Medicina, procuramos o Matheus e
pedimos ajuda para criar os sinais dos termos específicos para sua melhor compreensão
dentro do curso.
A disciplina escolhida foi Embriologia e a partir desse momento se iniciou os
encontros para a criação de sinais para utilização nos cursos na área de Saúde. O processo
de criação e escolha já foi mencionado nesse trabalho.
Para conhecer um pouco melhor o Matheus e o seu processo educacional, fizemos
uma entrevista com ele na cidade de Rio das Ostras (onde atualmente está residindo por
causa da faculdade). A entrevista foi realizada em Libras e contamos com a ajuda da
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interprete Haila Lopes de Sousa do IFF para tradução do dialogo. Abaixo é e possível
encontrar traduzido em Língua Portuguesa a entrevista realizada.

6.3 Tradução da entrevista formal feita com o aluno surdo

Vídeo inicial: Boa tarde! Hoje vamos conversar com o Matheus, aluno do curso
de medicina da UFRJ de Macaé.
R: Boa tarde! Esse é meu sinal visual.
Vídeo 1: Qual o primeiro curso profissional você escolheu fazer?
R: escolhi o curso profissionalizante de técnico de Química do IFF campus
Campos Centro.
Vídeo 2: Quais as dificuldades você teve no curso?
R: Alguns professores do técnico em Química tinha uma boa comunicação, outros
não tinha porque ensinavam mal e eu tinha dificuldades na disciplina.
Vídeo 3: Você fez outro curso?
R: Sim, fiz o curso de Engenharia Civil na UENF.
Vídeo 4: Quais dificuldades você encontrou no ensino superior?
R: Sim, tenho dificuldades. Alguns professores ensinam bem na aula, outros tenho
dificuldade, pois esses professores não são do Brasil não, são de fora, são de
países com Língua Espanhola, eu não entendo não. Mas o conteúdo deles é bom,
dá pra passar.
Vídeo 5: Você acha o ensino profissional mais difícil do que o ensino médio?
R: eu acho mais difícil o ensino profissional porque tem os conteúdos mais
aprofundados do que o ensino médio.
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Vídeo 6: Você conseguiu se formar no curso?
R: Não. Eu parei de fazer o curso de Engenharia Civil por causa dos problemas de
greve, também falta de apoio, estrutura e acessibilidade dentro da universidade.
Era muito difícil, nós surdos cobramos, mas não conseguimos pois o governo não
tinha verbas. Foi muito difícil!!
Vídeo 7: Qual outro curso você escolheu fazer?
R: Eu escolhi fazer o curso de Medicina na UFRJ.
Vídeo 8: Quais as dificuldades que você encontra no curso de Medicina?
R: Tenho muitas dificuldades, porque os professores não me dão apoio. Como
estudar se eles não conhecem referências de surdos? Por causa disso o curso de
Medicina não é fácil não.
Vídeo 9: Você criou termos na UFRJ?
R: Sim. Tem a área da Biologia que é muito difícil. Eu não escolhi todas, mas
escolhi uma com o tema “Embriologia”. Consegui criar algumas palavras
próprias. Palavras técnicas das disciplinas da UFRJ.
Vídeo 10: É importante a criação de termos para você?
R: É muito importante porque a aula fica mais rápida para traduzir e interpretar. A
aula andar junto com os termos em Libras é importante para que eu aprenda e
tenha conhecimento das disciplinas.
Vídeo 11: É importante para você a criação de termos para a Medicina?
R: Então, como as aulas são teóricas é muito importante sim, ajuda os surdos que
são mais visuais. Como traduzir e interpretar uma palavra que não tem sinal? Por
exemplo M-E-S-O-D-E-R-M-A. Era uma palavra que eu não sabia como era! É
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importante um sinal: mesoderma. É mais visual, fica mais claro para o aluno
surdo.
Vídeo 12: Como você estuda?
R: Depende do tempo. Eu estudo em casa sozinho, também vou a faculdade
estudar. O tempo que é difícil, pois é muito longe de casa até a faculdade, então
quando eu vou, aproveito meu tempo para estudar.
Vídeo 13: Você tem intérprete e monitor?
R: tenho sim, mas fora de sala no horário vago, me ajudam a estudar junto com
intérprete e monitor também.
Vídeo 14: Como os professores te ajudam?
R: É difícil, pois os professores não me ajudam, porque eles não conhecem a
estrutura da surdez que daria um apoio para adaptar as disciplinas que eu não
consigo fazer.
Vídeo 15: Como você compartilha as coisas com os amigos do curso?
R: Sim. Alguns eu tenho no grupo do curso, mas no grupo da faculdade, mas o
grupo usa áudios da aula, mas adaptam em texto desse áudio e me dando de forma
escrita, é um grupo bem legal, algumas pessoas tem dificuldades pois não
conhecem a surdez.
Vídeo 16: Você tem contato com outros surdos na faculdade? Se sim, qual curso?
R: Não. Eu sou o único surdo na faculdade, mas te tem outros nos cursos do
campus Fundão no Rio, muitos surdos em vários cursos: Biologia, Informática,
Direito... Tem outros, mas o contato é difícil. Eu queria me mudar para o Rio, pois
esse contato é bem melhor para mim que sou surdo.
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Vídeo 17: Você precisa de apoio de outras pessoas fora da sala de aula, por
exemplo, monitores alunos do curso?
R: Sim, às vezes fora de sala eu marco com o monitor pra me ajudar, por exemplo,
no laboratório de anatomia. Nós marcamos de ver os nomes e sinais, isso me
ajuda muito. Mas o laboratório é pequeno e às vezes em grupo explicar atrapalha
o tempo, mas dá para ajudar bem.
Vídeo 18: Qual seu maior objetivo no curso de Medicina?
R: Sim. No futuro eu penso em conhecer a área profissional que eu gosto muito,
que é a clínica médica, mas preciso conhecer as habilidades para formação em
Medicina.
Vídeo 19: Depois de se formar em Medicina, você tem vontade de fazer o que?
R: No futuro, quando eu me formar em Medicina, eu preciso trabalhar, mas
também ter conhecimento na área profissional com um mestrado, doutorado. Mas
também preciso de habilidade de sentir, de ajudar as pessoas, principalmente na
área da saúde.
Vídeo 20: Gostaria de completar com alguma informação?
R: Sim. No futuro ir a qualquer festa, evento da área de profissional de Medicina.
Também tenho vontade de ir pra fora do país para adquirir o conhecimento
profissional na área da saúde de uma forma geral que também precisa vim para o
Brasil.
Final: Muito obrigada pela entrevista!
R: De nada! Foi um prazer participar da sua entrevista!
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CONCLUSÃO
A realização dessa pesquisa foi muito enriquecedora. Foi um intenso processo
marcado de oportunidades, crescimento, conhecimento e o contato com surdos foi
constante. Possibilidades de avaliar sobre as dificuldades que os surdos vêm vivenciando
no dia a dia e ter empatia com a realidade deles. Esse trabalho permitiu analisar que a
quantidade de léxicos existentes na Língua de Sinais é escassa e também poder
compreender as oportunidades para ajudar o próximo.
De um modo geral, acredita-se que os léxicos criados, vem contribuindo para o
conhecimento do surdo. A partir da criação eles já se tornaram realidade dentro da
disciplina de Embriologia e já tem sido usado por ele na instituição. Com a falta de
léxicos, usa-se muito a datilologia, fazendo com que outra parte do conteúdo seja
prejudicada. Na datilologia, as palavras são soletradas o que toma muito tempo dos
intérpretes enquanto o professor está explanando conteúdo. Esse trabalho não pode ser
finalizado aqui, ele deverá continuar em pesquisas futuras. Entende-se que essa somente é
a primeira parte dessa pesquisa e que esta deve ser uma constante.
Dessa forma, a pesquisa conseguiu responder as perguntas do problema e
consecutivamente, a hipótese também foi contemplada aqui. Descrevemos o processo de
criação dos sinais, e a maneira de utilizá-los para garantir uma aprendizagem significativa
dentro da área de estudo escolhida e também salientamos a maneira que esse léxico
criado irá auxiliar na compreensão do aluno.
De acordo com a entrevista realizada, o próprio aluno surdo mencionou que:
“Tem a área da Biologia que é muito difícil. Eu não escolhi todas, mas escolhi uma com o
tema “Embriologia”. Consegui criar algumas palavras próprias. Palavras técnicas das
disciplinas da UFRJ”. É possível perceber que ele já está utilizando os sinais criados por
ele mesmo na instituição.
Diante do exposto, pode-se afirmar que os objetivos previstos para essa pesquisa
foram em parte atingidos. Como inicialmente, projetamos a validação pelo INES, devido
às dificuldades de contato e a falta de uma regra específica para validação dos sinais, essa
etapa ficou a desejar. Porém, se eles já estão sendo utilizados na instituição, pode-se dizer
que a validação aconteceu em partes. Nosso objetivo é que esses sinais se tornem
configurados na Comunidade Surda através dos intérpretes e surdos da área.
Com base no primeiro objetivo dessa pesquisa, pode-se dizer que este pôde ser
mudado ao longo do trabalho. Para a escolha dos termos técnicos foi necessário buscar
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dicionários de Libras para procurar sobre a existência dos sinais escolhidos. Em seguida,
os termos escolhidos foram baseados na necessidade do aluno surdo. Ele escolheu os
termos inexistentes de sinais que estavam sendo utilizados na disciplina.
De acordo com o segundo objetivo da pesquisa, pode-se mencionar que não foram
encontrados nenhum léxico através de documentos oficiais já validados na área de
Embriologia. Assim, podemos dizer que essa pesquisa é original e os sinais aqui criados
já estão sendo utilizados pelo aluno na UFRJ.
Para a realização desse trabalho foi necessário utilizar algumas metodologias para
a realização do nosso objetivo. Vale mencionar, que essa é uma pesquisa Interdisciplinar
englobando três áreas distintas: área médica, área de linguística e área de inclusão
voltados a inclusão do surdo no ensino superior. Assim, para o embasamento desse
trabalho, foi necessário um estudo preliminar das áreas distintas à área de inclusão.
Nessa perspectiva, é importante mencionar sobre o profissional intérprete de
língua de sinais para esse trabalho. O profissional mencionado, atuou na mediação do
professor de Embriologia, entre pesquisador e também do próprio aluno. Nessa fase, o
intérprete traduzia a explicação do conteúdo do professor para o aluno e também o
diálogo entre as partes. Após compreensão do aluno sobre determinado conteúdo, ele cria
os sinais respectivos a essa pesquisa.
As etapas da pesquisa configuram em entrevista e criação de sinais para termos
técnicos de Embriologia. Para a entrevista, foi necessário, fazer uma viagem até a cidade
de Rio das Ostras, para encontramos com o surdo protagonista desse trabalho. Nesse
momento, conhecemos suas dificuldades e como enfrenta os desafios que surgem
relacionados à sua situação de surdez.
Como foi necessário fazer uma viagem para a realização da entrevista, o
entrevistado teve acesso as perguntas antes da gravação do vídeo e atendendo a pedidos
dele, a entrevista foi realizada em Libras. A entrevistadora fez as perguntas em Libras, o
entrevistado respondeu em Libras e posteriormente a interprete fez a tradução da
entrevista para a legenda do vídeo que está anexado a essa pesquisa em DVD.
Para a elaboração dos sinais, foi preciso à participação de um interprete, de um
professor da área médica e junto dele, explicar o conteúdo, com a mediação do interprete
e após ele compreender o termo, criar um sinal baseado nas etapas de criação de sinal em
Libras. Após, registramos esses sinais em vídeo e a partir dessa filmagem, fizemos
registros em foto para a construção da ficha terminológica e, por conseguinte a
elaboração dos verbetes para a disciplina.
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Dessa forma, os sinais apresentam morfologia parecida com a estrutura em Língua
Portuguesa. A demonstração do sinal segue e teoria da iconicidade após a compreensão
do aluno sobre o significado do termo em Português com a estrutura do sinal que ele é
representado em Libras. Assim, a possibilidade de ser validado pelo INES se torna
grande. Os sinais criados atenderam a todas as exigências para as normas de linguagem
existentes corroborando para a possibilidade de serem submetidos a posterior validação.
Dado a importância do tema, acredita-se que pode continuar elaborando sinais que
vão dar suporte a área médica. Buscar outras áreas e até outros surdos ou interpretes que
estejam interessados nesse assunto. Sabendo que a procura pelos surdos a estudar na área
de saúde são limitadas, proporcionar mais oportunidades q esses surdos de se achegarem
a área, com mais materiais produzidos para esse fim.
Nesse sentido, os sinais desenvolvidos pelo aluno surdo, venham servir de
ferramenta para uma aprendizagem significativa e que possibilite o acesso e permanência
dele na instituição de ensino.
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APÊNDICE A – roteiro de entrevista

Roteiro de Entrevista com Matheus
1- Qual o primeiro curso profissionalizante que você escolheu fazer?
2- Quais as dificuldades encontradas nele?
3- Fez outro curso?
4- Quais dificuldades encontradas no ensino superior?
5- Você considera que as dificuldades do ensino profissionalizante são maiores ou
menores que no ensino médio?
6- Você conseguiu concluir o curso? Por quê?
7- Qual o outro curso que você escolheu fazer?
8- Quais as dificuldades encontradas nesse curso?
9- Você tem acesso aos léxicos na UFRJ?
10- Seria importante criar esse tipo de léxico para você?
11- Que tipo de léxicos seria importante criar para você? Nome de estruturas, termos
técnicos?
12- Como você estuda?
13- Como os professores te auxiliam?
14- Você tem intérpretes e monitores?
15- Como é sua relação com os colegas de curso?
16- Você tem contato com outros surdos na instituição? Se sim, qual curso?
17- Só o intérprete e o professor são suficientes para você aprender?
(Você precisa da ajuda de outro profissional fora da sala de aula para te ajudar?)
18- Qual seu maior objetivo no curso de medicina?
19- Depois que se formar em Medicina, você pretende fazer o que?
20- Gostaria de completar com mais alguma informação?
MUITO OBRIGADA!!!!
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APÊNDICE B- autorização para uso de imagem

