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RESUMO 

 

Muitas são as formas de linguagem a qual estamos expostos, onde estas podem 
caracterizar-se pela representação de figuras e desenhos, apresentações teatrais, 
música, dança, entre outros. Mas quando falamos em Língua, esta nos remete a 
algo composto por regras gramaticais, as quais possibilitam a comunicação e a 
compreensão de um determinado grupo de pessoas. Pensando a respeito da Língua 
de Sinais, observa-se que esta também apresenta status de Língua, mas difere-se 
das Línguas orais devido a sua modalidade, a qual denomina-se viso-gestual, pois 
utiliza o espaço, a visão e a sinalização para sua comunicação. Através desta, os 
surdos conseguem comunicar-se e compreender o mundo a sua volta, mesmo sem 
a necessidade da audição, mas como se organiza esta comunicação entre os surdos 
e seus familiares, sendo que em sua maioria, estes não conhecem a Língua de 
Sinais? Este artigo, pretende mostrar como realiza-se a experiência deste ‘Mundo 
Sem Som’ na estrutura familiar de uma acadêmica surda, sendo ela sinalizante e 
sua família não sinalizante, de forma a inculcar nos leitores a vontade do 
aprendizado da Língua de Sinais. Este trabalho, pensou-se a partir do tema deste 
evento, que diz respeito ao ‘meu mundo’, assim, pensou-se imediatamente em como 
seria este mundo visto pela ótica de sujeitos surdos, concretizando-se no ‘Mundo 
Sem Som’ das experiências visuais e da aprendizagem significativa.  
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INTRODUÇÃO  

 

Uma das principais preocupações familiares onde há filh@s3 surdos, referem-

se ao aprendizado da Língua de Sinais. Para muitos pais esta é uma decisão difícil 

de se tomar, pois quando uma criança é gerada em uma família de ouvintes, espera-

se que esta também seja ouvinte, e quando isso não ocorre muitos são os 

sentimentos que envolvem as famílias e influenciam suas decisões. 

Neste trabalho será apresentado um relato de experiência de uma acadêmica 

surda e em seguida serão tecidas algumas preocupações a respeito das escolhas 

que sua família realizou, expondo o que autores como Moura (2014), Kessler (2008) 

e Lacerda (2006) relatam a respeito das escolhas e aprendizado da Língua de 

Sinais. 

Quando da observação do tema do ENCITEC deste ano, ‘O meu mundo’, 

automaticamente pensamos em como seria o ‘Mundo do Surdo’, uma vez que ele 

não possui som, mas possui experiências visuais valorosas e significativas. Desta 

forma, descrever-se-á neste artigo experiências do ‘Mundo Sem Som’ que significa a 

vivência de uma pessoa surda. 

Assim, qual seria a melhor forma para uma família comunicar-se com um filh@ 

surdo, uma vez que as Línguas e modalidades linguísticas existentes entre um 

ouvinte e um surdo são distintas? Qual seria, então, o caminho a seguir pela família 

de forma a compreender os anseios e desejos de seu filh@, sabendo que é através 

da comunicação que muitas relações são formadas?  

Espera-se que, por meio deste artigo, muitas questões referentes a 

comunicação entre surdos e ouvintes sejam (re)pensadas, levando em consideração 

que a Língua de Sinais é natural da comunidade surda e reconhecida como meio de 

expressão e comunicação, sendo assim, uma Língua oficial no Brasil a partir da 

publicação da Lei n.º 10.436/02, a qual foi regulamentada pelo Decreto n.º 5.626/05, 

que demonstra em seu conteúdo que os Surdos interagem com o mundo através de 

experiências visuais e que sua cultura se manifesta principalmente pela utilização da 

Língua Brasileira de Sinais. 

 

                                                 
3 Utilizaremos neste artigo o símbolo @ em algumas palavras, pois na Língua de Sinais não há desinências para 

gêneros (masculino e feminino), assim, neste contexto lê-se: filho e/ou filha. 



 

 
 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Inicialmente deve-se ter em mente que, a Língua Brasileira de Sinais tornou-

se uma Língua Oficial no Brasil através da Lei n.º 10.436/02, onde em seu parágrafo 

único faz-nos compreender a Língua Brasileira de Sinais - Libras como 

 

[...] a forma de comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, constituem um 
sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidades de pessoas surdas do Brasil. (BRASIL, 2002) 

 

Outro fator importante a se ter clareza, diz respeito ao disposto no Decreto n.º 

5.626/05, onde em seu artigo segundo exprime a ideia de quem é este sujeito surdo, 

não apenas um sujeito com perda auditiva, mas que “[...] compreende e interage 

com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura 

principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras”. 

Quando se fala em comunicação e principalmente quando referem-se a 

Língua de Sinais, muitas pessoas ainda supõem que esta trata-se de gestos, sem 

significação e incapazes de expressar conceitos, além do pensamento equivocado 

de que estas são universais, mas 

 

A língua de sinais não é universal e cada país tem a sua própria, como 
acontece com as línguas orais: a língua portuguesa, a língua inglesa, a 
língua espanhola, a língua alemã. Vale lembrar que a Libras não é a 
tradução da língua portuguesa, ou seja, não se trata de realizar o português 
sinalizado; a Libras é uma outra língua com gramática e características 
próprias. [...] Sendo a língua natural das pessoas surdas, a Libras é parte da 
cultura das comunidades surdas. (GÓES; CAMPOS, p.65 - 66) 

 

Compreende-se que é através da linguagem que o ser humano passa a fazer 

parte do mundo em que vive, podendo aprender a se comunicar, pensar e 

consequentemente se organizar interiormente. Assim como ressalta Lacerda (2006, 

p.177) “A questão da língua é fundamental, pois, sem ela, as relações mais 

aprofundadas são impossíveis, não se pode falar de sentimentos, de emoções, de 

dúvidas, de pontos de vista diversos”. Pensando na premissa da comunicação, 

percebe-se que o desenvolvimento da linguagem pela criança surda passa por duas 

vertentes principais, a aprendizagem da oralização ou da sinalização. 

 



 

 
 

 
 

Para muitos, são necessários a estimulação auditiva por meio de aparelhos 
de amplificação sonora e um trabalho que possibilite o desenvolvimento da 
linguagem oral e da fala. Para outros, a fala não é importante para o surdo, 
e a criança surda deveria ser exposta à língua de sinais o mais 
precocemente possível, sendo a língua majoritária, aquela usada pela 
maioria da população, introduzida por meio da escrita. Ainda existem 
aqueles que consideram que o melhor seria que as crianças surdas 
pudessem ter como primeira língua a língua de sinais, em segundo lugar a 
língua oral e posteriormente a língua escrita. (MOURA, 2014, p.13) 

 

Assim também são as suposições que ocorrem no meio familiar, pois muitos 

acreditam que a oralização é um fator importante para a socialização e o 

aprendizado do sujeito surdo (dos filh@s), mas para outros a sinalização se faz 

efetiva, o que conforme Moura (2014, p.17) “Pode ser uma proposta que propicie à 

criança surda conhecer a Libras o mais precocemente possível, fazendo com que 

ela tenha contato com o maior número possível de falantes nativos e não nativos de 

língua de sinais logo que a surdez seja diagnosticada”. 

O que muitos não compreendem é que o aprendizado da Língua de Sinais 

para o sujeito Surdo, parte dos pressupostos do Bilinguismo, que sugerem o 

aprendizado da Língua de Sinais como primeira língua e a Língua majoritária do 

país, neste caso a Língua Portuguesa, como segunda língua em sua modalidade 

escrita. 

Partindo do conhecimento sobre as línguas de sinais, amplamente utilizadas 

pelas comunidades surdas, surge a proposta de educação bilíngue que 

toma a língua de sinais como própria dos surdos, sendo esta, portanto, a 

que deve ser adquirida primeiramente. É a partir desta língua que o sujeito 

surdo deverá entrar em contato com a língua majoritária de seu grupo 

social, que será, para ele, sua segunda língua. Assim, do mesmo modo que 

ocorre quando as crianças ouvintes aprendem a falar, a criança surda 

exposta à língua de sinais irá adquiri-la e poderá desenvolver-se, no que diz 

respeito aos aspectos cognitivos e linguísticos, de acordo com sua 

capacidade. A proposta de educação bilíngue, ou bilinguismo, como é 

comumente chamada, tem como objetivo educacional tornar presentes duas 

línguas no contexto escolar, no qual estão inseridos alunos surdos. 

(LACERDA, 2006, p.165) 

 

Assim para as famílias quando desta compreensão sobre o bilinguismo e 

ainda da aprendizagem da Língua de Sinais, o primordial 

 



 

 
 

 
 

Não é só reconhecer a forma utilizada, mas compreendê-la num contexto 

concreto preciso, compreender sua significação numa enunciação particular, 

deve considerar o signo variável e flexível. Aprender uma segunda língua é 

aprender a usá-la em situações comunicativas específicas, em que a 

mobilidade do significado dos sinais, (...) é a regra e não a exceção. (GÓES; 

CAMPOS, p.97) 

  

É imprescindível que as famílias de filh@s surdos compreendam esta 

premissa, pois conforme Lacerda (2006, p. 178) estas crianças “[...] partem de uma 

exposição e de estratégias de linguagem diferentes, estando expostas a um 

ambiente que usa simultaneamente pistas visuais e auditivas, impondo a elas 

opções, dividindo sua atenção”, visto que a maioria delas advém de lares ouvintes 

que não possibilitam um desenvolvimento linguístico adequado para crianças 

surdas. Assim, a aprendizagem da Língua de Sinais faz-se essencial no processo de 

desenvolvimento linguístico e social destes sujeitos, dando-lhes oportunidades de 

experiências visuais e de desenvolvimento pleno, assim como demonstraremos a 

seguir. 

 

1.1 O MEU MUNDO ‘SEM SOM’ 

 

Apresentaremos aqui, as experiências da coautora deste artigo, Surda, 

acadêmica do Curso de Letras – Língua Portuguesa e Libras, com relação ao 

aprendizado da Língua de Sinais e suas significações, além de demonstrar como 

esse processo foi recebido pela família. É necessário ainda compreender que este 

relato de experiência segue a estrutura da Língua de Sinais, que se difere da Língua 

Portuguesa. 

Desta eu nasci, não ouvia, com um olhar da mãe e do pai que me falava, 
pois eu não entendia nada. Percebia pais comunicar comigo, mas eu não 
respondia. Crescia, os pais descobriram que eu não ouvia, porque me 
chamaram meu nome várias vezes e não chamou atenção minha. Então me 
levou para clinica fazer avaliar audiometria e avisaram que essa menina 
está perdendo audição. Eu era feliz e gritava muito não sabia falar, só 
apontar as coisas, não saber palavras oral. Os pais resolveram levar a 
classe especial “Deficiência Auditiva” com a professora educação especial, 
me incentivou na minha aprendizagem, eu tinha cinco anos. Com a 
professora, aprendia a Língua de Sinais e com minhas colegas falavam com 
Libras para poder comunicar. Em escola bilíngue eu sentia feliz, porque 
aprender muito, conviver amigos surdos e aprender de Libras sempre de 
mais. Com todos os tempos no ano, onde eu estudava na escola e não 
tinha intérprete, era muita dificuldade que eu não aprendia na sala de aula 



 

 
 

 
 

regular e precisava com apoio para poder me ensinar e aprender. Os pais 
perceberam era necessidade duas línguas como Libras e Língua 
Portuguesa que seria aprender melhor e não obrigava para fazer oralizar, 
era necessidade que eu escolhi as duas línguas para poder comunicar 
melhor os dois caminhos, e assumiu bilíngue. Pai e mãe sabem apenas 
alguns sinais de Libras, mas irmão e irmãzinha sabem mais. Isso me deixa 
feliz, pois a família em aprender Libras é importante, saber entender vida 
minha, escolhas e decisões. Agora eu estudar em Faculdade, escolher 
professora, para ensinar a Língua de Sinais, mostrar que Língua é 
importante e que famílias precisar conhecer de Libras para que pessoas 
outros poder ter escolhas. Agora ter intérprete também, que ajuda 
compreender de conteúdos, mostrar que mais fácil assim com comunicação. 
Agora também trabalhar com escola bilíngue, adorar ensinar alunos com 
Libras, contação de histórias, mostrar como importante cultura e identidade 
surda. (GIZA, Francieli, 2016) 
 

 
Com base neste relato serão feitas inferências posteriormente, a respeito do 

papel da família e sua responsabilidade com relação ao surdo e aquisição da 

linguagem. Obviamente, esta Surda teve oportunidades distintas de muitos outros 

Surdos com os quais temos contato, pois em sua grande maioria, não há pessoas na 

família que os compreenda e/ou aprenda a Língua de Sinais para a comunicação, 

delegando esta tarefa apenas à professores ou intérpretes. 

Outro fator importante a destacar, diz respeito a escolha desta Surda pela 

utilização da Língua de Sinais e sua busca pela efetivação da comunicação, seu 

envolvimento com a comunidade surda e ainda a busca pela profissionalização, uma 

vez que esta é acadêmica de um curso superior e professora na Escola Bilíngue 

para Surdos. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

Se sabe que a família possui um papel importante, pois por mais que as 

crianças apresentem a surdez, isso não retira o papel importante que a família 

desempenha com relação ao desenvolvimento global e da linguagem da criança. 

Muitas vezes quando da constatação da surdez, a família vivencia sentimentos de 

perda e desconsolo, além de se sentir incapaz de lidar com esta situação. 

(KESSLER, 2008). 

Quando uma mulher ouvinte está grávida, ela anseia por um filh@ a sua 

semelhança, que seja ouvinte, que contemple as mesmas experiências auditivas que 

ela, e segundo Kessler (2008, p.147) em muitos casos “[...] a chegada na família de 



 

 
 

 
 

um filho surdo que, portanto, se distancia do imaginário de ‘normalidade’, afeta de 

múltiplas formas a relação familiar [...]”. A busca pela oralidade ainda é um fator 

indispensável para muitas famílias, considerando, ainda, 

 

[...] que a preferência pelo oral configura-se como uma tentativa familiar de 
inscrever o filho numa ordem socialmente aceita, no sentido de 
pertencimento social que se estende desde o círculo familiar ao das 
relações sociais mais abrangentes. Esta inscrição remete a sentidos de fuga 
do rótulo de ‘ser mudo’, ‘doente’, ‘deficiente’, determinada pela função 
classificatória simbolizada na língua em funcionamento nesta sociedade 
moderna capitalista e globalizante, que remete o filho para o rol dos 
incapazes socialmente, improdutivos economicamente e os enquadra no 
politicamente correto da filosofia da diferença, o que também os coloca em 
relação com a normalidade, reforçando valores significados socialmente 
como negativos. (KESSLER, 2008 p.199) 

 

Assim, muitas famílias optam pelo aprendizado da fala, da oralidade, pois 

conforme Kessler (2008, p.39) para eles esta parece ser uma “[...] relação em que a 

fala é comunicação, para que seu filho ‘possa se comunicar’, no entanto, estar na 

linguagem é muito mais do que falar. É constituir-se como sujeito”. Mas com a não 

efetivação desta oralidade e por problemas de compreensão nesta relação parental, 

onde muitas vezes os pais têm problemas em compreender o filho surdo e ser 

compreendido por ele, a Língua de Sinais ou os gestos, acabam sendo uma 

concessão da família numa situação de comunicação.  

Deste modo, há a necessidade de uma orientação adequada, de forma a 

alertar os pais quanto aos efeitos devastadores que a ausência da linguagem pode 

trazer para o desenvolvimento linguístico, cognitivo e emocional de seus filhos, 

fazendo assim que os mesmos compreendam e se adaptem ao ‘estrangeiro’ com 

quem eles se deparam ao saber da surdez de seu filho (RAFAELI, 2004). Este 

trabalho com as famílias necessita 

 

[...] levar em consideração aspectos psicológicos de suma importância, pois, 
como já vimos, a vinda da criança surda faz com que os pais tenham de 
lidar com uma nova realidade, completamente desconhecida para eles. Mas 
enquanto a família se dá conta das suas dificuldades de adaptação ao novo 
filho que lhes foi imposto, algo deve ser feito e rapidamente. A criança 
cresce e necessita da linguagem para poder se colocar no mundo, entender 
e se fazer entendida. Entra aí o papel da escola. (MOURA, 2014, p.18) 

 

E este tem sido um grande desafio enfrentado por vários educadores, em 

propiciar a aquisição da Língua de Sinais da maneira mais adequada possível, visto 



 

 
 

 
 

que a maioria das crianças surdas são filhas de pais ouvintes, e estes genitores 

desconhecem ou nunca ouviram, até o momento, falar de uma Língua de Sinais e 

tampouco fizeram uso dela. Cabe ainda ressaltar que os alunos que aprendem 

Língua de Sinais, mesmo que seja em escolas bilíngues e/ou no contato com outros 

surdos, tem sucesso neste aprendizado, pois assim como explica Kesller (2000, 

p.37) se pensarmos no modo de apreensão de uma língua, entendemos que o 

aprendizado da Língua de Sinais 

 

[...] ocorre nas mesmas condições das quais lançam mão as crianças 

ouvintes para o aprendizado de uma língua oral, o que inclui, neste caso, o 

canal sensorial visual, além de interlocutores fluentes em língua de sinais 

em uma situação na qual as crianças surdas podem enfim, encontrar um 

lugar simbólico. 

 

Sabendo disso, há que instruir as famílias ao aprendizado da Língua de Sinais, 

para a efetivação da comunicação com seus filhos. Instruí-los que o melhor caminho 

para a aquisição de conhecimentos para o filh@ surdo, se dá através desta Língua e 

esta interação deve ocorrer o mais cedo possível, para evitar impedimentos 

linguísticos. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente há que se destacar que o tema proposto para este Encontro 

Científico e Tecnológico fez-nos pensar a respeito da realidade de muitos surdos, 

que possuem limitações comunicativas, assim como suas famílias, que optaram ou 

não pelo aprendizado da Língua de Sinais.  

O ‘Mundo dos Surdos’ é um mundo que se caracteriza pela ausência do som, 

mas que ocorre através de experiências visuais, valorosas e significativas, que se 

concretizam pela utilização da Língua de Sinais, e que deve ser adquirida pelos 

surdos de forma natural, principalmente pelo contato com surdos mais velhos, de 

forma a compreenderem e interagirem com os demais, formando assim sua 

identidade e fazendo parte de uma comunidade. 

As reflexões mostradas neste artigo, destacam a importância da comunicação, 

principalmente nas famílias ouvintes que possuem filh@s surdos, uma vez que esta 



 

 
 

 
 

comunicação se efetiva de maneira mais valorosa através da utilização da Língua de 

Sinais, como demonstrado anteriormente. Assim, entende-se que, a melhor maneira 

para a aquisição de conhecimentos para indivíduos surdos se dá através da 

sinalização, das experiências visuais que as compõem e consequentemente da 

interação familiar através da Língua de Sinais, a adquirindo e a utilizando para a 

comunicação e expressão. 
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