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RESUMO 
 

 
Esta pesquisa tem por objetivo investigar as contradições multiculturais presentes 

nas relações entre surdos e ouvintes no Projeto Digit-M-ed São Paulo. No bojo da 

investigação, objetiva-se, também, confrontar as formas como os conceitos  de 

multiculturalidade (MOREIRA; CANDAU, 2011; ROJO, 2012; SANTOS, 2010) e de 

colaboração crítica estão inseridos no ambiente de pesquisa e como pesquisadores, 

coordenadores, alunos e, em especial, tradutores-intérpretes de Língua de Sinais - 

Português contribuem na relação surdo-ouvinte a fim de promover transformações 

nas práticas discursivas dos participantes da pesquisa. Justifica-se a produção desta 

dissertação por introduzir formas diferentes de refletir o processo de ensino-

aprendizagem de alunos surdos e ouvintes em espaços compartilhados. A base 

teórica está pautada na Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural, a partir das 

contribuições de Vygotsky (1930/1999; 1934/2008), Leontiev (1977), Engeström 

(1987) e Liberali (2009), nos conceitos de multiculturalidade e de argumentação. 

Apresenta, ainda, conceitos de Vygotsky sobre o desenvolvimento humano e como 

estes se relacionam ao indivíduo surdo. A metodologia está baseada na Pesquisa 

Crítica de Colaboração (MAGALHÃES, 2004, 2007, 2009), cujo foco está no sujeito 

e em sua ação em desenvolvimento, com a finalidade de observar os contextos e 

intervir neles, na tentativa de provocar transformações. O trabalho foi desenvolvido 

no ambiente de pesquisa do projeto Digit-M-Ed São Paulo, organizado pelo grupo de 

pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE), sediado na 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Foi observada a 

participação de surdos e ouvintes mediados pela atuação dos tradutores-intérpretes 

de Língua de Sinais - Português, que também foram participantes da pesquisa. A 

análise e a discussão dos dados ressaltam o aspecto multicultural e indicam que 

barreiras comunicacionais podem ser superadas por meio da colaboração crítica 

entre surdos, tradutores-intérpretes de Língua de Sinais - Português e ouvintes. 

 

Palavras-chave: Colaboração crítica; Interpretação; Multiculturalidade; Surdos.  

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

This research aims at examining the existing multicultural contradictions in the 

relations among deaf and hearing people from Digit-M-Ed São Paulo Project. In the 

core of the investigation, it also aims at confronting the way the concepts of 

multiculturalism (MOREIRA; CANDAU, 2011; ROJO, 2012; SANTOS, 2010) and 

critical collaboration (MAGALHÃES, 2010) are inserted in the research environment 

and how researchers, coordinators, students and, specially, Portuguese - Sign 

Language translators and interpreters contribute in the deaf – listeners relation in 

order to foster transformations in the discursive practices of the research participants. 

The production of this essay is justified by the introduction of different ways of 

reflecting about deaf and listener’s teaching-learning process in shared spaces. This 

study’s theoretical framework is founded on the Socio-Historical-Cultural Activity 

Theory (VYGOTSKY, 1930/1999; 1934/2008); LEONTIEV, 1977; ENGESTRÖM, 

1987; LIBERALI, 2009) and on the multiculturalism and argumentation concepts 

(LIBERALI, 2013). It also presents Vygotsky’s concepts on the human development 

and how they are connected with the deaf. In methodological terms, it is organized as 

a Critical Collaborative Research (MAGALHÃES, 2004, 2007, 2009), which focus is 

on the subject and on its own action in development, with the purpose to observe the 

contexts and interfere on them in an attempt to cause transformations. Data was 

produced in meetings of Digit-M-Ed São Paulo Project, organized by the research 

group Language in Activities in School Contexts (LACE)  from Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Deaf and listener participation 

mediated by Portuguese - Sign Language translators and interpreters, who are also 

participants of the research, had been observed. This survey analysis point out to 

multicultural aspects and indicate that communicational barriers can be transcended 

through critical collaboration among deaf participants, Portuguese - Sign Language 

translators and interpreters and listeners. 

 

Keywords: Critical collaboration; Interpreting; Multiculturalism; Deaf Community. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar as contradições multiculturais 

presentes nas relações entre surdos e ouvintes em encontros do projeto Digit-M-Ed. 

No bojo da investigação, objetiva-se também confrontar as formas como os 

conceitos de multiculturalidade (MOREIRA; CANDAU, 2011; ROJO, 2012; SANTOS, 

2010) e de colaboração crítica (MAGALHÃES, 2010) estão inseridos no ambiente de 

pesquisa e como pesquisadores, coordenadores, alunos e, em especial, os 

tradutores-intérpretes de Língua de Sinais - Português (TILSP) contribuem na 

relação surdo-ouvinte a fim de promover transformação nas práticas discursivas dos 

participantes da pesquisa.  

Os participantes da pesquisa integram o projeto Digit-M-Ed São Paulo, 

Perspectivas Globais em Aprendizagem e Desenvolvimento por meio de Mídia 

Digital: Uma perspectiva Qualitativa sobre o Dia a Dia de Jovens em Situações 

Marginalizadas, inserido no Digital Media Education (Digit-M-Ed)1, organizado pelo 

grupo Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE), sediado na PUC-SP.  

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

 Investigar a interação entre surdos e ouvintes no ambiente de pesquisa 

para compreender como se dão as práticas discursivas. 

 Identificar como os diversos integrantes do projeto de extensão e 

pesquisa, com olhar especial para os TILSP, contribuem para organizar 

a colaboração crítica entre surdos e ouvintes. 

 Esta pesquisa foi originada por inquietações oriundas da minha trajetória 

profissional, na qual observei as práticas de ensino-aprendizagem dos surdos e 

objetivei fazer minhas contribuições. 

Como tradutor-intérprete de Língua de Sinais e Português (TILSP)2 e 

pesquisador, comecei a refletir sobre minha atuação profissional na tradução e 

                                                        
1 O projeto de extensão e pesquisa será descrito na seção 3. 
2 O uso dessa sigla está baseada no decreto 5.626/05 e na Lei 12.319/10 que usa o termo Tradutor e 
Intérprete de Libras – Língua Portuguesa. Segundo Nascimento (2012, p. 57) “o profissional que atua 
no Brasil irá deparar-se com essa relação biunívoca: Libras-Português-Libras, mas essa relação não 
impede que os pares linguísticos no processo de tradução/interpretação sejam outros”. Em 
decorrência disso, usamos o termo Tradutor Intérprete de Libras (TILSP). 
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interpretação para alunos surdos, iniciada em 2000, ao atuar em diversos 

segmentos da escolarização, do Ensino Fundamental à Pós-Graduação. A história 

começou no Ensino Médio, quando meu interesse voltou-se para a tecnologia, 

potencialmente para a área de informática. O único curso disponível na época 

levava o nome de Curso Técnico em Processamento de Dados. Após essa etapa, 

em virtude de estar trabalhando na área de contabilidade, também escolhi o único 

curso disponível na época, que unia esses interesses: Ciências Contábeis com 

Ênfase em Análise de Sistemas, formando-me em 1993. Permaneci na área de 

contabilidade e informática por 15 anos e alcancei o mais alto cargo de carreira por 

meio de concurso interno na empresa em que trabalhava. 

Até aí, é possível perguntar: Como entra o TILSP nessa história? O que tem a 

ver contabilidade e informática com Língua de Sinais e surdez? Eu explico: em uma 

noite de domingo no ano de 1996, estava participando de um culto na igreja em que 

congrego, sentado no banco do coral e com o pensamento totalmente 

descomprometido da vida profissional, quando, de repente, um surdo, presente na 

plateia, foi à frente atendendo a um pedido do pastor. A comunidade achou aquele 

ato totalmente sobrenatural e eu comecei a me questionar: como ele pode ter 

entendido o que foi dito sem ninguém para traduzir em sua língua? Quantos desse 

sujeito existem por aí sem acesso à informação? Como poderia ajudá-lo a fim de 

saber se a informação chegou a ele corretamente?  

Daquela noite em diante, as inquietações tomaram conta de minha mente e 

comecei a pesquisar sobre os surdos. Quem são? Onde vivem? E essa língua? São 

códigos? É uma linguagem? 

Descobri que aquele surdo era um atleta que estava sendo empresariado por 

um dos membros da igreja. O empresário contratou uma professora para dar aulas 

de Língua Brasileira de Sinais (Libras) e, então, formamos um grupo de alunos e 

começamos os estudos. Ao final do curso, as inquietações continuaram e, naquele 

momento, encontrei uma igreja que estava começando um projeto de estudo da 

Língua de Sinais (LS), com a finalidade de evangelismo. 

Em abril de 1998, comecei a frequentar o curso e, rapidamente, alguns surdos 

também vieram dar suas contribuições como professores. Esse grupo cresceu; 
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muitos surdos professores e outros alunos vieram de muitos bairros e cidades da 

grande São Paulo para participar do que chamávamos de Ministério com Surdos. 

Em meados de 1999, o grupo já era muito grande. Comecei a sentir 

necessidade de  especialização e procurei a Federação Nacional de Educação e 

Integração dos Surdos (FENEIS). Lá, fiz o curso de extensão profissional e outros 

cursos que foram oferecidos naquele momento histórico para alguns TILSP 

previamente selecionados. 

A FENEIS, vendo meu desenvolvimento nos cursos, ofereceu-me estágio em 

um projeto denominado Dê-me seu tempo, no qual os TILSP ofereciam seu tempo 

de trabalho e os surdos pagavam suas passagens de ônibus e um lanche para que 

pudessem chegar à faculdade. Foi quando comecei a trabalhar como TILSP. Na 

época, éramos chamados apenas de intérpretes. É importante ressaltar que o ano 

dessa participação foi o de 2000 e ainda não havia sido aprovada a lei 10.432/02, 

que reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão para a 

comunidade surda. 

No ano de 2002, em 24 de abril, a lei foi oficialmente aprovada e, então, os 

surdos começaram a reivindicar seus direitos. Uma surda que estava no terceiro ano 

da faculdade de Ciências da Computação entrou com um processo no ministério 

público, solicitando um TILSP para fazer a tradução-interpretação das aulas. Ela 

ganhou a ação e a faculdade foi obrigada a contratar um TILSP para acompanhar a 

aluna surda em sala de aula. Essa determinação deveria ser cumprida no período de 

24 horas. A FENEIS me escolheu para cumprir essa tarefa, pois meu histórico 

acadêmico parecia satisfazer as demandas da aluna de modo adequado. Desde 

então, tenho atuado como TILSP e, em várias instituições de ensino, como pioneiro 

nesse trabalho.  

Em fevereiro de 2005, trabalhei pela primeira vez com registro em carteira 

profissional de trabalho na função de TILSP. Até então, devido ao início da carreira e 

ao fato de a atividade ser realizada no âmbito informal, a maioria dos profissionais 

exerciam a função por meio de contratos, muitas vezes como auxiliares de ensino ou 

auxiliares administrativos.  

Em 2005, o decreto 5.626, que regulamentava a Lei 10.432/02, foi assinado. 

Ele determinava providências a respeito da formação do TILSP e, em seu Capítulo V 
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– Da formação do tradutor e intérprete de Libras – Língua portuguesa, artigo 19, 

dispunha: 

Art. 19.  Nos próximos dez anos, a partir da publicação deste 
Decreto, caso não haja pessoas com a titulação exigida para o 
exercício da tradução e interpretação de Libras - Língua Portuguesa, 
as instituições federais de ensino devem incluir, em seus quadros, 
profissionais com o seguinte perfil: 

       –I - profissional ouvinte, de nível superior, com competência e 
fluência em Libras para realizar a interpretação das duas línguas, de 
maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de 
proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação 
em instituições de ensino médio e de educação superior; 

        –I - profissional ouvinte, de nível médio, com competência e 
fluência em Libras para realizar a interpretação das duas línguas, de 
maneira simultânea e consecutiva, e com aprovação em exame de 
proficiência, promovido pelo Ministério da Educação, para atuação no 
ensino fundamental; 

        I–I - profissional surdo, com competência para realizar a 
interpretação de línguas de sinais de outros países para a Libras, 
para atuação em cursos e eventos. 

        Parágrafo único.  As instituições privadas e as públicas dos 
sistemas de ensino federal, estadual, municipal e do Distrito Federal 
buscarão implementar as medidas referidas neste artigo como meio 
de assegurar aos alunos surdos ou com deficiência auditiva o acesso 
à comunicação, à informação e à educação. 

 

A partir das exigências trazidas no artigo, ficou instituído o exame de 

proficiência em Libras, conhecido como PróLibras. Em 2006, o primeiro Pró-Libras, 

do qual participei e fui aprovado, foi elaborado pela Universidade Federal de Santa 

Catarina. Essa foi outra conquista para a categoria sair da informalidade. 

Em 2012, prestei concurso público para TILSP, na cidade de Mauá, e fui 

aprovado. Eu e mais dois colegas fomos pioneiros da profissão nessa cidade. 

Em 2013, fui convidado a participar do processo seletivo para trabalhar na 

PUC-SP e fui aprovado. Já havia trabalhado nessa instituição anteriormente, no 

regime de contrato. A partir desse evento, vi-me na condição de colocar em prática 

um antigo projeto para investigação na educação dos surdos. Em setembro de 2013, 

ingressei em um curso de audiodescrição, ministrado por Lívia Motta, referência na 

área da deficiência visual. Uma das alunas era a Prof.ª Dr.ª Alzira Shimoura e 

conversamos a respeito dos conceitos relacionados à Linguística Aplicada (LA) na 
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PUC-SP e como poderiam ser abrangidos pelo estudo da Libras. Foi então que a 

Prof.ª Dr.ª Alzira Shimoura indicou-me a Prof.ª Dr.ª Fernanda Coelho Liberali para 

que pudéssemos conversar sobre o grupo de pesquisa Linguagem em Atividades no 

Contexto Escolar (LACE). 

Em 2014, ingressei no mestrado do programa de Linguística Aplicada e 

Estudo da Linguagem (LAEL), no qual esta dissertação está inserida. Ao ingressar 

no mestrado e, concomitantemente, no grupo LACE, queria compreender a 

multiculturalidade e percebi que um ambiente multicultural poderia ser ampliado com 

o acréscimo das variáveis encontradas no estudo das pesquisas com surdos. Assim, 

parti para a tarefa de entender a multiculturalidade e como seria sua extensão junto 

aos surdos em pesquisas do Projeto de Extensão e Pesquisa Digit-M-Ed São Paulo. 

Ao olhar para os dados coletados na pesquisa, percebi que as questões sobre 

surdos e sua relação com ouvintes, salientadas em momentos de crise, pareciam 

indicar que os estudos das contradições multiculturais organizadas de forma crítico-

colaborativa poderiam contribuir com os participantes do projeto. 

Para que isso acontecesse, pensei que a proposta do estudo da colaboração 

crítica sob a ótica da multiculturalidade poderia ser um instrumento propulsor de 

mudança atitudinal dos participantes do projeto uma vez que poderiam repensar 

suas práticas discursivas para transformar suas comunidades. 

Desse modo, os dados desta pesquisa foram coletados no Projeto de 

Extensão e Pesquisa Digit-M-Ed São Paulo, com foco na participação de surdos e 

ouvintes, mediados pela atuação dos TILSP, para a criação de espaço e busca de 

novas formas de agir a partir das ações dos pesquisadores. 

O projeto Digit-M-Ed São Paulo é coordenado pela Prof.ª Dr.ª Fernanda 

Coelho Liberali e tem como objetivo a desencapsulação curricular por meio do 

trabalho crítico-colaborativo entre pesquisadores, professores, gestores e alunos 

para transformação social. 

Esse projeto de extensão e pesquisa tem seus encontros regulares na PUC-

SP, campus Perdizes, e, dentre as escolas participantes, há a escola do Instituto 

SELI, que é uma escola particular de surdos, situada na Zona Leste da cidade de 

São Paulo. Na seção 5, a descrição do projeto Digit-M-Ed São Paulo Brasil trará 

mais detalhes de como foi feita a escolha da referida escola. 
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Esta dissertação se insere na LA pela discussão sobre o discurso multimodal 

entre a Língua Portuguesa e a Libras, materializado no Projeto de Extensão e 

Pesquisa Digit-M-Ed São Paulo, e pela percepção de como os falantes de uma 

língua visual-espacial, a Libras, e outra oral auditiva, o português, conseguem 

romper fronteiras multiculturais.  

Nesta dissertação, estabeleceu-se a reflexão sobre a necessidade de um 

estudo aprofundado pela LA, na tentativa de traduzir as questões práticas dos 

conflitos causados pela linguagem (PENNYCOOK, 2008), advindos do projeto de 

extensão e pesquisa foco desta pesquisa. Este estudo poderá, também, propiciar 

reflexões a respeito da educação dos sujeitos surdos, pois, na perspectiva da 

multiculturalidade, poderá indicar condições à formação crítica dos indivíduos e, 

dessa forma, contribuir para a abertura de novos horizontes para essa comunidade.  

Contudo, para que as transformações ocorram a passos largos, novas 

políticas públicas precisam ser estudadas, criadas e implantadas. No Brasil, 

reconhecidamente nos últimos vinte anos, as transformações passaram a ter um 

rumo diferente devido à criação da legislação voltada especificamente à área da 

surdez, a saber, a Lei 10.436/02 e o Decreto 5.626/05.  

É possível fazer uma reflexão sobre o que Skliar (2009) pontuou a respeito 

das transformações necessárias na escolarização dos surdos.  

Para poder materializar esta análise é necessário indagar sobre três 
questões que acho intimamente relacionadas: as relações entre a 
pedagogia atual e a educação bilíngue para surdos, o sentido “o 
"bilíngue" e, finalmente, os diferentes projetos políticos — 
multiculturais — que sustentam e subjazem à educação bilíngue para 
surdos (SKLIAR, 2009, p. 8). 

 

Para o surdo, dentre as várias razões da dificuldade no processo de 

educação, pode-se destacar o desconhecimento do “outro” e o fato dessa relação 

ocorrer entre pessoas que usam modalidades de linguagem diferentes: o surdo 

percebe a linguagem na modalidade visual-espacial; o ouvinte, na oral auditiva. Esse 

entrave seria amenizado se a pessoa com surdez tivesse, na escola, um currículo 

que o incentivasse a perceber o processo de ensino-aprendizagem de forma 

diferente. Para que isso ocorra, um currículo com maior atratividade necessita ser 

introduzido. Um bom exemplo disso seria o uso de um currículo baseado na 
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Atividade, no qual o sujeito aprende por meio de vivência performática dos fatos que 

poderão tornar-se realidade em seu dia-a-dia. Utilizando o conceito de brincar 

(VYGOTSKY, 1930/1999), criam-se repertórios para agir na realidade. 

Nesse sentido, um novo olhar sobre as questões político-pedagógicas se faz 

necessário para observar a pluralidade das culturas. As vantagens do intercâmbio 

entre elas é um fator importante na transformação do contexto escolar, pois, na 

escola, os aspectos multiculturais são evidenciados.   

Na perspectiva de Rojo (2012), o Multiletramento, que corresponde ao estudo 

das multiformas de aprender, abrange multiculturalidade, multimídia e 

multimodalidade,  contudo, o escopo deste trabalho está priorizando o olhar para a 

multiculturalidade. O foco também aponta para a colaboração crítica, que 

corresponde à organização dialógica entre os sujeitos, contribuindo, por meio das 

contradições, para a formação de novos conceitos.  

Nesse contexto, é preciso investigar as contribuições que acontecem quando 

se aponta a multiculturalidade presente entre os alunos. Nesse sentido, o projeto de 

extensão e pesquisa Digit-M-Ed São Paulo pode propiciar um ambiente de 

observação das relações entre surdos e ouvintes para analisar as contradições 

multiculturais existentes. A colaboração crítica possibilita a reflexão sobre as ações 

dos sujeitos e poderá indicar uma nova maneira de organização dos participantes 

desta pesquisa no momento em que agem socialmente por meio de práticas 

discursivas transformadas. 

Para que o aluno surdo tenha uma posição crítica no processo de ensino-

aprendizagem, posicionando-se e percebendo a importância da construção de um 

currículo que perpasse as questões de interesse da comunidade escolar, é preciso 

oferecer-lhe uma formação crítico-colaborativa. Para isso, o entrelaçamento de sua 

cultura com a dos demais participantes, surdos e ouvintes, pode ser um indicador de 

quebra de fronteiras e estereótipos. 

Diante das inquietações apresentadas no meu histórico profissional e as 

questões que pontuei como sendo relevantes para a LA, realizei um levantamento 

bibliográfico, que apresentarei a seguir, sobre estudos semelhantes à pesquisa 

desta dissertação. Percebi que há uma lacuna no que diz respeito à formação 

colaborativa e crítica de alunos surdos, como também sobre a multiculturalidade.  
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Além disso, pelo fato de a linguagem permear o ambiente de pesquisa no tocante à 

multimodalidade, a questão da interpretação também dispensou um olhar especial 

para a observação do processo. 

O levantamento foi realizado no portal de periódicos da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – (CAPES)3, no site da Scientific 

Electronic Library Online – (Scielo)4, no site da Biblioteca Digital Brasileira de Teses 

e Dissertações (BDTD)5 e no site da Biblioteca do Instituto Nacional de Educação de 

Surdos (INES)6, contemplando teses, dissertações e artigos dos últimos 5 anos. 

A seguir, apresento um quadro demonstrativo das pesquisas encontradas 

tendo como palavras chaves: colaboração crítica e surdos, multiculturalidade e 

surdos, interpretação e surdos. Essas palavras foram selecionadas no intuito de 

buscar os trabalhos existentes que se aproximam dos objetivos geral e específicos 

da pesquisa. 

 

Quadro 1: Estudos correlatos por assunto 

 Colaboração 
crítica e surdos 

Multiculturalidade 
e surdos 

Interpretação e 
surdos 

BDTD 0 0 14 

CAPES 0 2 30 

INES 0 0 4 

Scielo 0 0 5 

TOTL 0 2 53 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Como demonstrado acima, não foram encontrados trabalhos com as 

palavras-chaves colaboração crítica e surdos em nenhum dos três sites 

pesquisados. Dos dois trabalhos encontrados com as palavras-chave 

multiculturalidade e surdos, nenhum deles tinham relação com a proposta da 

pesquisa desta dissertação. A investigação, portanto, se deu com base nas palavras 

chave interpretação e surdos. A seguir demonstro o total de trabalhos encontrados e 

os que se relacionam com esta pesquisa: 

 

                                                        
3 http://www.periodicos.capes.gov.br/ (Acesso em: 18/04/16). 
4 http://www.scielo.org/php/index.php (Acesso em: 18/04/16). 
5 http://bdtd.ibict.br/ (Acesso em: 18/04/16). 
6 http://biblioteca.ines.gov.br (Acesso em: 18/04/16). 

http://www.periodicos.capes.gov.br/
http://www.scielo.org/php/index.php
http://bdtd.ibict.br/
http://biblioteca.ines.gov.br/
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Quadro 2: Estudos que se relacionam com esta pesquisa 

 Total de trabalhos 
(interpretação surdos) 

Trabalhos relacionados a 
esta pesquisa 

BDTD 14 3 

CAPES 13 3 

INES 4 1 

Scielo 5 0 
 Fonte: elaborado pelo autor 

 

Diante das informações expostas, farei uma síntese dos trabalhos 

encontrados relacionando-os com a pesquisa desta dissertação. 

Iniciarei pelos trabalhos encontrados no site da CAPES, os quais se 

relacionam com a atuação do TILSP em sala de aula e relatam também a 

multimodalidade existente em sua atuação profissional. Meu objetivo com o 

levantamento bibliográfico sobre interpretação foi investigar como acontecem as 

relações entre surdos, ouvintes e TILSP no ambiente de ensino aprendizagem. 

Também objetivei reconhecer os modos como a interpretação acontece nesse 

ambiente. 

No primeiro trabalho, Interpretar ensinando e ensinar interpretando: posições 

assumidas no ato interpretativo em contexto de inclusão para surdos, o objetivo do 

autor foi descrever algumas passagens da atuação do intérprete educacional no 

contexto de uma escola regular. Gesser (2015) partiu da premissa de que a situação 

inclusiva impõe aos intérpretes competências pedagógicas durante o trabalho de 

interpretação. As parcerias entre professor e TILSP para que a interpretação e as 

tomadas de decisão fossem mais eficientes durante o ato interpretativo foram 

observadas. A relação com a minha pesquisa se deu por uma reflexão sobre a 

inclusão de mais um agente nessa relação: o surdo. Sobre a tomada de decisão na 

interpretação, refleti sobre a relação de poder que o TILSP tem com a informação e 

quais escolhas lexicais e semânticas podem ser feitas para que a interpretação 

tenha uma boa qualidade no projeto focal desta pesquisa. 

Na segunda publicação, A atuação do intérprete educacional: parceria com 

professores e autoria, objetivou-se analisar e discutir o trabalho de interpretação de 

uma língua para outra, as relações de parceria que se estabelecem com o professor 

e de que forma essa parceria pode influenciar na interpretação para criar 

http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-04-15T08%3A00%3A30IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Interpretar%20ensinando%20e%20ensinar%20interpretando:%20posi%C3%A7%C3%B5es%20assumidas%20no%20ato%20interpretativo%20em%20contexto%20de%20inclus%C3%A3o%20para%20surdos&rft.jtitle=Cadernos%20de%20tradu%C3%A7ao&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Gesser,%20Audrei&rft.aucorp=&rft.date=2015&rft.volume=35&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=534&rft.epage=556&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1414-526X&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0000876122%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E5971958419177548020%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-04-15T08%3A00%3A30IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Interpretar%20ensinando%20e%20ensinar%20interpretando:%20posi%C3%A7%C3%B5es%20assumidas%20no%20ato%20interpretativo%20em%20contexto%20de%20inclus%C3%A3o%20para%20surdos&rft.jtitle=Cadernos%20de%20tradu%C3%A7ao&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Gesser,%20Audrei&rft.aucorp=&rft.date=2015&rft.volume=35&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=534&rft.epage=556&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1414-526X&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0000876122%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E5971958419177548020%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-04-15T08%3A19%3A36IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Atua%C3%A7%C3%A3o%20do%20int%C3%A9rprete%20educacional:%20parceria%20com%20professores%20e%20autoria&rft.jtitle=Cadernos%20de%20tradu%C3%A7ao&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Santos,%20Lara%20Ferreira%20dos&rft.aucorp=&rft.date=2015&rft.volume=35&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=505&rft.epage=533&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1414-526X&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0000876137%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E4184044866172698641%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
http://link.periodicos.capes.gov.br/sfxlcl41?ctx_ver=Z39.88-2004&ctx_enc=info:ofi/enc:UTF-8&ctx_tim=2016-04-15T08%3A19%3A36IST&url_ver=Z39.88-2004&url_ctx_fmt=infofi/fmt:kev:mtx:ctx&rfr_id=info:sid/primo.exlibrisgroup.com:primo3-Article-dialnet&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:journal&rft.genre=article&rft.atitle=Atua%C3%A7%C3%A3o%20do%20int%C3%A9rprete%20educacional:%20parceria%20com%20professores%20e%20autoria&rft.jtitle=Cadernos%20de%20tradu%C3%A7ao&rft.btitle=&rft.aulast=&rft.auinit=&rft.auinit1=&rft.auinitm=&rft.ausuffix=&rft.au=Santos,%20Lara%20Ferreira%20dos&rft.aucorp=&rft.date=2015&rft.volume=35&rft.issue=2&rft.part=&rft.quarter=&rft.ssn=&rft.spage=505&rft.epage=533&rft.pages=&rft.artnum=&rft.issn=1414-526X&rft.eissn=&rft.isbn=&rft.sici=&rft.coden=&rft_id=info:doi/&rft.object_id=&svc_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:sch_svc&rft.eisbn=&rft_dat=%3Cdialnet%3EART0000876137%3C/dialnet%3E%3Cgrp_id%3E4184044866172698641%3C/grp_id%3E%3Coa%3E%3C/oa%3E&rft_id=info:oai/&svc.fulltext=yes&req.language=por
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possibilidades de autoria discursiva do TILSP educacional. Santos e Lacerda (2015) 

perceberam que as análises sobre o fazer do TILSP educacional indicam que este 

não se restringe à tradução e interpretação de enunciados: ele é coautor dos 

discursos proferidos pelo professor em sala de aula e sua prática se atrela ao 

trabalho desenvolvido por ele. Nesse sentido, percebi neste estudo novamente a 

falta da inclusão do sujeito da ação no diálogo. Refleti sobre como deveria ser a 

construção da autoria do discurso do TILSP no contexto de minha pesquisa.  

O terceiro levantamento no site foi a tese de doutorado apresentada por 

Ferraz (2011) à Universidade de Brasília sob o título A multimodalidade no ensino de 

português como segunda língua: novas perspectivas discursivas críticas. O trabalho  

teve por objetivo investigar como a lógica organizacional de diferentes mídias pode 

ser fator determinante para o ensino de português do Brasil como segunda língua, 

seja para estrangeiros, indígenas ou surdos. As autoras observaram que a 

sistematização de trabalho multimodal na composição de materiais didáticos pode 

favorecer a abordagem crítica de diferentes modalidades linguísticas normalmente 

empregadas no ensino de português como segunda língua. A abertura para 

investigação científica de outros modos semióticos além da oralidade e da escrita 

levou à escolha da Teoria Semiótica Social/Multimodalidade (KRESS; LEEUWEN, 

1996, 2001; LEEUWEN, 2005). A relação foi estabelecida pela multimodalidade 

presente nesta pesquisa e o trabalho de Ferraz, ficando ressaltada a importância da 

análise do discurso dos surdos. 

No site da Scielo, os trabalhos encontrados tratavam dos seguintes assuntos: 

o ato interpretativo e o uso de si mesmo nessa ação; atribuição de significado à 

escrita da criança surda; resoluções de operações matemáticas por adolescentes 

surdos; conceitos relacionados à astronomia presentes nos dicionários de Libras e 

características de repositórios educacionais para usuários da Libras. Após ler os 

resumos dos artigos, percebi que eles não se relacionavam com a minha pesquisa. 

As publicações encontradas no site da BDTD são dissertações de mestrado 

que abordaram temas referentes à mediação cultural e aos aspectos visuais 

envolvidos na Libras e o TILSP como mediador no conhecimento entre surdos e 

ouvintes. Também foi dissertado sobre o mito da neutralidade do TILSP.  

http://hdl.handle.net/10482/10401
http://hdl.handle.net/10482/10401
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A primeira publicação, O surdo e a contação de histórias: análise da 

interpretação simultânea do conto sinais do metrô, é uma dissertação de mestrado 

cuja a autora, Felício (2013), discute o TILSP como sendo um mediador cultural e 

discorre sobre a construção de aspectos visuais oriundos de um texto de voz. Esta 

publicação contribuiu para entender a função de mediador cultural e aprofundar as 

reflexões sobre a construção de elementos de narrativas orais, como aspectos 

multimodais. 

No segundo resultado da pesquisa, o tema dissertado foi A desconstrução da 

oposição entre surdos e ouvintes a partir da (des)territorização do intérprete de 

língua de sinais, que se refere à figura do TILSP como possibilitador de abertura de 

campos do conhecimento e experimentador entre surdos e ouvintes. O trabalho 

averigua também a possibilidade deste profissional ser desabilitador de conflitos 

decorrentes do estreitamento das relações entre os pares. Esta dissertação me 

norteou na direção do papel do TILSP como agente da transformação cultural, 

necessária para que surdos e ouvintes quebrem barreiras culturais. O ponto de vista 

do TILSP como desabilitador de conflitos indicou-me como construir em um 

ambiente de pesquisa a possibilidade de criação de ZPDs geradas por contradições 

multiculturais. 

Na terceira dissertação de mestrado, Análise da participação dos alunos 

surdos no discurso de sala de aula do mestrado da UFSC mediada por intérpretes, 

Silva (2013) disserta sobre o papel do TILSP na interação por meio da negociação 

da tomada de turnos como aspecto discursivo e, também, sobre o mito da 

neutralidade do TILSP. Por estes aspectos, há uma relação próxima entre a 

pesquisa e esta dissertação, pois na metodologia usaremos os mecanismos de troca 

de turnos (LIBERALI, 2013) para discutir questões sobre o posicionamento de 

surdos e intérpretes no movimento dialético.  

O trabalho Projetos bilíngues e o tradutor intérprete, apresentado no XII 

Congresso Internacional e XVIII Seminário Nacional do INES, está relacionado com 

esta dissertação por se tratar das funções  do TILSP educacional.  Esse trabalho 

contribuiu para perceber o entendimento sobre as funções do TILSP educacional e 

pensar em como expandir essas funções com base no estudo das contradições 

multiculturais e da colaboração crítica para aplicar no projeto Digit–M–Ed. 
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 A partir dos dados pesquisados nos sites mencionados, pude perceber que: 1. 

Há uma lacuna nos estudos sobre colaboração crítica e esta dissertação poderá 

contribuir para que esse assunto seja mais explorado; 2. Os estudos encontrados 

sobre a multiculturalidade não se aprofundaram nesse conceito e por essa razão  

não se relacionam diretamente com esta pesquisa, que tem este como um dos 

conceitos centrais a serem discutidos e 3. Os conceitos sobre interpretação 

contribuíram para reflexões sobre as práticas dos TILSP e sobre a interação entre 

surdos e ouvintes, porém acredito que as intervenções feitas como resultado da 

pesquisa desta dissertação podem representar um avanço para quebras de 

fronteiras na relação entre surdos e ouvintes. 

Com base em todo levantamento bibliográfico apresentado acima, justifica-se 

a realização desta pesquisa para abordar os conceitos de multiculturalidade e 

colaboração crítica, aprofundando as discussões a respeito das contradições 

multiculturais existentes entre surdos e ouvintes. Além disso, este estudo foi 

realizado sob a ótica de um intérprete de Libras, que poderá contribuir com um olhar 

diferenciado para a verificação de possíveis mudanças nas práticas dialógicas da 

comunidade surda. Tendo em vista as questões multiculturais envolvidas na 

pesquisa apresentada nesta dissertação e o fato de que ela foi realizada em um 

ambiente bilíngue, que pressupõe a presença de problemas relativos à linguagem, 

justifica-se, também, o fato deste trabalho estar inserido na LA. 

Uma das abordagens do projeto de extensão e pesquisa Digit-M-Ed São 

Paulo, no qual a presente pesquisa ocorre, tem como base a discussão sobre a 

aprendizagem por meio da multiculturalidade nas esferas educacionais. Nessa 

direção, a relação desta pesquisa com o projeto de extensão e pesquisa Digit-M-Ed 

São Paulo é efetivada, partindo do pressuposto de que o estudo da colaboração 

crítica, por meio da multiculturalidade, na relação surdo-ouvinte ainda não foi objeto 

de pesquisas. 

Para nortear a pesquisa de forma mais eficaz, foram formuladas três 

perguntas que conduziram a coleta de dados. 

Assim, diante da justificativa já exposta, este trabalho se propõe a responder 

as seguintes inquietações: 
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1. Que contradições multiculturais entre surdos e ouvintes materializam-se no 

Projeto Digit-M-Ed São Paulo? 

2. Elas são superadas? Como? 

3. Como os TILSP colaboram para a formação crítico-colaborativa no projeto 

de extensão e pesquisa Digit-M-Ed São Paulo? 

Esta dissertação está organizada em seções nas quais serão abordados 

assuntos que dizem respeito à pessoa com surdez, à colaboração crítica e às 

contradições multiculturais existentes em um ambiente de pesquisa. Estão, assim, 

subdivididas em: seção 2 - O Surdo e o Tradutor Intérprete de Língua de Sinais 

Português; seção 3 – Pressupostos Teóricos; seção 4 – Metodologia; seção 5 - 

Digit-M-Ed São Paulo Brasil contextualizando o sujeito surdo; seção 6 – Análise e 

Discussão dos Dados. A dissertação é finalizada com uma seção de Considerações 

Finais que destaca os resultados encontrados a partir de análise dos dados, 

levando-se em conta que é uma pesquisa específica com participantes surdos e 

ouvintes, profissionais atuantes na área da surdez e na área da educação e pessoas 

que tiveram pouco contato anterior com pessoas surdas em ambiente de pesquisa. 
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2   O SURDO E O TRADUTOR-INTÉRPRETE DE LÍNGUA DE SINAIS 

PORTUGUÊS 

 

Sendo o surdo um indivíduo constituído por meio de língua e cultura próprias 

(BRITO, 1995; SILVA, 2012), muitas vezes, fica confinado em sua comunidade, sem 

a participação que lhe é de direito na sociedade. Por isso, é necessário que ocorra a 

expansão de conhecimentos em todos os aspectos de seu convívio social, pois, 

tratando-se de uma minoria linguística (NASCIMENTO, 2012), os surdos precisam 

expressar sua opinião para que vivenciem situações mais confortáveis na “ vida que 

se vive” (MARX; ENGELS, 1845/2006, p. 26) e para que sua participação como 

cidadão na sociedade seja plena. 

Esse indivíduo, inserido em um contexto sócio-histórico-cultural, tem 

características que influenciam sua comunidade. Para compreender essas 

características, recupera-se alguns aspectos de sua história, escolarização, 

identidade e cultura. Além disso, discorre-se sobre o trabalho do tradutor-intérprete 

de Libras, pois esse profissional está ligado intrinsicamente à identidade e à cultura 

surda. Em seguida, são apresentados novos olhares e novas propostas para a 

transformação da realidade educacional dos surdos. 

 

2.1   História dos Surdos  

 

Para entender o contexto sócio-histórico-cultural em que os surdos estão 

inseridos, apresenta-se a história desses indivíduos, mostrando um panorama 

mundial e brasileiro. É importante conhecer a história dos surdos, pois as 

manifestações políticas e sociais que a envolvem revelam como os sujeitos se 

constituem atualmente (STROBEL, 2008).  

Segundo Strobel (2008), no Egito e na Pérsia, países berço da civilização 

moderna, acreditava-se que os surdos eram criaturas enviadas dos deuses e se 

comunicavam secretamente com as divindades. Já Guarinello (2007) relata que 

Aristóteles (384-322 a.C.) acreditava que para atingir a consciência humana era 

necessário ouvir e a audição era o canal mais importante de aprendizado. Por isso, 
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o preconceito de que os surdos não conseguiam aprender perpetuou por muito 

tempo. 

   A história mostra relatos apavorantes que apontavam para a necessidade de 

comunicação desses indivíduos por meio de uma linguagem estruturada, de forma 

que pudessem entender os outros e se fazer entender. A partir do surgimento das 

línguas de sinais, um demorado processo de reconhecimento de sua cidadania 

começou a ser traçado. 

Concomitante a esses fatos, começaram a surgir os primeiros estudos na 

área da surdez. Segundo Guarinello (2007), até o século XV, a educação dos 

surdos, em seus aspectos acadêmicos, não era considerada como objeto de 

estudos. A partir da declaração de Bartollo Della Marca d´Ancora (1453), dizendo 

que os surdos poderiam aprender por meio da LS ou da língua oral, os olhares 

começaram a se voltar para a criação de uma codificação e os estudos das LSs, que 

até então eram vistas apenas como gestos, foram intensificados. 

Guarinello (2007) acrescenta ao relato histórico que Girolamo Cardamo 

(1500-1576), pai de um surdo, afirmava que a surdez não atrapalhava o sujeito de 

aprender e a escrita era a facilitadora da compreensão. Ele utilizava a LS e afirmava 

que o surdo tinha o poder de raciocínio. Pedro Ponce de Leon, monge beneditino, foi 

o primeiro professor de surdos. Ele usava a datilologia, que é o uso do alfabeto 

manual, a escrita e a oralização como metodologia de ensino. 

Na ordem cronológica dos fatos históricos, chegamos a um dos maiores 

expoentes da educação de surdos, o abade Charles Michel L´Epée, que, segundo 

Guarinello (2007), fundou, em 1760, a primeira escola pública de surdos, em Paris. 

Ele defendia a LS como um meio de comunicação natural. 

Strobel (2007) relata que no Brasil E. Huet (1822 -1882), um professor surdo, 

fundou na cidade do Rio de Janeiro a primeira escola para surdos. Essa escola foi 

aprovada por Dom Pedro II, já que seu genro, Conde d´Eu, marido da princesa 

Isabel, era surdo (2007). A autora acrescenta que o Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES) foi fundado por Huet em 26 de setembro de 1857, data em que, 

mais tarde, passou-se a comemorar o Dia Nacional dos Surdos do Brasil. 

Em 1880, ocorreu o congresso de Milão, que decidiu a vida dos surdos. 

Vários países enviaram seus representantes, porém, Strobel (2008) aponta que a 



 

 
 

29 

maioria era de ouvintistas e os representantes surdos que poderiam defender a LS 

não tiveram direito de discursar. 

Este congresso foi organizado, patrocinado e conduzido por muitos 
especialistas ouvintistas, todos defensores do oralismo puro, num 
total de 164 delegados, 56 eram oralistas franceses e 66 eram 
oralistas italianos. Havia 74% de oralistas da França e da Itália. 
Alexander Graham Bell teve grande influência neste congresso.  

Os países que resistiram à proibição da língua de sinais foram a Grã 
Bretanha e os Estados Unidos. Alguns sujeitos surdos, 
representantes do povo surdo, queriam participar do congresso, mas 
foram excluídos na votação e tiveram seus discursos negados 
(STROBEL, 2008, p. 90).  

Os principais resultados do congresso, segundo Carvalho (2007) foram:  

1. O uso da língua falada, no ensino e educação dos surdos, deve 
preferir-se à língua gestual; 

 2. O uso da língua gestual em simultâneo com a língua oral, no 
ensino de surdos, afeta a fala, a leitura labial e a clareza dos 
conceitos, pelo que a língua articulada pura deve ser preferida;  
3. Os governos devem tomar medidas para que todos os surdos 
recebam educação;  
4. O método mais apropriado para os surdos se apropriarem da fala 
é o método intuitivo (primeiro a fala depois a escrita); a gramática 
deve ser ensinada através de exemplos práticos, com a maior 
clareza possível; devem ser facultados aos surdos, livros com 
palavras e formas de linguagem que eles já conheçam; conhecidas 
pelo surdo;  
5. Os educadores de surdos, do método oralista, devem aplicar-se na 
elaboração de obras específicas desta matéria;  
6. Os surdos, depois de terminado o seu ensino oralista, não 
esqueceram o conhecimento adquirido, devendo, por isso, usar a 
língua oral na conversação com pessoas falantes, já que a fala se 
desenvolve com a prática;  
7. A idade mais favorável para admitir uma criança surda na escola é 
entre os 8 e 10 anos, sendo que a criança deve permanecer na 
escola um mínimo de 7 a 8 anos; nenhum educador de surdos deve 
ter mais de 10 alunos em simultâneo ou simultaneamente;  
8. Com o objetivo de se implementar, com urgência, o método 
oralista, deviam ser reunidas as crianças surdas recém-admitidas 
nas escolas, onde deveriam ser instruídas através da fala; essas 
mesmas crianças deveriam estar separadas das crianças mais 
avançadas, que já haviam recebido educação gestual, a fim de que 
não fossem contaminadas; os alunos antigos também deveriam ser 
ensinados segundo este novo sistema oral (CARVALHO, 2007, p. 
66). 
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Depois do congresso, a filosofia de educação de surdos foi o oralismo7, que 

perdurou por quase 100 anos (KOJIMA; SEGALA, s.d.). Eles foram proibidos de 

usar a língua de sinais e as famílias consideravam que a comunicação deveria ser 

feita pela leitura labial e vocalização, mesmo que imperfeita. Após esse período, a 

escolarização e a cultura sofreram várias influencias ouvintistas.  

Atualmente, há uma organização específica na comunidade surda; ela tem 

peculiaridades que passam despercebidas pelos ouvintes, como as três descritas a 

seguir. 

A primeira é discutida por Oliveira (prelo) e trata da questão do professor 

nativo. Oliveira pontua que, culturalmente, só o professor surdo é bem aceito e 

mostra, na prática, a influência do professor nativo na formação dos TILSP. 

A segunda diz respeito às pessoas que integram a comunidade surda e 

recebem um nome, chamado de sinal. O sinal pode ser uma característica física ou 

a primeira letra de seu nome ou profissão (STROBEL, 2009). 

A terceira é entendida como uma tendência que os surdos têm de casarem-se 

entre si (STROBEL, 2009). Embora atualmente muitos casem-se com ouvintes, a 

preferência ainda é por membros de sua comunidade. 

Segundo Silva (2012) e Strobel (2009), é considerado membro da 

comunidade surda aquele que possui a LS como primeira língua; em alguns casos, 

segunda, mas, a princípio, para ser membro é necessário que se aproprie da cultura,  

sobre a qual falaremos a seguir. 

 

2.2   Educação dos Surdos 

 

Em decorrência da história apresentada acima, de questões como o 

preconceito e as relações de poder por ele geradas, bem como suas implicações, 

constantemente somos levados a refletir sobre o conceito de inclusão social. No 

caso da pessoa com surdez, há que se pensar nas modalidades de linguagem que 

                                                        
7 Oralismo é a filosofia de ensino de surdos que enfatiza a língua oral e usa o treinamento de fala e 
leitura labial. 
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acontecem no momento de sua inserção no ambiente escolar para que o processo 

de ensino-aprendizagem seja expandido. 

No processo sócio-histórico-cultural, foram constituídas categorias de ensino-

aprendizagem de acordo com a realidade de cada época. Segundo Ferreira (1995) e 

Camargo (2012), no Brasil, contamos com: bilinguismo, comunicação total e 

oralismo. Esses conceitos foram estabelecidos por meio do processo histórico a 

partir do qual o cidadão surdo começou a se constituir como cidadão da sociedade 

pós-moderna. No congresso de Milão, realizado em 1880, foram discutidas as 

filosofias educacionais para surdos; definiu-se, como já dissemos, que a mais 

adequada para aquele momento histórico era a do oralismo (CARVALHO, 2007) e 

essa predominou por quase um século, sob o argumento de que a LS inibiria o 

aprendizado da fala. Esse período está inserido no contexto denominado por Segala 

e Kojima (s.d., p. 6)8 como “o grande calvário dos surdos”. O oralismo traz algumas 

implicações para o sujeito surdo. Como apontam Lacerda e Santos (2013, p. 39), ele 

(...) veio encapsular os surdos no modelo do ouvintismo, ou seja, de 
acordo com as regras da ‘normalidade’. Este fato provocou uma 
revolta entre os surdos, pois a proibição de sua própria língua 
prejudicaria suas identidades, cultura e educação. Foi observado que 
os surdos não apresentavam progressos no desenvolvimento 
linguístico, cognitivo, afetivo e de linguagem por meio deste método.  
 

A partir de então, duas novas filosofias surgiram. A primeira delas foi a 

Comunicação Total, que tem como principal pressuposto a ideia de que toda forma 

de comunicação é válida, a saber: fala, leitura orofacial, treinamento auditivo, 

expressão facial e corporal, mímica, leitura e escrita e sinais (STROBEL, 2009). 

Esses procedimentos objetivam que a criança com deficiência auditiva tenha uma 

língua. A Comunicação Total foi introduzida a partir de 1970 e essa filosofia dá 

origem à modalidade de linguagem bimodal, por meio da junção da língua oral, da 

leitura labial e dos sinais. 

Silva (2012) relata que, no Brasil, a linguista Lucinda Ferreira Brito e a 

professora Eulália Fernandes foram pioneiras no trabalho que demonstra o estatuto 

linguístico das línguas de sinais. Segundo o autor, este trabalho foi central para o 

reconhecimento da Libras como língua legítima.   

                                                        
8 Foi estabelecido contato telefônico e por e-mail com a editora para saber o ano de publicação desta obra. Até a 

data de depósito dessa dissertação, não obtivemos retorno. 
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Segundo Brito; Neves e Xavier (2013), na década de 1990, as escolas 

chamadas especiais para surdos adotaram a segunda filosofia, o bilinguismo, no 

qual o surdo usuário da língua de sinais poderia ter acesso à língua majoritária de 

seu país na modalidade escrita. 

 O quadro abaixo demonstra as características mais significativas das três 

filosofias para o processo de aprendizagem do sujeito surdo. 

 

Quadro 3: Características mais significativas no Oralismo, na Comunicação Total e no 
Bilinguismo 

Oralismo Comunicação Total Bilinguismo 

Uso da fala Uso de todas as 
potencialidades de 
comunicação 

Uso de duas línguas ao 
mesmo tempo, por meio de 
interpretação 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

A justificativa de uma pedagogia inadequada para os surdos brasileiros pode 

acontecer pela falta de profissionais com formação adequada, pelo 

desconhecimento de questões pedagógicas adaptadas e pela falta de conhecimento 

dessa cultura. Esses fatores contribuem para o colapso na educação dessa minoria 

linguística, conforme constata (SKLIAR, 2009, p. 173). 

Variadas formas de adaptação são engendradas com vistas a, de 
algum modo, assimilar o organismo/sujeito (feito) deficiente. No 
entanto, o quadro esboçado não chega a configurar, na realidade, 
uma diversidade de iniciativas, pois a situação mais usual é aquela 
em que a inclusão (leia-se ajuntamento) do aluno surdo é feita por 
professores e profissionais que desconhecem o que sejam língua de 
sinais, condição bilíngue ou sujeito surdo, em oposição a ser 
deficiente auditivo. Frente a um tal quadro, as professoras se sentem 
desconcertadas, não preparadas e sem mesmo amparo para dar 
conta do desafio hercúleo de lidar, numa mesma classe, com 30 ou 
35 crianças marcadas por singularidades. Suas perguntas quase 
sempre revelam um não saber o que fazer. 

 

Diante disso, o decreto 5626/05, em seu capítulo VI, indica um pressuposto 

de que a filosofia adotada poderia ser o bilinguismo, porém, outros fatores 

influenciam a escolha das famílias, ao optarem pela escolarização de seus filhos 

surdos. A maneira com que os pais amenizam a ideia de terem produzido um ser 

humano com defeito para a sociedade é fazendo com que eles se comuniquem por 
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meio da fala oral auditiva e, em alguns casos, a formação de significados e sentidos 

não se concretiza dessa forma (STROBEL, 2009). 

A partir das mudanças no contexto universal do processo de ensino-

aprendizagem dos surdos, novas perspectivas foram vislumbradas. Nesse ponto, é 

importante mencionar como fato propulsor a Conferência Mundial em Salamanca, 

em 1994, que indicou e sugeriu que os governos criassem condições para que todas 

as crianças tivessem as mesmas chances de escolarização. 

Todas as escolas deveriam acomodar todas as crianças 
independentemente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras. Deveriam incluir crianças 
deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, 
crianças de origem remota ou de população nômade, crianças 
pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças 
de outros grupos em desvantagem ou marginalizados 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994). 

 

Essa declaração desencadeou várias ações em diversos países. 

Particularmente no Brasil, as propostas de educação começaram a se efetivar a 

partir de 2000, com a Lei 10.098/00, chamada lei de acessibilidade. 

Pelo panorama apresentado acima e diante dos levantamentos bibliográficos 

já apresentados, percebe-se que a formação dos surdos, sob a perspectiva da 

colaboração crítica, é pouco incentivada. Nessa direção, a comunidade surda é 

marcada pela repetição de falas que se encalcam na reprodução de um discurso 

(LESSA; LIBERALI, 2012) que, muitas vezes, não foi criado por indivíduos 

legitimamente ligados à comunidade ou cultura surda. 

Nesse sentido, a criação de propostas que proporcionem o conflito de 

opiniões entre surdos e ouvintes, na perspectiva da colaboração crítica, pode ser 

sugerida. Essas propostas podem possibilitar que reflexão, ação e diálogo unam-se 

em um movimento dialético que cause transformação nos sujeitos envolvidos, nos 

que os rodeiam e na sociedade. É importante que os participantes surdos do Digit-

M-Ed São Paulo apropriem-se de uma forma de expressão própria e consigam 

produzir um discurso transformador, com novas visões, novos temas e que não 

fiquem atrelados a teorias e pressupostos dos outros (LESSA; LIBERALI, 2012). 
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2.3   Identidade do Sujeito Surdo e Cultura Surda 

 

Um aspecto importante para o conhecimento do cidadão surdo é como ele se 

reconhece como indivíduo perante a sua comunidade e a sociedade. A identidade é 

um processo que o indivíduo constrói no decorrer de sua vida, indicando como 

proceder em seu convívio na sociedade na qual está inserido. É a busca do 

conhecimento próprio, em função de uma atuação social. A identidade está ligada 

também ao discurso por meio do qual o indivíduo se expressa, embora não esteja 

ancorada a uma língua (MAHER, 2001).  

Segundo Stokoe (1972), a constituição do sujeito surdo não se estabelece 

apenas por meio da linguagem; ela permeia as camadas da cultura de todas as 

civilizações. Essa afirmação colabora com Perlin (2006), que defende a cultura 

surda declarando haver subsídios que a identificam e a deixam no mesmo patamar 

das demais, além de relações que trazem à tona relações de poder constituídas pela 

autoridade investida a cada uma das culturas. 

Muitas pessoas pensam, erroneamente, que a LS é universal, que há apenas 

uma língua de sinais no mundo, mas assim como as pessoas 
ouvintes em países diferentes falam diferentes línguas, também as 
pessoas surdas por toda a parte do mundo, que estão inseridas em 
‘Culturas Surdas’, possuem suas próprias línguas, existindo muitas 
línguas de sinais diferentes, como: Língua de Sinais Francesa, 
Portuguesa, Americana, Argentina, Inglesa, Italiana, Japonesa, 
Russa, Urubus-Kaapor, citando apenas algumas (FIGUEIRA, 2011, 
p. 27).   

 

Strobel (2009) afirma que a  

cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de 
modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável ajustando-o com as 
suas percepções visuais, que contribuem para a definição das 
identidades surdas e das "almas" das comunidades surdas. Isto 
significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e 
os hábitos do povo surdo (STROBEL, 2008, p. 27). 

  

 A autora relata que a identificação entre os sujeitos surdos não acontece pelo 

grau de surdez, e sim pelo uso da LS e pela apropriação da cultura. Além disso, 
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para ela, a percepção do mundo acontece pela visão, uma vez que a audição está 

ausente. 

Os sujeitos surdos, com a sua ausência de audição e do som, 
percebem o mundo através de seus olhos e de tudo o que ocorre ao 
redor deles: desde os latidos de um cachorro - que são 
demonstrados por meio dos movimentos de sua boca e da expressão 
corpóreo-facial bruta (STROBEL, 2008, p. 40). 

 

 Contudo, a autora refuta o uso de artifícios sonoros que os ouvintes tentam 

impor na cultura surda como, por exemplo, a música. 

A música não faz parte de cultura surda, no entanto, os sujeitos 
surdos podem e tem o direito de percebê-la como conhecimento, 
como troca intercultural. Muitas escolas para surdos reconhecem o 
povo surdo como grupo cultural e linguístico, mas as apresentações 
de danças, corais, balés são próprias da cultura ouvinte que 
continuam ocupando o centro da preocupação das escolas. Melodias 
e ritmos sonoros harmoniosos não foram criados pela cultura surda e 
sim pelos grupos ouvintes. Assim, ela se insere na cultura ouvintista  
(STROBEL, 2008, p, 69). 

 

A constituição enunciativa do sujeito surdo acontece por meio da LS e isso 

contribui para gerar sua identidade, por meio da qual ele se organiza perante a 

sociedade, mediante o seu discurso.  

Nós, os sujeitos surdos, batalhamos pelo direito de nos 
representarmos como sujeitos culturais e, não, como sujeitos com 
uma anomalia a ser corrigida. O que nos distingue dos ouvintes é o 
fato de pertencermos a uma cultura e Língua diferentes das deles 
(REZENDE, 2010, p. 81). 
 

De acordo com Fairclough (1992 apud CAVALCANTE, 2006, p. 239), 

[...] o discurso pode ser visto como uma prática de significação do 
mundo e não apenas de representação – ele constitui e constrói o 
mundo.  O discurso, que para o autor, é político e ideológico, 
contribui para a construção de identidades sociais, sistemas de 
conhecimento e crenças.  

 

Atualmente, a LA se preocupa com questões que estão além dos problemas 

relativos à linguagem com que se defrontam alunos e professores em sala de aula 

(MOITA LOPES, 2006). Nesse sentido, Figueira (2011) mostra que as línguas de 

sinais, assim como as outras línguas, perpassam questões multiculturais e 

multilíngues. 
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Sujeitos surdos fazem uso da língua de sinais nos ambientes sociais e, com 

isso, produzem artefatos culturais (STROBEL, 2009); eles se reconhecem em 

qualquer parte do mundo como cidadãos falantes de uma língua de modalidade 

visual-espacial. As características socioculturais comuns mostram-se em uma 

espécie de “alma surda” (STROBEL, 2009) a partir dos primeiros vocábulos (sinais) 

produzidos. 

Na perspectiva da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), o 

indivíduo não se constitui apenas por um aspecto de seu comportamento, e sim por 

sua historicidade no contexto sócio-histórico-cultural. Nessa direção, a análise do 

sujeito, a partir do ponto de vista apenas da linguagem, distorce esse pressuposto e 

compromete o argumento da constituição de sua identidade. Santana (2007, p. 43) 

aponta que  

[...] é estranha a afirmação de que os surdos só constroem a 
identidade por meio da língua de sinais. Afinal de contas, não há 
relação direta entre língua específica e identidade específica. A 
identidade não pode ser vista como inerente às pessoas, mas como 
resultado de práticas discursivas e sociais em circunstancias sócio-
históricas particulares. O modo como a surdez é concebida 
socialmente também influencia na concepção da identidade. O 
sujeito não pode ser visto dentro de um “vácuo social”. Ele afeta os 
discursos e as práticas produzidos e é por eles afetado. 

 

 Assim, a constituição do sujeito surdo acontece por meio das várias 

modalidades de linguagem e de outros aspectos socioculturais nela incluídos. 

Segundo Perlin (2006), as identidades surdas são multifacetadas, fragmentadas, em 

constante mudança. Os surdos se reconhecem como participantes dessa 

comunidade por meio da experiência visual, por adquirir certo jeito de ser surdo. De 

acordo com Figueira (2011, p. 42), essas identidades se subdividem em categorias: 

 Identidade Surda: são as pessoas que tem identidade surda 
plena, geralmente são filhos de pais surdos, tem consciência 
surda, são mais politizados, tem consciência da diferença, e tem a 
língua de sinais como língua nativa. Usam recursos e 
comunicações visuais. 

 Identidade Surda Híbrida: são surdos que nasceram ouvintes e 
posteriormente se tornam surdos, conhecem a estrutura do 
português falado. 

 Identidade Surda de Transição: são surdos oralizados, mantidos 
numa comunicação auditiva, filhos de pais ouvintes, e tardiamente 
descobrem a comunidade surda, e nesta transição, os surdos 
passam pela desouvinização, isto é, passam do mundo auditivo 
para o mundo visual. 
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 Identidade Surda Incompleta: são surdos dominados pela 
ideologia ouvintista, não conseguem quebrar o poder dos ouvintes 
que fazem de tudo para medicalizar o surdo, negam a identidade 
surda como uma diferença. São surdos estereotipados, acham os 
ouvintes superiores a eles. 

 Identidade Surda Flutuante: são surdos que tem consciência ou 
não da própria surdez, vítima da ideologia ouvintista. São surdos 
conformados e acomodados a situações impostas pelo 
ouvintismo, não tem militância pela causa surda. São surdos que 
oscilam de uma comunidade a outra, não conseguem viver em 
harmonia, em nenhuma comunidade, por falta da comunicação 
com ouvintes e pela falta de língua de sinais com surdos.  

 

Há, ainda, uma distinção para a identidade surda. De acordo com a Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo, Diretoria de Orientações Técnicas, em sua 

publicação Projeto Toda Força ao 1º Ano, Contemplando as Especificidades dos 

alunos surdos (2007, p. 17), o sujeito se identifica como surdo por sua manifestação 

na cultura que é realizada por sua experiência visual. 

[...] Decreto nº 5.626 -  chama a atenção o uso do termo “surdo” em 
lugar de “deficiente auditivo”, presente nos documentos anteriores. A 
pessoa surda é definida como aquela que, por ter perda auditiva, 
compreende e interage com o mundo por meio de experiências 
visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua 
Brasileira de Sinais. 

 

 Quando os sujeitos surdos têm percepção de quem são, tomando ciência de 

sua atividade exercida na sociedade, passam a se identificar com um grupo. A partir 

daí, a importância da história e a atuação social do grupo começam a ser marcadas.  

 Os argumentos de que a comunidade surda tem sua cultura própria são 

apresentados por Strobel (2009) e Perlin (2004). Perlin (2004 apud STROBEL, 

2009), em defesa da cultura surda, ressalta a importância da língua e dos costumes 

dos surdos. Relata que o surdo tem algo além da língua para definição de sua 

cultura. Observa que a “alma” dos surdos fala mais alto. Essas experiências são 

percebidas pela maioria dos TILSP que convivem com surdos, não apenas por 

questões profissionais, mas também por se entrosarem em suas vidas, percebendo 

nuances de seu cotidiano.  

 Possivelmente, a condição de subalternos culturais fez com que os surdos se 

unissem. Essa condição pode ter sido estabelecida em decorrência do sofrimento de 

quase 100 anos depois do congresso de Milão, sob a imposição de diretrizes que 
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não os representavam. Esse momento histórico se caracteriza pela ausência de uma 

prática dialética construtiva que contasse com o apoio dos membros da comunidade. 

 A defesa de uma identidade por meio da cultura e de seus desdobramentos 

de cunho pessoal e social é sustentada pela atuação do surdo como ser humano 

holístico nas suas potencialidades, nas diversas áreas de manifestação.  

Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de 
modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável ajustando-o com as 
suas percepções visuais, que contribuem para a definição das 
identidades surdas e das "almas" das comunidades surdas. Isto 
significa que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e 
os hábitos do povo surdo (STROBEL, 2009, p. 27). 

 

 Nessa direção, não se trata de o indivíduo se reconhecer apenas na língua; 

existem outros fatores que a autora chama de artefatos culturais, que fazem com 

que o sujeito se constitua na cultura de sua comunidade. Ainda, segundo Strobel 

(2009), a cultura é passada de geração à geração, mas com um resquício opressor 

da maioria ouvinte que, no congresso de Milão, proibiu a utilização da língua de 

sinais. Desde então, os registros históricos são raros e a articulação dessa cultura 

se dá por meio de organizações como “associações de surdos, federações de 

surdos, igrejas e outros” (STROBEL, 2009, p. 29), as quais tiveram uma importância 

relevante na difusão de cultura, esportes, política e religião aos surdos. 

Strobel (2009) afirma também que a cultura surda não é universal e restrita; 

os indivíduos se reconhecem culturalmente por meio das várias posturas assumidas 

em suas vidas cotidianas. 

Por exemplo, além das várias associações de surdos já existentes 
espalhadas em muitos lugares no mundo, há, em Buenos Aires 
(Argentina), a Associação dos Surdos Oralizados; nos Estados 
Unidos, a Associação dos Surdos Negros; no Brasil a Associação de 
Surdos Gays, Comunidade dos Surdos Implantados, e outros 
(STROBEL, 2009, p. 29). 

 

 Karnopp (2006 apud STROBEL, 2009, p. 99) amplia e cita outros exemplos 

de cultura surda no mundo. 

 

Ao afirmarmos que os surdos brasileiros são membros de uma 
cultura surda, não significa que todas as pessoas surdas no mundo 
compartilhem a mesma cultura simplesmente porque elas não 
ouvem. Os surdos brasileiros são membros da cultura surda 
brasileira da mesma forma que os surdos americanos são membros 
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da cultura surda norte americana. Esses grupos usam línguas de 
sinais diferentes, compartilham experiências diferentes e possuem 
diferentes experiências de vida.  

 

 Estudar o surdo e sua cultura implica pensar em outras maneiras de 

impulsionar a aprendizagem e de integrar a educação de surdos na construção de 

projetos de desencapsulação curricular. Esse movimento pode ser uma forma de 

trazer um novo horizonte na educação de surdos e, para isso, a presente 

dissertação procura novas reflexões que auxiliem nesse processo. Por meio do 

conhecimento das contradições multiculturais, por exemplo, podemos incentivar 

essas novas reflexões e, com o auxílio da colaboração crítica, transformar situações 

impeditivas de atuar no mundo. 

 

2.4   O Tradutor Intérprete da Língua de Sinais Português  

 

Diante da proposta deste trabalho, que traz a visão de um TILSP sobre as 

discussões relacionadas às contradições multiculturais nas relações entre surdos e 

ouvintes e que busca perceber como os conceitos de multiculturalidade e 

colaboração crítica se processam em um ambiente de pesquisa, é importante 

discorrer sobre a atuação e a posição que ocupa esse profissional na comunidade 

surda.  

 Após estudos, percebeu-se que a função do TILSP, mais conhecido como 

intérprete da língua de sinais, não é apenas de versar ou transpor de uma língua 

para outra.  

O prefixo INTER, na palavra intérprete, significa o que está entre 
uma língua e outra, pondo essas línguas em relação, criando uma 
afinidade entre elas. Os gestos da intérprete constroem o sentido do 
que digo; e ela depende disso para sua construção, assim como 
dependo de seus gestos para que esta fala sobreviva (ROSA, 2005, 
p. 90). 

 

Além da transposição de línguas, outras funções estão intrinsicamente ligadas 

a esse profissional. Entende-se que ele não só transita entre duas línguas, mas sim 

entre duas culturas, duas visões de mundo e duas formas de construir o 

pensamento (PERLIN, 2006).  
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Se reduzíssemos o ILS ao ato de tradução, teríamos que encobrir 
uma gama dimensional de significantes e significados.  Quanto mais 
se reflete sobre a presença do ILS, mais se compreende a 
complexidade de seu papel, as dimensões e a profundidade de sua 
atuação. Mais se percebe que os ILS são também intérpretes da 
cultura, da língua, da história, dos movimentos, das políticas da 
identidade e da subjetividade surda, e apresentam suas 
particularidades, sua identidade, sua orbitalidade (PERLIN, 2006, p. 
138).   

 

 Perlin (2006) amplia a visão das habilidades e competências necessárias para 

o bom desempenho das funções de tradução e interpretação da LS; traz a reflexão 

de que o TILSP, em sua função social, pode agregar o papel de agente bilíngue e 

bicultural (QUADROS, 2004). Lacerda (2009) sustenta essa visão, dizendo que 

o trabalho de interpretação não pode ser visto, apenas, como um 
trabalho linguístico. É necessário que se considere a esfera cultural e 
social na qual o discurso está sendo enunciado, sendo, portanto, 
fundamental, mais do que conhecer a gramática da língua, conhecer 
o funcionamento da mesma, dos diferentes usos da Linguagem nas 
diferentes esferas de atividade humana (LACERDA, 2009, p. 21).    

 

Faz-se necessária, portanto, a imersão na comunidade surda para se 

conhecer os contextos linguísticos nos quais o TILSP está inserido. 

 Muitos autores atribuem o início da profissão a sujeitos que atuavam 

inicialmente na esfera religiosa, ou a familiares de surdos, principalmente a filhos 

ouvintes de pais surdos (QUADROS, 2004; LACERDA, 2010; STROBEL, 2011; 

NASCIMENTO, 2012; SANTOS, 2012; SCHUBERT, 2012; SILVA, 2012). Por esse 

motivo, a função fica atrelada à visão de assistencialismo e, no âmbito profissional, 

carrega esse legado.  

A respeito do tradutor, Perlin (2006, p. 138) afirma que “o conhecimento da 

diferença cultural influi sobre a qualidade de sua interpretação muito mais que a 

simples amizade ou a intimidade”. Pereira e Russo (2008), por sua vez, tratam da 

necessidade da formação mais efetiva dos TILSP e concordam com a ideia de 

assistencialismo. As autoras pretendem 

incentivar a realização de cursos de formação [...] para que em um 
futuro próximo, todos os ILS sejam devidamente capacitados e que a 
realidade que hoje vivenciamos, com ILS sem formação, tomando 
decisões empiricamente, atuando caritativamente de uma forma 
assistencial e paternalista, sem um enfoque profissional seja aos 
poucos abandonada, dando lugar a um profissional crítico, coerente, 
que busque seu aperfeiçoamento constante e em permanente 
atualização com os avanços da profissão. Não devemos confundir o 
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profissionalismo com omissão ou “frieza”, mas, ao mesmo tempo, 
não é mais admissível que a interpretação de língua de sinais seja 
exercida com base amadora e puramente sentimental (PEREIRA; 
RUSSO, 2008, p. 16).  
 

 Recentemente legalizada, a profissão de TILSP, por meio da lei 12.319/00 de 

01 de setembro de 2010, vem crescendo em termos de quantidade de profissionais 

e capacitação técnica. De acordo com a referida lei, a formação do TILSP deve 

obedecer os seguintes critérios: 

Art. 4o  A formação profissional do tradutor e intérprete de Libras - Língua 
Portuguesa, em nível médio, deve ser realizada por meio de:  

I - cursos de educação profissional reconhecidos pelo Sistema que os 
credenciou;  

II - cursos de extensão universitária; e  

III - cursos de formação continuada promovidos por instituições de ensino 
superior e instituições credenciadas por Secretarias de Educação.  

Parágrafo único.  A formação de tradutor e intérprete de Libras pode ser 
realizada por organizações da sociedade civil representativas da 
comunidade surda, desde que o certificado seja convalidado por uma das 
instituições referidas no inciso III. 

Art. 5o  Até o dia 22 de dezembro de 2015, a União, diretamente ou por 
intermédio de credenciadas, promoverá, anualmente, exame nacional de 
proficiência em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 

Contudo, para que a profissão se efetive, aqueles que irão exercê-la 

precisarão ter o conhecimento de muitos fatores que compõem seu escopo de 

atuação (QUADROS, 2004). Várias competências são necessárias como, por 

exemplo, competência linguística, de transferência, metodológica, gramatical, 

referencial, sociolinguística, discursiva, estratégica, bicultural, técnica, tradutória, 

entre outras (QUADROS, 2004). 

 Por utilizarmos o termo “tradutor-intérprete” de Libras, também é importante 

que façamos uma distinção entre tradução e interpretação. 

 Segundo Leite (2005), a tradução envolve dois fatores que podem ser levados 

em conta. Primeiramente, ela tem um tempo para preparo maior que a interpretação; 

assim, o profissional tem possibilidades de pesquisar termos específicos, consultar 

dicionários, perguntar aos nativos da língua sobre metáforas e costumes que estão 

contidos no texto. Ela é uma ação que não acontece no momento presente, 

simultâneo, e, por esse motivo, e pode ser mais bem elaborada. Além disso, a 
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tradução poderá envolver escrita tanto na língua de origem como na língua de 

destino. 

Na interpretação, escolhas semânticas, gramaticais e lexicais precisam ser 

feitas em frações de segundos; o intérprete precisa da competência estratégica para 

que essas escolhas não tragam prejuízo ao discurso original (QUADROS, 2004). 

Barbosa et al (2012) acrescentam que  

o intérprete em situação de Interpretação Simultânea executa a 
interpretação daquilo que ouviu no mesmo momento em que recebe 
outras informações a serem interpretadas em seguida e, ao mesmo 
tempo, monitora a qualidade de sua interpretação (BARBOSA et al, 
2012, p. 1). 

 

Assim sendo, a competência de monitoramento da qualidade da interpretação 

é estabelecida e o TILSP, mesmo que monitore automaticamente, poderá fazê-lo de 

forma eficiente, por meio da obtenção do feedback do surdo para quem está 

interpretando. 

Também há o fator das modalidades de tradução/interpretação que o TILSP 

precisa ter em mente para o exercício do seu trabalho. Nessa direção, é importante 

conhecer as modalidades envolvidas na tradução da LS brasileira e do português 

(QUADROS, 2004), que podem ser9: 

 

Quadro 4: Modalidades na tradução da Libras e do Português 

TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO 

Libras para português escrito Libras para português oral 

Português escrito para Libras Português oral para Libras 
Fonte: elaborado pelo autor  

 

 Segundo Quadros (2004), atualmente, o TILSP pode atuar em várias esferas. 

As mais comuns são: organizacional, educacional, religiosa, jurídica, teatral, musical 

e médica. Como o objetivo desta pesquisa está inserido na área da educação na LA, 

nosso foco está na esfera educacional.  

 Para que o TILSP educacional exerça sua função adequadamente, ele 

precisa conhecer o ambiente educação e ter competências específicas. Um bom 

exemplo é a competência referencial, uma vez que, quando inserido em sala de 

                                                        
9 Não consideramos aqui a escrita da LS sign writing. 
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aula, precisa ter uma visão multidisciplinar para que possa interpretar a noção do 

que cada professor está falando, independentemente da área (QUADROS, 2004).  

 Além disso, o TILSP educacional precisa ter estratégias didático-pedagógicas 

em mente, pois ao perceber, por exemplo, que o aluno não está acompanhando a 

matéria, por ter perdido algum conceito, poderá estabelecer uma parceria com o 

professor, sugerindo alternativas para reverter a situação (FERNANDES, 2003). 

 O TILSP educacional precisa contar com a experiência do contexto 

sociolinguístico no qual está inserido, levando em consideração as diferentes faixas 

etárias e os conteúdos pedagógicos a serem desenvolvidos (LACERDA, 2010). Para 

isso, é aconselhável que ele participe de reuniões de planejamento e explore, 

previamente, os assuntos que serão abordados no decorrer do curso (LACERDA, 

2010).  

 É comum, na interpretação das aulas, que os alunos tenham dúvidas. Nesse 

momento, o TILSP fará uso da competência referencial, distinguindo se a questão é 

de natureza da LS, da língua falada ou do conteúdo apresentado pelo professor 

(QUADROS, 2004). Para isso, é preciso tomar a decisão de como agir em uma 

fração de minutos (LEITE, 2005). No caso de dúvida sobre a LS, o TILSP poderá 

fazer uma rápida explicação ou um sinal correlato, até que perceba que a dúvida foi 

dirimida. Se for na língua falada, poderá optar por apresentar um sinônimo ou 

sugerir ao aluno que peça esclarecimento ao professor. Se o não entendimento for 

relativo ao conteúdo da matéria, o TILSP poderá solicitar ao aluno que chame o 

professor para a devida explicação (ROSA, 2005). 

 Rampinelli e Rodrigues (2014, p. 84) apontam que, apesar de pouco 

explorado, “um fator central na interação em sala de aula é o intérprete de sinais. 

Portanto, algumas discussões são feitas com relação à responsabilidade do 

intérprete e à organização espacial da sala de aula”. Para que a comunicação 

aconteça, o aluno surdo precisa ter acesso ao intérprete, bem como à expressão 

corporal e facial do professor. Para isso, é necessário que o posicionamento 

estratégico do TILSP na sala de aula  

Devido à pluralidade de conhecimentos gerais e específicos no exercício da 

profissão do TILSP e considerando a reflexão sobre a observação das contradições 

multiculturais nas relações entre surdos e ouvintes de modo que as duas partes 
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envolvidas tragam as discussões sobre as formas de aprender, esta dissertação 

também contribui para a reflexão da prática profissional do TILSP educacional, que  

ocupa importante papel no processo de ensino-aprendizagem.  

O projeto Digit-M-Ed São Paulo abriu possibilidades para a percepção dessas 

novas maneiras de conquista do conhecimento. Nesse sentido, o TILSP participante 

do projeto como sujeito da pesquisa pode realizar seu trabalho com mais 

propriedade e o sujeito surdo pode repensar seu discurso por meio do que aprende 

nos encontros. O participante ouvinte pode aprender sobre o convívio multicultural. 

 

2.5   Novos Olhares, Novas Propostas 

 

Esta pesquisa leva em consideração a relação entre alunos surdos e ouvintes 

na produção de saberes no ambiente da pesquisa, com vistas à multiculturalidade. 

Essas relações presentes no projeto de extensão e pesquisa Digit-M-Ed São Paulo 

atentam-se à formação de formadores por meio dos conceitos apreendidos na 

vivência dos pressupostos da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC). 

A participação desses indivíduos de forma colaborativa aumenta a potência de agir 

do/no todo (LIBERALI; FUGA, 2012). Na tentativa de que isso acontecesse no 

ambiente pesquisado, procurou-se compreender os modos de participação dos 

indivíduos para romper fronteiras comunicacionais que existem no processo de 

interação entre as partes. 

Para compreender e tentar romper essas fronteiras, é necessário entender 

quais são os pressupostos da educação para surdos. No Brasil, a LS mais usada é a 

Língua Brasileira de Sinais, a Libras, reconhecida pela lei 10.436/02, que dispõe a 

respeito do seu uso pela comunidade surda brasileira. 

Art. 1o É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão 
a Língua Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão 
a ela associados. 
Parágrafo único. Entende-se como Língua Brasileira de Sinais - 
Libras a forma de 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.  
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A aquisição de segunda língua (L2) por surdos, no caso, a língua portuguesa, 

carrega, ainda, na maioria das escolas brasileiras, a informação de uma pedagogia 

nos moldes ouvintes, na perspectiva de inclusão; porém, de acordo com as 

diretrizes, são necessárias adaptações do bilinguismo, como definido por Quadros 

(2006, p. 18). 

Educação bilíngue envolve, pelo menos, duas línguas no contexto 
educacional. As diferentes formas de proporcionar uma educação 
bilíngue a uma criança em uma escola dependem de decisões 
político-pedagógico. Ao optar em oferecer uma educação bilíngue, a 
escola está assumindo uma política linguística em que duas línguas 
passarão a coexistir no espaço escolar. 

 

Os esforços para garantir a educação bilíngue para alunos surdos têm 

acontecido de maneira isolada. A Secretaria de Educação de São Paulo10, por 

exemplo, realiza algumas ações nesse sentido 

 A docência compartilhada, em que há professor regente de Libras e professor 

bilíngue nas Escolas Municipais de Educação Bilíngue para Surdos (EMEBS); 

 O credenciamento de intérprete e guia intérprete de Libras e Instrutor de 

Libras;  

 A formação em deficiência múltipla/surdocegueira para os educadores; 

 As EMEBS e as Unidades Polo de Educação Bilíngue para Surdos contam 

com professores especializados e matriz curricular específica. Elas estão 

localizadas nos seguintes territórios: Freguesia do Ó/Brasilândia, Ipiranga, 

Jaçanã/Tremembé, Penha Pirituba/Jaraguá e Santo Amaro. Nas unidades-

polo, o atendimento ocorre nas classes bilíngues, denominadas Salas de 

Apoio e Acompanhamento à Inclusão - SAAI Bilíngue, com professores 

especializados. 

 Da educação infantil ao quinto ano, os professores são especializados na 

educação de surdos e a partir do 6º ano, há presença do TILSP. 

No município de Santo André, na grande São Paulo, um polo bilíngue de 

português – Libras foi lançado com o intuito de atender os alunos surdos do 

município. O polo conta com a presença de TILSP em tempo integral e os alunos 

permanecem na escola três horas a mais para aprofundar seus conhecimentos da 

                                                        
10 Fonte: http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br (Acesso em: 29/05/2015). 
 

http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/
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Libras e do português. Os alunos ouvintes, os professores e os funcionários da 

escola também aprendem Libras nas aulas ministradas por instrutores11. 

Apesar desses esforços, existe uma lacuna a se estudar: a necessidade de se 

levantar novas formas no processo de ensino-aprendizagem. No projeto de extensão 

e pesquisa Digit-M-Ed São Paulo, estuda-se a possibilidade de um currículo que 

transforme para além dos muros da escola, trazendo maior significado para a vida 

dos alunos. Essa foi a intenção do TILSP-pesquisador ao procurar envolver os 

surdos no projeto de modo a fazer com que saíssem do lugar onde se encontravam, 

modificando suas práticas discursivas e acreditando em seu potencial e no de sua 

comunidade. 

Nesse contexto, novas discussões e novas metodologias precisam ser 

pensadas/discutidas a respeito da aprendizagem da língua portuguesa por surdos, 

pois, dada essa complexidade, os alunos precisam de formas atrativas que 

propiciem o desejo de aprender. Para isso, o uso das mídias sociais, acompanhado 

do estudo da multimodalidade em apoio ao processo de ensino-aprendizagem, são 

fatores que se destacam quando pensamos no que desejam os alunos surdos.  

Apesar de todos esses aspectos envolvendo o cidadão com deficiência 

auditiva, são poucos os agentes que se esforçam na busca de solução para as 

demandas.  

Por outro lado, os ouvintes que convivem com os surdos no Projeto de 

Extensão e Pesquisa Digit-M-Ed São Paulo buscam uma forma de comunicação e 

se empenham em aprender a Libras. Espera-se que isso indique caminhos para a 

busca da cidadania do surdo e que as diferenças culturais, que trazem 

desigualdades prejudiciais, sejam diminuídas. 

 

 

 

 

                                                        
11 Fonte: http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/polo-bilingue-portugues-libras-lancado-
santo-andre-38274 (Acesso em: 04/09/2016). 

http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/polo-bilingue-portugues-libras-lancado-santo-andre-38274
http://www.abcdoabc.com.br/santo-andre/noticia/polo-bilingue-portugues-libras-lancado-santo-andre-38274
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3 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Esta capítulo está dividido em cinco seções. A primeira discorre sobre a 

Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), com o olhar para a pesquisa 

crítica de colaboração (PCCol); a segunda destaca os conceitos de Vygotsky sobre 

o desenvolvimento humano e como eles se relacionam com o sujeito surdo; a 

terceira traz aspectos relacionados à multiculturalidade e ao multiculturalismo; a 

quarta trata do multilinguismo e suas influências na Libras e a quinta discute os 

conceitos de colaboração crítica, contradição e argumentação no contexto escolar. 

Para início deste estudo, partiremos do pressuposto de que grande parte dos 

surdos prefere ter acessibilidade à educação por meio da Libras e esclarecemos que 

os dados analisados neste trabalho foram produzidos em um ambiente bilíngue, no 

caso Libras - Português. Acreditamos, assim, estarmos indo ao encontro do que 

Quadros (2006, p. 7) aponta garantir o acesso dos surdos. 

A educação constitui direito de todos os cidadãos brasileiros, surdos 
ou não, e cabe aos sistemas de ensino viabilizar as condições de 
comunicação que garantam o acesso ao currículo e à informação. A 
Língua Brasileira de Sinais - Libras e a Língua Portuguesa são as 
línguas que permeiam a educação de surdos e se situam 
politicamente enquanto direito. 

 

Há que se ter em mente que o surdo poderá estar inserido na sociedade sob 

uma perspectiva bilíngue. Diante desse pressuposto, sabendo-se que a Libras, 

apesar de ser reconhecida por lei como a língua de uso da comunidade surda 

brasileira, ainda não é amplamente divulgada, portanto, esse cuidado precisa ser 

colocado em pauta sempre que ações de acessibilidade à educação forem 

pensadas para a comunidade surda. 

As bases teóricas apresentadas nesta seção podem ser pensadas para todo 

tipo de formação com presença de alunos surdos e/ou ouvintes. 

 

3.1 Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural e Relações com o Indivíduo 

Surdo  
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A Teoria da Atividade Sócio-Histórico-Cultural (TASHC), elaborada por 

Vygotsky (1930/1999, 1934/2008), e ampliada por Leontiev (1977) e Engeström 

(2009), dentre outros, trata da Atividade exercida pelo indivíduo em suas relações no 

ambiente social.  

O referencial da teoria desenvolvida por Vygotsky tem como base as ideias 

marxistas (MARX, 1845/2006) a respeito do materialismo histórico-dialético, que 

define as Atividades como relações de produção humana e sua historicidade. Marx e 

Engels (1845-46/1999) afirmam que a realidade está em transformação e a 

produção do ser humano, de igual forma, se altera; para esses teóricos, a forma da 

produção caracteriza o ser humano. 

 Nesse quadro teórico, a Atividade tem três características fundamentais: 

orienta-se por um motivo; faz uso de instrumentos de mediação e produz algo como 

elemento da cultura. 

Com os instrumentos de mediação, transformamos a nós mesmos, ao outro e 

a sociedade. Vygotsky (1930/1999) relata que os seres humanos produzem 

instrumentos culturais (artefatos) necessários para a realização do trabalho. Esses 

também podem ser conservados para uso posterior e para transmitir sua função aos 

membros do grupo; podem ser aperfeiçoados e usados na criação de outros. Por 

meio da mediação, o conhecimento é produzido pelas práticas sociais dos 

indivíduos. 

 Sendo assim, o olhar sobre a Atividade desta pesquisa considera que o 

sujeito surdo está inserido em uma comunidade que se constitui na sociedade, 

sócio-histórico-culturalmente. A contribuição será no sentido de que transformações 

ocorram em Atividade e que uma possível expansão de conhecimentos possa trazer 

melhor entendimento das práticas sociais que envolvem surdos e ouvintes.  

Uma Atividade é realizada quando os sujeitos que participam dela têm um 

objeto comum, que surge a partir de uma necessidade coletiva. Assim, a ação dos 

sujeitos pode satisfazer as necessidades individuais no momento em que o produto 

final - objeto -  é alcançado pelo grupo (LEONTIEV, 1977).  

A Atividade também corresponde a um conjunto de ações que podem ser 

orientadas para a construção coletiva que os sujeitos precisam atingir. Uma mesma 

ação pode servir em diferentes Atividades. Liberali (2009), com base em Leontiev 
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(1977), afirma que a Atividade precisa ser constituída por várias ações dos sujeitos, 

apontando para um fim específico, que é o objeto. 

Leontiev (1977, p. 3) relata que a realização da Atividade é efetivada por 

sujeitos da vida real, que constituem uma determinada sociedade. Liberali (2009) 

ressalta que esses sujeitos estão em interação com outros, em contextos culturais, 

interagindo historicamente. Então, a Atividade constitui o indivíduo em seu contexto 

sócio-histórico-cultural amplo. 

Vygotsky (1930/1999) relata que os seres humanos constroem instrumentos 

culturais que auxiliam na realização do trabalho. Em decorrência disso, a relação do 

sujeito com o mundo é mediada por esses instrumentos. Assim, o conhecimento é 

formado pela ação do indivíduo na sociedade e a produção de sentidos e 

significados nas Atividades acontece pela troca de ideias por meio de um 

instrumento constitutivo: a linguagem. 

 Engeström (1987), com base nos apontamentos de Leontiev, incorporou no 

triângulo formado por Vygotsky entre sujeito, instrumento e objeto, a importância da 

comunidade, das regras e da divisão de trabalho. O triângulo a seguir orienta nossa 

visão a respeito de como se organizam as Atividades. 

 

Figura 1: Componentes da Teoria da Atividade 

 

Fonte: Engeström (1987, p. 78).12 

 

A Atividade é impulsionada por uma necessidade de um sujeito que tem o 

desejo de um objeto e, para consegui-lo, precisa de artefatos culturais que são os 

                                                        
12 Esta versão traduzida da figura foi publicada em Liberali (2009, p. 13). 
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instrumentos. O sujeito está ligado a uma comunidade e age em Atividade orientado 

por regras e divisão do trabalho, almejando o alcance de um objeto, de um 

resultado. 

No quadro a seguir, são apresentados os componentes da Atividade e as 

definições de Liberali (2009, p. 12) para cada um deles, a partir das leituras de 

Leontiev e Engeström. 

 

Quadro 5: Componentes da Atividade 

Sujeitos 
 

 
Participantes diretos na construção do objeto / motivo da 
atividade em foco.  
 

Comunidade 
 

 
Participantes não diretos que compartilham o objeto da atividade 
por meio da divisão de trabalho e das regras dos contextos dos 
participantes e paralelamente, neste caso, da comunidade 
escolar. 
 

Divisão de Trabalho 
 

 
São ações intermediárias realizadas pela participação individual 
na atividade, mas que não alcançam, independentemente, a 
satisfação da necessidade dos participantes. São tarefas e 
funções de cada um dos sujeitos envolvidos na atividade, 
mediadas pelas regras construídas pelo grupo.   
 

Objeto 
 

 
O que satisfará a necessidade desejada. Tem caráter dinâmico, 
transformando-se com o desenvolvimento da atividade. Trata-se 
da articulação entre o idealizado, o sonhado, o desejado, que se 
transforma no objeto final ou no produto. Regras Normas 
explícitas ou implícitas, padrões e teorias que organizam os 
modos de agir de quem age e para quê.   
 

Artefatos/ 
Instrumentos/ 
Ferramentas 

 

 
Meios de modificar a natureza para alcançar o objeto idealizado, 
passíveis de serem controlados pelo seu usuário e que revelam a 
decisão tomada pelo sujeito; usados para o alcance de fim 
predefinido (instrumento para o resultado) ou constituído no 
processo da atividade (instrumento e resultado) (NEWMAN; 
HOLZMAN, 1993/2002). 
 

Fonte: Liberali (2009, p. 12) 

 

A relação dessa teoria com a presente pesquisa se dá pelo fato de que nos 

encontros do Digit-M-Ed São Paulo, no primeiro semestre de 2015, esses conceitos 

foram estudados com os participantes. Além disso, tem relação direta com o objetivo 
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da pesquisa que investiga relações entre sujeitos que produzirão artefatos culturais 

por meio da transformação de suas praticas dialógicas. 

 

3.1.1   A importância da linguagem 

 

Na TASHC, o indivíduo se inclui dialeticamente no coletivo pela utilização de 

instrumentos, fazendo com que o conhecimento seja relevante. Por meio da 

linguagem, os indivíduos constroem o objeto. Segundo Vygotsky (1934/2008), a 

produção da Atividade só se torna possível de realização por meio da linguagem; 

isso faz com que o indivíduo se estabeleça na perspectiva sócio-histórico-cultural. 

O indivíduo surdo tem sua aprendizagem por meio da LS (QUADROS, 2006). 

As construções dos instrumentos podem ser alcançadas quando a valorização da LS 

é introduzida no contexto escolar. Assim, a Atividade é realizada sem limitações de 

linguagem.  

O levantamento das pesquisas realizadas por meio do Projeto de Extensão e 

Pesquisa Digit-M-Ed São Paulo tem mostrado que o Multiletramento, que leva em 

consideração as multiformas de aprender, traz benefícios à aprendizagem de seus 

participantes; eles conseguem ter maior autonomia sobre os assuntos abordados e 

grande capacidade de argumentação. Por esse motivo, a inserção dos alunos 

surdos na composição do quadro de formadores desse projeto de extensão e 

pesquisa e das variáveis advindas da coleta de dados proporciona a produção de 

objetos mais consistentes. Esses dados podem ser levados em consideração e as 

especificidades descobertas no contexto podem contribuir com informações 

relevantes no levantamento e apontamento das pesquisas. 

Os participantes do projeto podem alcançar seus objetos em Atividade e 

espera-se que esses objetos sejam transformados em instrumentos que servirão de 

base para uma Atividade futura, salientando, mais uma vez, que a LS poderá estar 

presente nessa construção. A forma pela qual as duas línguas correntes no mesmo 

ambiente percebem os mesmos pontos de vista e colaboram na construção de um 

único objeto estabelece um modo para afirmar que, independentemente da relação 

multicultural das línguas envolvidas, a relação dialética existe. 
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3.2   Conceitos de Vygotsky sobre o Desenvolvimento Humano 

 

Esta seção apresenta a reflexão entre os conceitos de Vygotsky sobre o 

desenvolvimento humano e a relação com o sujeito surdo no Projeto de Extensão e 

Pesquisa Digit-M-Ed São Paulo. 

 

3.2.1   O surdo e a linguagem 

 

Quando se fala de educação para surdos, partimos do pressuposto de que o 

sujeito se constitui por sua língua materna (L1), a Libras (PEREIRA; NAKASATO, 

2014), e que o significado das palavras é o pensamento e a linguagem. “Como o 

significado das palavras é, simultaneamente, pensamento e Linguagem, constitui a 

unidade do pensamento verbal [...]; contudo, o significado das palavras é unidade de 

ambas as funções da Linguagem” (VYGOTSKY, 1930/1999, p. 11). Assim, pode-se 

pensar que a ação do sujeito surdo na sociedade é realizada por meio da Libras, 

contudo, ofertar acessos para que essa ação seja efetivada é uma prática que a 

sociedade pode adequar a fim de romper fronteiras.  

Diferentemente das línguas orais, conceitos relacionados ao som das 

palavras não se aplicam à língua de sinais. Diferentemente das línguas orais, nas 

quais os fonemas ocorrem linearmente (DIGIAMPIETRI, 2012), há outros elementos 

que constituem a e ocorrem na LS. Estabelece-se uma relação entre signo e sinal, 

tendo em vista que ambos são variáveis e flexíveis (BAKHTIN; VOLÓCHINOV, 1992 

apud ALBRES, 2012). Assim, o canal visual é usado para acessar esse signo. Em 

um exemplo disso, Strobel (2008), a respeito da aquisição da cultura surda, afirma 

que “o sujeito com a surdez adquirida ou nascida já vai adquirindo a cultura surda 

pelo uso do canal visual” (STROBEL, 2008, p. 66). 

Desde a primeira infância, as crianças surdas têm a cognição estimulada pela 

visão; começam a relacionar-se com o mundo por expressões corpóreo-faciais 

(STROBEL, 2009). Com isso, inicia-se o processo de apropriação mental do signo, 

que tem um histórico anterior para proporcionar sua formação. Sobre essa ideia, 

(VYGOTSKY, 1930/1999, p. 33) aponta que 
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as operações com signos aparecem como o resultado de um 
processo prolongado e complexo, sujeito a todas as leis básicas da 
evolução psicológica. Isso significa que a atividade de utilização de 
signos nas crianças não é inventada e tampouco ensinada pelos 
adultos; ao invés disso, ela surge de algo que originalmente não é 
uma operação com signos, tornando-se uma operação desse tipo 
somente após uma série de transformações qualitativas. 

 

Assim, observa-se a complexidade das operações com signos e como 

acontece o processo de aprendizagem dos sujeitos. A criança surda faz uso da LS, 

que tem uma função primordial nesse processo. 

Tente imaginar uma criança que esteja crescendo entre pessoas 
surdas e que esteja cercada por pais surdos-mudos e crianças de 
sua idade também surdas-mudas. Esta criança será capaz de 
desenvolver um discurso? [...] O discurso não se desenvolverá de 
maneira alguma nesta criança. A fim de que o discurso se 
desenvolva, é necessário que esta forma ideal esteja presente no 
ambiente e que interaja com a forma rudimentar da criança; somente 
então o desenvolvimento do discurso pode ser atingido (VYGOTSKY, 
1934/2008, p. 349). 

 

Levando em consideração a época dessa afirmação, na qual a filosofia de 

ensino para surdos era o oralismo, as pesquisas sobre as línguas de sinais foram 

deixadas de lado (QUADROS; STUMPF, 2009, p. 78). Porém, o conceito de 

Vygotsky sobre a fala é importante, uma vez que a fala dos surdos realiza-se por 

meio da língua de sinais.  

Atualmente, autores brasileiros afirmam que as relações de uso das línguas 

visuais-espaciais são as mesmas que as orais-auditivas. Quadros (2006, p. 13) 

ressalta que "os surdos brasileiros usam a língua de sinais brasileira, uma língua  

que apresenta todas as propriedades específicas das línguas humanas" e sustenta 

que os processos de aquisição de linguagem são os mesmos para a LS.  

Ao observar o que Vygotsky (1934/2008) diz sobre a forma ideal e a forma 

rudimentar do desenvolvimento e se levarmos em conta o olhar das pesquisas sobre 

as línguas de sinais (QUADROS, 2006), entendemos que a forma ideal é quando 

elas se desenvolvem no ambiente linguístico no qual os surdos a estão produzindo 

de maneira natural (ALBRES; NEVES, 2013). A forma rudimentar acontece quando 

os surdos não têm capacidade de comunicar-se nem com seus familiares, usam 

sinais e gestos isolados e são carentes de alfabetização (SACKS, 1998). Isso indica 
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que existe a necessidade de surdos conviverem com pares competentes para que o 

desenvolvimento aconteça. 

 Vygotsky (1930/1999) faz uma comparação, destacando que ensinar a língua 

falada para os surdos é a mesma coisa que ensinar apenas o desenhar de letras e 

construir palavras com elas. Esse procedimento é nulo, pois não gera sentido. 

Relata, também, que os professores de surdos não precisariam se preocupar com 

técnicas de pronúncia e sim com o resultado do significado que ela traz para eles.  

Até agora, a escrita ocupou um lugar muito estreito na prática 
escolar, em relação ao papel fundamental que ela desempenha no 
desenvolvimento cultural da criança. Ensina-se as crianças a 
desenhar letras e construir palavras com elas, mas não se ensina a 
Linguagem escrita. Enfatiza-se de tal forma a mecânica de ler o que 
está escrito que acaba-se obscurecendo a Linguagem escrita como 
tal. Algo similar tem acontecido com o ensino de Linguagem falada 
para surdos-mudos. A atenção tem se concentrado inteiramente na 
produção de letras em particular, e na sua articulação distinta. Nesse 
caso, os professores de surdos-mudos não distinguem, por trás 
dessas técnicas de pronúncia, a Linguagem falada, e o resultado é a 
produção de uma fala morta (VYGOTSKY, 1930/1999, p. 69). 

 

As afirmações de Vygotsky deixam indícios de que a filosofia do oralismo não 

é eficaz. Nesse exemplo, ele está falando do contexto de aquisição da linguagem 

escrita.  Afirma também que o conceito de aprendizagem da língua falada por meio 

da pronúncia para surdos não implica em expansão de conhecimento, nesse caso.  

O ponto de vista segundo o qual o som e o significado são dois 
elementos separados com vidas separadas afetou gravemente o 
estudo de ambos os aspectos da Linguagem, o fonético e o 
semântico. O estudo dos sons da fala como simples sons, 
independentemente da sua conexão com o pensamento, por mais 
exaustivo que seja, pouco terá a ver com a sua função como 
Linguagem humana, na medida em que não dilucida as propriedades 
físicas e psicológicas específicas da Linguagem falada, mas apenas 
as propriedades comuns a todos os sons existentes na natureza 
(VYGOTSKY, 1934/2008, p. 9). 

 

Quando Vygotsky (1934/2008) cita Yerkes (1925) e seus experimentos a 

respeito do som relacionado à linguagem, diz que ela não depende necessariamente 

do som; ele reforça a ideia de que a LS é o meio efetivo de comunicação dos 

surdos. 
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Yerkes dispunha de um excelente meio para comprovar a sua tese, 
meio esse que por qualquer razão não utilizou e que muito 
gostaríamos de poder aplicar se disso tivéssemos possibilidade 
material: excluiríamos o fator auditivo ao adestrarmos as qualidades 
linguísticas dos animais. A Linguagem não depende 
necessariamente do som. Há por exemplo a Linguagem de sinais 
dos surdos-mudos e a leitura dos lábios, que é também interpretação 
de movimentos (VYGOTSKY, 1934/2008, p. 36). 

 

O aprendizado da língua falada por meio de pronúncia pode apresentar 

dificuldades para o ensino da linguagem para surdos. A filosofia do bilinguismo tem 

se mostrado mais produtiva (LACERDA, 1998 apud SANTOS; CAMPOS, 2013). 

Para Vygotsky (1934/2008), o ensino de letras, em particular, e sua articulação 

geram uma fala sem sentido. Essa característica é percebida em surdos adultos que 

tiveram o processo de escolarização pela filosofia do oralismo; esses só se 

desenvolveram plenamente a partir do contato com a língua de sinais (QUADROS; 

PERLIN, 2007).        

Para Albres e Neves (2013), a apropriação da linguagem precisa acontecer 

de forma natural. Um exemplo disso é a forma com que os surdos têm se apropriado 

da escrita do português. O uso das novas formas de produção textual por meio da 

tecnologia tem sido um incentivo para a aquisição, de modo natural, da escrita da 

língua portuguesa pelo surdo, o que traz possibilidades de que a utilizem com 

fluência. Quadros (2006, p. 23) relata que “entre os surdos fluentes em português, o 

uso da escrita faz parte do seu cotidiano por meio de diferentes tipos de produção 

textual, em especial, destaca-se a comunicação através do celular, de chats e e-

mails”. 

Podemos observar que nos dias atuais os surdos têm mais benefícios para 

desenvolver a linguagem escrita do que tinham os surdos da época de Vygotsky. 

Isso se dá pelo fato de a mídia ter começado a se desenvolver a partir da década de 

1920 (MORIN, 1997) e de, atualmente, a humanidade encontrar-se inserida em um 

contexto tecnológico e multimodal mais avançado. 

Hoje, a tecnologia permite que a comunicação a distância e a 

multimodalidade construam mais significados e sentidos para surdos e ouvintes. 

Sendo assim, os conceitos de multiculturalidade e colaboração crítica podem ser 

aplicados como agentes transformadores para que a educação de alunos surdos 

seja mais crítica e colaborativa.  
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3.2.2   O surdo e o ambiente social de aprendizagem 

 

Diante do que foi apresentado sobre a escolarização do sujeito surdo, 

vejamos o que Vygotsky diz a respeito do ambiente social: 

Antes de controlar o próprio comportamento, a criança começa a 
controlar o ambiente com a ajuda da fala. Isso produz novas relações 
com o ambiente, além de uma nova organização do próprio 
comportamento. A criação dessas formas caracteristicamente 
humanas de comportamento produz, mais tarde, o intelecto, e 
constitui a base do trabalho produtivo (VYGOTSKY, 1930/1999, p. 
20).  

 

Assim, a socialização e a fala estão ligadas e para que a criança surda se 

desenvolva amplamente, ela precisa estar em um ambiente linguístico favorável.  

Quadros (2006, p. 22) ressalta que a “escola torna-se, portanto, um espaço 

linguístico fundamental, pois normalmente é o primeiro espaço que a criança surda 

entra em contato com a língua brasileira de sinais”. Compreendendo que a 

linguagem tem a função primordial de comunicar, a criança surda precisa ter acesso 

à linguagem para que seu desenvolvimento seja efetivo.  

Nessa direção, os conceitos ligados à zona de desenvolvimento proximal 

(ZPD) também estão ligados às pessoas com surdez. Vygotsky diz que a ZPD 

“permite-nos delinear o futuro imediato da criança e seu estado dinâmico de 

desenvolvimento, propiciando o acesso não somente ao que já foi atingido através do 

desenvolvimento, como também àquilo que está em processo de maturação” 

(VYGOTSKY, 1930/1999, p. 58) e que “a zona de desenvolvimento proximal hoje, será 

o nível de desenvolvimento real amanhã - ou seja, aquilo que uma criança pode fazer 

com assistência hoje, ela será capaz de fazer sozinha amanhã” (VYGOTSKY, 

1930/1999, p. 58). 

Ninin (2013) relata que as discussões sobre ZPD estão em pauta entre diversos 

autores educacionais. A autora relata que “é nesse espaço imaterial, não mensurável, 

onde circulam as dissonâncias, conflitos e contradições com as quais convive o ser 

humano em função de sua sócio-história, que toda aprendizagem ocorre” (NININ, 2013, 

p. 53). 



 

 
 

57 

No processo de construção de ZPD (VYGOTSKY, 1930/1999), podemos dizer 

que o indivíduo constrói conhecimentos por meio de pares (VYGOTSKY, 1930/1999); 

qualquer indivíduo bem orientado pode alcançar objetos desejados desde que lhe 

sejam apresentados de forma bem elaborada. 

O aprendizado desperta vários processos internos de desenvolvimento, 
que são capazes de operar somente quando a criança interage com 
pessoas em seu ambiente e quando em operação com seus 
companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se 
parte das aquisições do desenvolvimento independente da criança 
(VYGOTSKY, 1930/1999, p. 60). 

 

Assim sendo, entendemos que os sujeitos podem contar com uma educação de 

melhor qualidade por meio de pares que impulsionem o seu desenvolvimento.  

Daniels (2003) estabelece a relação da ação dos sujeitos com a Atividade e a 

influência que a construção de significados trazem por meio da interação entre os pares  

na ZPD. Ele afirma que “agindo sobre as coisas do mundo, eles se envolvem com os 

significados que essas coisas assumiram na Atividade social. Os humanos tanto 

moldam esses significados como são moldados por eles. Esse processo ocorre na 

ZDP” (DANIELS, 2003, p. 77). 

O autor traz uma discussão de como o conceito de ZPD vem se estruturando ao 

longo do tempo e faz um breve panorama da construção que vários pesquisadores 

agregaram, porém, ressalta que “[...] apesar de muitas das atuais interpretações talvez 

não estarem ‘erradas’, algumas podem ser mais bem descritas como parciais” 

(DANIELS, 2003, p. 77). Vejamos resumidamente o que esses autores refletiram sobre 

o conceito de ZPD: 

 Moll (1990) revela o desenvolvimento do conceito de ZPD a partir do método de 

estimulação dupla; 

 Newman e Holzman (1993) e Holzman (1995) detalharam a compreensão do 

conceito baseada em ferramenta e resultado (metodologia tanto para estudar 

como para promover a aprendizagem); 

 Jonh-Steiner e Manh (1996) dizem que o conceito de ZDP foi criado como 

metáfora para ajudar a explicar como ocorre a aprendizagem social e 

participativa; 
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 Wells (1999) identifica duas definições “avaliação dinâmica” e “instrução” nas 

discussões de Vygotsky sobre a ZPD.  

Diante desse panorama e partindo do pressuposto de que os surdos não estão 

em desigualdade com os ouvintes no processo de ensino-aprendizagem, é sabido que 

os acessos são diferentes. Para que os caminhos sejam mais plenos para os surdos, há 

a necessidade de que esses pares sejam capazes de reconhecer esses caminhos e 

acessos. Santos e Campos (2013) demonstram como o ambiente social de 

aprendizagem pode adaptar-se para a construção desses pares mais competentes, 

afirmando que as escolas precisam ter “currículo adaptado; disciplina de Libras na 

grade curricular; professores bilíngues com fluência em Libras; intérpretes qualificados; 

materiais e livros didáticos adaptados; avaliação especializada em Libras para surdos” 

(SANTOS; CAMPOS, 2013, p. 28-9). 

Nesse sentido, para Vygotsky (1930/1999, p. 58), na ZPD “o indivíduo poderá vir 

a ser”. Isso pode ser um lema que incentive constantes transformações tanto para 

surdos como para ouvintes. Para isso, o surdo pode ser mais participativo no convívio 

social como um todo. Assim, ambas as comunidades terão um alargamento de 

conhecimentos. Novos pares poderão agir no processo de construção da ZPD, fazendo 

com que a construção desse processo na comunidade aconteça de forma mais coletiva. 

No momento em que o cidadão surdo tiver esse direito garantido, não só por 

meio de atos políticos, mas como realidade nas escolas brasileiras, sua cidadania 

estará caminhando para a concretização. Moura (1993) afirma que “não podemos 

esquecer o papel que o Estado tem na criação de possibilidades, tanto de 

implantação de um projeto bilíngue, como na garantia de continuidade deste 

processo”.  

 

3.3  Multiculturalidade e Multiculturalismo 

 

A multiculturalidade, segundo Santos (2010), está baseada na interação de 

múltiplos conhecimentos heterogêneos que não comprometem a autonomia de cada 

sujeito. Para o projeto de Extensão e Pesquisa Digit-M-Ed São Paulo, apoiado em 

Santos (2008) e Perez-Gomes (1998), a multiculturalidade pode compreender uma 
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diversidade de modos de conhecimento que se relacionam, cruzando fronteiras e 

criando novos saberes e fazeres. De acordo com o grupo, esse conceito está ligado 

à perspectiva dos multiletramentos para a desencapsulação curricular e ao 

cruzamento de conceitos científicos e não científicos, locais e globais, tradicionais e 

alternativos. 

Para Liberali (2013), a escola pode estar aberta ao diferente e as salas de 

aula podem tentar não valorizar uma única cultura. A visão multicultural do 

conhecimento pressupõe que “há múltiplas formas possíveis de representar a 

realidade, de fazer sentido dela, de criar e produzir significados” (LIBERALI, 2013, p. 

108). A autora sustenta com isso que há múltiplas formas de representação, que são 

criadas pelos contextos das várias culturas existentes. 

 A perspectiva da multiculturalidade interativa (MOREIRA; CANDAU, 2003) 

considera a construção de sociedades democráticas, pluralistas e inclusivas e 

articula políticas de igualdade com políticas de identidade; também promove a inter-

relação entre diferentes grupos culturais, presentes em uma determinada sociedade, 

gerando, assim, a troca de conhecimentos entre as comunidades. Além disso, ajusta 

a confrontação entre as visões diferencialistas proporcionadoras de processos 

radicais de afirmação de identidades culturais específicas, que não levam em 

consideração a riqueza das diferenças culturais, e, assim, considera os princípios 

próprios dos diferentes grupos culturais, mas não reconhece o indivíduo como 

imutável, discutindo a hibridização cultural e o movimento de transformação que 

supõe que as culturas não são puras. 

Portanto, o conceito de multiculturalidade está ligado à forma com que os 

sujeitos aprendem advindas das influências constituídas pelas visões diferenciadas 

de cada um. 

Quando falamos em escola, somos remetidos ao pensamento da mistura, em 

comunidades nas quais os sujeitos constituem-se, inicialmente, por meio de suas 

famílias, com tradições e costumes próprios e, posteriormente, reúnem-se em um 

local de aprendizagem comum. Moreira e Candau (2003) salientam o cruzamento de 

culturas e a importância dessa diversidade. Apontam que 

a escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a 
diferença. Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais 
confortável com a homogeneização e a padronização. No entanto, 
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abrir espaços para a diversidade, a diferença e para o cruzamento de 
culturas constitui o grande desafio que esta chamada a enfrentar (p. 
161). 
 

Santos (2008) propõe que as formas diferentes do conhecimento terão 

diferentes efeitos sobre o mundo; isso resulta em uma ecologia de saberes que abre 

a possibilidade de novas formas de aprendizagem. Essa ecologia de saberes poderá 

sinalizar a mudança na concepção do conhecimento, mas, para o autor, essa 

produção encontra, na ciência, a única forma válida para a criação de alternativas na 

compreensão do saber. 

Nessa direção, pode-se incentivar uma educação para o reconhecimento do 

"outro" e a interação dialógica entre as diferentes culturas, como também a troca 

cultural para que o poder seja diluído das classes dominadoras, favorecendo uma 

sociedade com direitos mais racionais (MOREIRA; CANDAU, 2003). 

Candau (2008) contribui com a formação do conceito de multiculturalidade, 

afirmando que os grupos militantes dessa linha de pensamento são os discriminados 

e excluídos dos movimentos sociais, especialmente os grupos étnicos. Essa atuação 

acontece por meio do sentimento de subordinação e toma força quando os sujeitos 

buscam a transformação dessa realidade. 

A multiculturalidade, nesse processo, pode contribuir para a desconstrução 

das relações de poder estabelecidas, principalmente, no que diz respeito à pessoa 

com deficiência, levando em consideração sua vivência e experiência nos contextos 

muitas vezes discriminatórios na sociedade. 

Por outro lado, o conceito de multiculturalismo no Brasil está ligado à própria 

constituição do povo, desde o primeiro momento, pelo entrelaçamento cultural de 

pessoas vindas de vários países (MOREIRA; CANDAU, 2003). Inicialmente, esse 

cruzamento de culturas constituiu-se entre o nativo brasileiro e o europeu; mais 

tarde, os africanos trouxeram outros componentes para essa heterogeneidade e, 

finalmente, os movimentos migratórios passaram a fazer parte desse processo de 

formação do povo brasileiro (ROJO, 2012).  

Para Moreira e Candau (2003), o multiculturalismo prevê três abordagens, 

que explicam os movimentos sociais e culturais existentes bem como suas 

implicações na escolarização. 
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A abordagem assimilacionista indica que todos precisam se integrar à 

sociedade e ser incorporados à cultura hegemônica, contudo, os sujeitos não são 

chamados a participar da construção do currículo, o que o torna monocultural. A 

abordagem diferencialista pretende colocar as diferenças em evidência na tentativa 

de não silenciá-las. Sendo assim, as diferentes identidades culturais são 

representadas mantendo suas matrizes culturais de base. Por fim, a abordagem 

interativa defende que a educação promove o reconhecimento do “outro” para que 

os diferentes grupos sociais e culturais consigam promover trocas de 

conhecimentos. Nela, os grupos estão em constante construção e desconstrução de 

conceitos e essa mudança provoca o reconhecimento de identidades abertas. 

O multiculturalismo também se engaja na luta pelos menos favorecidos 

socialmente. Como afirmam Moreira e Candau (2003, p. 18), 

convém ter sempre presente que o multiculturalismo não nasceu nas 
universidades e no âmbito acadêmico em geral. São as lutas dos 
grupos sociais discriminados e excluídos, dos movimentos sociais, 
especialmente os referidos as questões étnicas e, entre eles, de 
modo particularmente significativo entre nós, os referidos as 
identidades negras, que constituem o lócus de produção do 
multiculturalismo. 

 

O multiculturalismo, na concepção de Burbules e Torres (2004), está ligado 

ao impacto causado nas perspectivas culturais, econômicas e no modo de vida dos 

cidadãos, advindos da globalização. Por meio da globalização, as empresas 

romperam limites econômicos, proporcionando maiores chances de acesso a vários 

produtos de todos os segmentos da economia. Trouxeram, também, um 

alargamento das fronteiras do conhecimento e com isso a interação cultural entre os 

povos foi mais disseminada. O contexto sócio-econômico-cultural se modificou, 

tornando as pessoas mais abertas à aceitação de regras, costumes e religiões das 

mais variadas etnias. 

Devido a esses aspectos do multiculturalismo, a multiculturalidade se 

expandiu, tendo em vista que ela se constitui como fato de entrelaçamento na 

produção de conhecimento. “Um espaço multicultural nasce e se desenvolve in vivo 

nesse imenso laboratório que é a sociedade” (SEMPRINI, 1999, p. 147), por isso a 

socialização das diferentes culturas promove o conhecimento de que o “outro” tem 

seu espaço como indivíduo na ecologia de saberes (SANTOS, 2010). 
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Entre outros aspectos étnicos e sociais, e especificamente voltando-nos às 

abordagens desta dissertação, percebemos que a cultura dos povos surdos está 

presente também no nosso país e conta com todos os artefatos culturais citados por 

Strobel (2009), importantes para fazer parte desta composição. 

 Percebemos, então, que a comunidade surda está inserida no contexto sobre 

o qual se refere Moreira e Candau (2003, p. 17). 

A problemática multicultural nos coloca de modo privilegiado diante 
dos sujeitos históricos que foram massacrados, que souberam 
resistir e continuam hoje afirmando suas identidades e lutando por 
seus direitos de cidadania plena na nossa sociedade, enfrentando 
relações de poder assimétricas, de subordinação e exclusão.  
 

Essa ideia articula-se com a de Skliar, que corrobora com o pensamento de 

que os surdos se enquadram nessa perspectiva, pois estiveram, por muitos anos e 

permanecem até hoje, sujeitos a práticas ouvintistas. 

Foram mais de cem anos de práticas enceguecidas pela tentativa de 
correção, normalização e pela violência institucional; instituições 
especiais que foram reguladas tanto pela caridade e pela 
beneficência, quanto pela cultura social vigente que requeria uma 
capacidade para controlar, separar e negar a existência da 
comunidade surda, da língua de sinais, das identidades surdas e das 
experiências visuais, que determinam o conjunto de diferenças dos 
surdos em relação a qualquer outro grupo de sujeitos (SKLIAR, 1998, 
p. 7 apud STROBEL, 2009, p. 101). 

 

Entretanto, alguns aspectos culturais podem ser repensados na cultura surda. 

A visão que os surdos têm de mundo dominante continua a ser como uma dicotomia 

de pessoas ouvintes e surdas. Repensar esse aspecto é necessário para construir 

uma comunidade de surdos coesiva, autoconsciente e orgulhosa (SKLIAR, 2009, p. 

152). 

Os surdos têm a noção de que não são incapazes, mas simplesmente usam 

uma língua diferente. A comunidade dos surdos quer ser vista como uma 

comunidade linguística e culturalmente diferente; não pretende ser vista como 

incapaz, pelo conceito comum de “deficiência”, nesse caso a auditiva. Isso persiste 

porque a energia dos líderes surdos e membros da comunidade continua centrada 

para o interior, na construção de sua identidade. Recentemente, a comunidade 

surda se sentiu enfraquecida pelo fechamento de escolas especiais para surdos e o 

aumento da inclusão e da padronização da escolaridade (SKLIAR, 2009, p. 152). 



 

 
 

63 

Para os surdos brasileiros, a questão de afirmar a identidade é um assunto 

latente, pois estão em situação de subordinação cultural no próprio país, em 

decorrência dos fatos históricos. Há, também, a questão mundial na qual a 

historicidade da sociedade surda se coloca em posição de inferioridade. Quadros 

(2006, p. 116) demonstra um dos possíveis motivos desse sentimento, afirmando 

que 

muitas pessoas surdas foram ensinadas a negar sua surdez e tentar 
passar-se por pessoas ouvintes por muitos anos. Certamente, o alvo 
de alguns setores da sociedade foi banir completamente a surdez, 
apresentando o mundo ouvinte e seus valores como a única escolha 
para pessoas surdas. 
 

Entendemos que o contexto dos surdos, atualmente, não é muito diferente; a 

maioria deles ainda não expõem suas opiniões. Há a necessidade de que os sujeitos 

surdos sejam introduzidos no caminho da colaboração crítica a fim de transformar 

essa realidade. 

Em se tratando de diferença linguística, pela razão da LS ser caracterizada 

em uma modalidade visual-espacial, a dificuldade na transposição de fronteiras em 

um contexto de produção de conhecimento, prioritariamente oral auditiva, pode ser 

entendida como fator impeditivo. Para que essa situação seja transformada, alguns 

recursos de acessibilidade são necessários, bem como a criação de novos métodos 

que modifiquem a realidade do sujeito surdo quanto à sua imersão no conhecimento 

científico. Esse movimento dará a ele a condição de estabelecer a integração 

multicultural de forma equivalente com outras etnias.  

Para isso, há de se reconhecer que cada sujeito traz sua pluralidade de 

conhecimentos. Essa combinação produz um conhecimento maior, que nos remete 

ao conceito de ZPD (VYGOTSKY, 1930/1999), segundo o qual os sujeitos afetam e 

são afetados pelo conhecimento de cada um e, nesse movimento dialógico, constroem 

uma espiral para que cada artefato produzido gere uma alavanca para a construção de 

conhecimentos futuros. 

Nesse sentido, um dos estudos da LA é a questão multicultural, referente à 

subordinação cultural. Essa questão pode trazer desconforto aos sujeitos que vivem 

nas comunidades subjugadas. Propõe-se, então, a reorganização da linguagem para 

que a transformação aconteça. 
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3.4 Multilinguismo  

 

O multilinguismo pressupõe que o sujeito tenha aprendido outra ou outras 

línguas anteriormente e discute as formas como aconteceu esse aprendizado. Para 

alguns como, por exemplo, Bloomfield (1933), sujeitos multilíngues são aqueles que 

têm controle nativo de duas línguas. Para outros, como Edwards (2006), todas as 

pessoas conhecem pelo menos algumas palavras em outra língua e isso já as torna 

multilíngues.  

Os aspectos do uso da língua também são considerados. Uma pessoa pode 

usar duas línguas ou mais, por exemplo, para uma conversa em família e isso a 

difere daquelas que a utilizam no âmbito profissional, como é o caso dos TILSP.  

  Archanjo (2015), com base em Canagarajah (2011), usa o termo 

multilingualismo e explica que ele é considerado sinônimo de multilinguismo. A 

autora considera que o multilinguismo vê as línguas como entidades separadas e 

afirma que “a competência em uma língua não interfere na competência em outra. 

Em seu sentido clássico reproduz uma ideologia da pureza, da homogeneidade e da 

dominância de uma (ou mais) língua(s) sobre outras” (ARCHANJO, 2015, p. 631).  

 Na sociedade atual globalizada, considerando a multiplicidade de recursos 

semióticos e a multimodalidade, faz-se necessário também verificar o contexto 

“multi” das línguas para necessidades comunicativas diversas (ARCHANJO, 2015). 

Segundo  Pennycook (2010), algumas categorias linguísticas, bem como as ligadas 

à identidade, não funcionam mais e o multilinguismo é uma delas. O contexto 

histórico atual apresenta múltiplas formas multilíngues. Assis-Peterson e Cox (2013, 

p. 157), consideram que 

as realidades mutáveis da vida urbana, com mobilidade intensa, 
populações em deslocamento, convulsão social de toda ordem, 
acesso crescente a mídias diversas e engajamento com novas 
formas de cultura popular, levaram a misturas novas de línguas. 
 

As autoras, apoiadas em Pennycook (2010), afirmam que pessoas com seus 

repertórios de vida diferentes negociam, por meio da língua, uma nova concepção 

de identidade, fazendo com que, por meio do “inglês ou de outras línguas 

desejáveis, ou estando em casa, conectados por meio de telas, celulares e fones de 
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ouvido, sejam mobilizados por novas opções identitárias” (ASSIS-PETERSON; COX, 

2013, p. 157). Essa interação por meio da língua é chamada, de uma forma pré-

concebida por Penycook (2010), metrolinguismo. 

Garcia (2009), na perspectiva do ensino bilíngue, compreende que a 

translinguagem que permeia o contexto de diversas línguas “pode incluir e facilitar a 

comunicação com os outros, mas também para a construção de uma compreensão 

mais profunda e dar sentido ao seu mundo bilíngue” (GARCIA, 2009, p. 45)13. 

O projeto Digit-M-Ed é um bom exemplo de multilinguismo, pois, de forma  

engajada, atua em seis  países. Na concepção do uso de mais de uma língua em 

um ambiente, as influências linguísticas e culturais encontradas nesse repertório de 

pesquisas carregam no escopo a influência das sociedades globalizadas atuais. 

Considerando que nesses países também existem surdos e suas línguas de sinais, 

se todos os países participantes envolvessem os surdos, teríamos uma forte 

influência multilingual nas pesquisas realizadas. Nesse processo, a translinguagem, 

como aponta Garcia (2009), permearia o contexto das diversas línguas construindo 

e dando uma compreensão mais profunda dos sentidos.   

 A subseção a seguir trata de como o multilinguismo pode influenciar a Libras 

e de que formas ele acontece. 

 

3.4.1   Multilinguismo e sua influência na Libras 

  

A situação de opressão linguística (MAHER, 2007) que envolve as 

comunidades surdas pelo mundo pode ser estudada pelo multilinguismo. Os fatores 

de opressão influenciam na construção dialética vivida por surdos e ouvintes 

envolvidos com a LS. Os agentes dessa construção dialética são: intérpretes, 

professores, fonoaudiólogos, familiares, entre outros, que incluem um discurso na 

língua, causando, assim, uma variedade linguística (KUMADA; SILVA, 2013).  

Essa variedade pode acontecer pela influência dos sujeitos que estão 

permeando uma condição de bilinguismo. Estes podem ser:  

                                                        
13 Tradução feita pelo autor do texto original em inglês: “Bilinguals translanguage to include and 
facilitate communication with others, but also to construct deeper understandings and make sense of 
their bilingual world”. 
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 surdos que usam o português na modalidade escrita ou mesmo os 

oralizados; 

  intérpretes de Libras que, por questões de sua função social, transitam 

entre as duas línguas; 

  professores que usam a Libras; 

  filhos ouvintes de pais surdos, os chamados CODA(s) – Children Of 

Deaf Adults.  

O uso da Libras de diferentes formas, ora como L1 ora como L2, traz novas 

características linguísticas e proporciona uma renovação na forma como ela é 

utilizada (KUMADA; SILVA, 2013). 

A padronização da Libras é algo almejado pela comunidade, tendo em vista a 

preservação da cultura surda (KUMADA; SILVA, 2013). Esse desejo pode estar 

ligado ao pressuposto do monolinguismo14, o qual passou a ter maior visualização 

com o surgimento do conceito de Estado-Nação (SANTOS; CAMPOS, 2013), o qual 

pretendia assegurar a uniformidade linguística e cultural para que o Estado se 

consolidasse na unificação do poder. Essa ideia pode ser perigosa, comprometendo 

a permanência o status da língua (KUMADA; SILVA, 2013).  

 Entendemos que as línguas estão em constante movimento e, atualmente, as 

pessoas se comunicam de diferentes formas. Por isso, a encapsulação da língua e 

linguagem pode comprometer as comunidades. Nesse sentido, há a necessidade do 

estudo no projeto de extensão e pesquisa Digit-M-Ed São Paulo e do estudo das 

teorias da LA para que a cultura e a identidade das comunidades sejam preservadas 

de forma mais efetiva. 

 

3.5   Colaboração Crítica, Contradição e Argumentação em Contexto Escolar 

 

Em uma Atividade, a colaboração visa à mudança das condições sociais e à 

passagem dos indivíduos a um outro patamar, no qual haja expansão do 

conhecimento por meio da interação entre os participantes, que são agentes ativos 

                                                        
14 Monolinguismo e a situação de pessoa que fala apenas uma língua, ou de um país onde apenas 
uma língua é falada. 
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de suas ações. Para Magalhães (2009, p. 60), faz-se necessário “criar contextos 

para transformar a totalidade e não as particularidades”. Para isso, o educador pode 

ter em mente o “ser e tornar-se” e a ideia de que suas ações perante à sociedade 

são transformadoras, trazendo uma ressignificação de sentidos. Desse modo, o 

objeto transforma-se durante a Atividade e, com isso, não é possível prever o 

resultado, pois ele está em constante expansão (ENGESTRÖM, 1987).  

Fullan e Hargreaves (2000) relatam que é necessário criar uma cultura de 

colaboração. “As culturas de colaboração criam-se e mantêm-se em um ambiente de 

trabalho de maior satisfação e produtividade” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 

68), dessa forma, a colaboração constrói um ambiente denominado “feliz” pelos 

autores. 

Magalhães (2014) diz que “colaborar é esse processo de construção com os 

outros em que os sujeitos, como agentes, trabalham juntos na compreensão e na 

transformação de si mesmos, de outros e do mundo” (MAGALHÃES, 2014, p. 25). 

Dessa forma, a colaboração contribui com a maneira como os sujeitos agem no 

mundo. 

Para Lopes (2009), atrela-se a ideia de colaboração ao processo dialógico 

que vem da enunciação. 

 A leitura de inglês com surdos pressupõe o estabelecimento de 
conexões interdisciplinares e contextuais, dentro e fora da escola. A 
ideia da colaboração abarca o processo dialógico da situação 
enunciativa, de modo que as várias vozes contribuam para a 
produção do conhecimento”  (LOPES, 2009, p. 48). 

 Para Gato (2014), basicamente, existem dois tipos de colaboração: a crítica e 

a confortável. A colaboração crítica incentiva a reflexão e faz com que os sujeitos 

tenham um movimento de partilha de sentidos. São indivíduos únicos com suas 

opiniões e interesses e estão dispostos a checá-las para uma ressignificação ou 

sustentação por meio do uso da linguagem. Eles organizam a forma de questionar 

para a expansão dos conhecimentos para que, por meio da argumentação, a 

reflexão sobre os pontos de vista envolvidos seja mais efetiva. 

A colaboração confortável é vivenciada quando os participantes mantêm 

conversas sem sentido reflexivo, apresentando concordância em pontos de vista. 

Para Fullan e Hargreaves (2003 apud GATO, 2014, p. 29) “trata-se de colaboração 

com foco no imediato, de curto prazo, e na prática, [...] não abarca os princípios da 
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prática reflexiva sistemática”. Dessa forma, não proporciona provocações ao 

confronto de opiniões; as colocações são aceitas por todos e é estabelecido 

praticamente um padrão de conceitos.  

Fullan e Hargreaves (2003) chamam a atenção para o fato de que a 

colaboração pode se manter em uma situação confortável “de oferecimento de 

conselhos, de troca de Atividades e dicas e do partilhar de materiais, de natureza 

mais imediata, específica e técnica” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 75).  

Para Gato (2014), esse tipo de colaboração inviabiliza a colocação de 

experiências, compreensões, bem como concordâncias e discordâncias sobre os 

discursos de si próprio e os de outras pessoas. Dessa maneira, não se aprende 

avaliar seu discurso sem julgamento de valores, tornando difícil o processo de 

compartilhamento de significados. 

 A colaboração crítica está relacionada à contradição; por isso, é necessária a 

criação de contextos para que as contradições apareçam. Vygotsky (1930/1999) fala 

sobre a importância de criar um processo de coprodução de novos sentidos na ZPD 

como uma zona de conflito.  

Sobre os conceitos de colaboração e contradição, Magalhães (2011, p. 29) 

afirma que a 

colaboração envolve uma intencionalidade em agir e em falar para 
ouvir o outro e ser ouvido, [...], pedir esclarecimento, aprofundar a 
discussão, relacionar práticas e questões teóricas, relacionar 
necessidades [...]. Por outro lado, envolve também ações 
intencionais em pontuar contradições, nas colocações feitas quanto a 
sentidos e significados historicamente produzidos, no e entre os 
sistemas de atividade. 
 

Nessa direção, o conceito de contradição se imbrica na colaboração. 

Magalhães (2014, p. 25) aponta que a contradição está relacionada a “colaboração 

uma vez que entender as organizações discursivas, nas negociações na produção 

do conhecimento, envolve a compreensão das manifestações de contradição nos 

discursos dos participantes”.  

 Já Andrade (2007), com base em Engeström (1987), define contradição 

como 

uma tensão dinâmica acumulada historicamente entre forças opostas 
dentro de um sistema de atividade. Isso gera distúrbios que abrem 
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oportunidades e necessitam de soluções que conduzem a 
transformações no sistema. Isso quer dizer que os indivíduos 
passam a perceber diferentes formas de se entender e realizar a 
atividade” (ANDRADE, 2007, p. 43). 

 

As tensões geradas pela contradição podem gerar a formação de ZPD na 

qual os sujeitos buscam soluções para os distúrbios gerados, transformando a 

Atividade atual e sua projeção futura (ANDRADE, 2007). 

Aranha (2015) pontua que as contradições geram conflitos individuais, 

abrindo possibilidades de resolução por meio da negociação de sentidos entre os 

sujeitos implicados na ação. A autora entende que 

a contradição básica presente em qualquer atividade humana é um 
choque entre as ações individuais (sempre historicamente 
constituídas) e os sistemas de atividade da sociedade em que os 
sujeitos estão inseridos. As contradições estão sempre relacionadas 
aos contextos sócio-histórico-culturais nos quais os sujeitos atuam 
(ARANHA, 2015, p. 167). 

 

Marx (1909) estudou as contradições decorrentes dos conflitos existentes na 

sociedade pré-capitalista, na qual, basicamente, a relação entre a mercadoria e seu 

valor são os responsáveis por esse conflito. Para o uso da teoria decorrente desse 

momento sócio-histórico-cultural, são estabelecidas relações com o âmbito 

interdisciplinar. Engeström (1987) traz à tona as ideias de Marx (1909) para fazer o 

entrelaçamento entre as disciplinas. 

A contradição está presente desde o momento que o ser humano percebeu 

que não estava só e que sua existência estava ligada ao fato da produção. A 

atividade humana como um processo da produção traz inerentemente uma 

contradição.  

Para Engeström, as contradições devem ser ao mesmo tempo de 

independência e subordinação. 

As contradições internas da atividade humana advêm de sua 
existência dual como a produção social total e uma produção 
específica dentre várias. Isso significa que qualquer produção 
específica deve, ao mesmo tempo, ser independente de e 
subordinação à produção social total (ENGESTRÖM, 1987, p. 111). 
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 A contradição é reconstruída com o conflito entre ações individuais e o 

sistema de Atividade total; ela acontece devido à divisão do trabalho em uma 

determinada sociedade. 

A divisão do trabalho acontece por conta das limitações de cada indivíduo 

para a realização de tarefas que são demarcadas pelo sexo e idade dos 

participantes de determinadas sociedades, decorre de concepções fisiológicas e 

acontece no plano individual ou entre as comunidades. 

Engeström (1987, p. 114) ainda afirma que “contradição essencial é a 

exclusão mútua e a dependência mútua simultânea entre o valor de uso e valor de 

troca em cada mercadoria”. Essa dualidade imbrica-se no triângulo da Atividade 

perpassando pelo sujeito e a comunidade no sentido que a força do trabalho 

corrobora como a mercadoria. 

No estudo cientifico da Atividade no capitalismo, Leontiev percebeu que a 

contradição é uma precondição. Ele afirma que 

[...] um médico que compra uma clínica em um local interiorano pode 
estar seriamente interessado em reduzir o sofrimento por cidadãos 
doentes e pode achar que sua missão é só essa. No entanto, ele 
provavelmente quer que o número de doentes aumente, pois sua 
vida e a oportunidade prática de seguir sua missão dependem disso 
(LEONTIEV, 1981, p. 254-255). 

 

Na Atividade humana, podemos perceber que as contradições internas são 

refletidas na externas; elas são categorizadas em quatro níveis (ENGESTRÖM, 

1987): primária, secundária, terciária e quaternária. 

A contradição primária de Atividade pode ser entendida como o conflito entre 

o valor da troca e o valor do uso de cada ângulo do triângulo da Atividade, que são 

componentes constituintes da Atividade central.  

A contradição secundária acontece quando, por exemplo, uma Atividade não 

permite a expansão para uso de novos instrumentos. Elas acontecem entre os 

constituintes da Atividade central.  

A contradição terciária pode ser observada quando o objeto e o instrumento 

caminham juntos com o intuito de que a Atividade central se estabeleça de forma 
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culturalmente mais avançada. Elas acontecem entre o objeto dominante da atividade 

central e o objeto da atividade central culturalmente mais avançada. 

 As contradições quaternárias necessitam do conhecimento das “Atividades 

vizinhas” que são vinculadas à Atividade central, pois acontecem entre a Atividade 

central e suas Atividades vizinhas. As Atividades vizinhas possuem Atividades 

centrais e levam em consideração o período, que pode ser mais curto ou mais longo, 

e se misturam com trocas entre si. Essas contradições apresentam quatro 

características: 1. estão presentes em todas as Atividades que possuem um objeto, 

que se encaixam nos resultados da Atividade central; 2. fornecem instrumentos 

principais para a Atividade central, que são representadas pela arte e pela ciência; 3. 

fornecem Atividades de educação e instrução escolar dos sujeitos da Atividade 

central e 4. são aquelas que utilizam Atividades como administração e legislação. 

As contradições são necessárias porque elas precedem novos conhecimentos 

que surgem decorrentes da Atividade. Surgem, primeiramente, de um fenômeno 

individual por um desacordo com as regras codificadas por uma sociedade. Dessa 

forma, esse conflito interno passa a ser objetivado por vários homens tornando-se 

uma nova norma universal (ILYENKOV, 1982). 

Diante dos pontos de vista dos diversos autores no que diz respeito à 

contradição, entendemos que são tensões que na tentativa de resolução dos 

conflitos gerados podem proporcionar a criação de ZPD e, nesse local, a negociação 

de significados e sentidos transformam dialeticamente os contextos. 

Entendemos que o conhecimento é uma conquista relacionada às ações que 

os indivíduos realizam por meio de uma construção coletiva; nesse contexto, a 

colaboração e a contradição dos sujeitos do grupo possibilitam essa organização, 

podendo, com isso, criar novas perspectivas e diferentes formas de entendimento do 

processo, bem como mudanças quando necessário. 

 Por meio de inovações tecnológicas nos programas digitais de 

relacionamento, mais conhecidos como redes sociais, os surdos começaram a ter 

acesso à comunidade virtual. Com isso, os debates de opiniões começaram a 

acontecer. A comunidade surda se organizou discursivamente melhor a partir de 

então; o acesso à informação somado ao advento do ingresso dos indivíduos surdos 
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em universidades nos cursos de graduação e pós-graduação tornou-os mais 

pluralistas e formadores de opinião.  

 Para que a colaboração crítica possa estar presente nos vários segmentos 

em que a comunidade surda atua, com o propósito de transformar realidades no 

cotidiano das pessoas, é necessário que os indivíduos sejam incentivados por meio 

da linguagem. Entendendo que essas ações de transformação podem acontecer no 

ambiente escolar, a participação dos surdos no Digit-M-Ed São Paulo organiza as 

discussões e põe em ordem questões que também transformam as práticas 

discursivas. 

Há a necessidade de conhecer o olhar do “outro”, pois onde houver o conflito 

de opiniões, a expansão de sentidos e significados torna-se efetiva; a externalização 

e o entrelaçamento de vozes pode gerar uma negociação de sentidos, relevante na 

construção da colaboração crítica. 

Nessa perspectiva, Ninin (2013) salienta a importância do “pensar 

criticamente” e salienta que ele “aprimora-se à medida que o indivíduo torna-se 

capaz de questionar sua forma de pensar (metacognição), de avaliar e selecionar 

informações que permitam a ele reorganizar suas estruturas mentais” (NININ, 2013, 

p. 70). 

Nesse sentido, para que o aprimoramento do ato de pensar criticamente 

aconteça, faz-se necessário compreender mais sobre a argumentação para que a 

produção de significados seja mais criativa, “o que possibilitaria o maior 

engajamento entre os participantes em atividades de formação” (LIBERALI, 2010). 

A argumentação estava presente nos conhecimentos de Aristóteles; unida à 

retórica foi passada por gerações de estudiosos e, atualmente, está incluída nos 

estudos linguísticos (LIBERALI, 2013).  O foco principal da argumentação para a 

linguística gira em torno da compreensão de como a linguagem se organiza entre as 

diversas disciplinas e ela “auxilia na compreensão da diferença essencial entre a 

demonstração da verdade e discussão sobre as possibilidades” (LIBERALI, 2013, p. 

18). 

Para Liberali (2012), a argumentação permeia o processo de 

desenvolvimento. Nessa direção, os interlocutores precisam ser conscientes de 

como orientar as discussões no momento da Atividade. 
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A argumentação permeia todo o processo de desenvolvimento, já 
que é um artefato intencional para a análise e discussão dos 
problemas e para a superação de grupos de trabalhos segmentados. 
Os interlocutores dentro de seus papéis sociais, hierárquicos e 
culturais, apresentam uma orientação argumentativa que define os 
argumentos e contra-argumentos no contexto social do qual fazem 
parte. Esse modo de se organizar para agir na atividade cria espaços 

para a produção criativa ou reiterativa da realidade (LIBERALI, 
2012, p. 133). 
 

A argumentação é importante na Atividade para que os modos discursivos 

sejam aprimorados pela participação dos sujeitos nos eventos de comunicação 

(NININ, 2013). Neste trabalho, a argumentação é vista como um instrumento que 

pode “organizar a linguagem para olhar, compreender criticamente e analisar as 

questões que desejam transformar” (LIBERALI; MAGALHÃES, 2009, p. 43). O 

compartilhar de significados pela argumentação proporciona contradições no sentido 

da colaboração. Como afirma Liberali (2012, p. 135), a importância da argumentação 

acontece porque ela 

[...] pode ser vista como responsável pela expansão e restrição dos 
objetos – significados – que intencionalmente vão cumprir não 
aquelas necessidades individuais, mas as necessidades de 
totalidades interdependentes. [...] Daí entendemos a argumentação 
como artefato para análise e discussão dos problemas e conceitos e 
não como manifestação ou aceitação automática de prontas 
verdades. 

 

Dessa forma, a argumentação tem como objetivo proporcionar aos sujeitos a 

construção de um objeto compartilhado pelo entrelaçamento das ideias, levando-se 

em conta que a contradição estará presente. Esse movimento poderá provocar a 

transformação dos sujeitos por meio da expansão dialógica que a argumentação 

provoca. 
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4   METODOLOGIA 

 

Esta pesquisa foi realizada na perspectiva da intervenção crítico-colaborativa. 

No caso dos surdos, caracterizado por ser um grupo social de minoria, os projetos 

sociais e de cunho político necessitam ser realizados de forma também colaborativa. 

A argumentação a respeito de valores éticos e sociais demanda que esses sejam 

pesquisados ao máximo a fim de contemplar a maioria dos membros da 

comunidade. Os sujeitos envolvidos precisam do retorno da pesquisa para se situar 

na Atividade sociocultural de que fizeram parte e, a partir daí, poderem tomar 

decisões para atuar na sociedade – pois estão escrevendo a própria história –, para 

que seus sucessores consigam viver em uma sociedade mais justa. 

 

4.1   Pesquisa Crítica de Colaboração  

 

A Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) tem sua base teórica nas ideias 

de Marx e Engels, sobre o materialismo histórico-dialético, e no monismo 

Espinosano. Como foco, tem-se o sujeito e sua ação, em desenvolvimento, bem 

como as ações que serão ainda produzidas. Isso corresponde a um processo de 

avaliação e de reorganização da produção e, ainda, de constituição por meio de 

instrumentos e conhecimentos ligados às necessidades de seus agentes. Os 

sujeitos elaboram, juntos, a construção da compreensão e transformação de si 

mesmos e dos outros e, por consequência, do mundo.  

 A pesquisa de cunho crítico-colaborativo poderá ser uma ferramenta de 

produção de dados na qual o “crítico” estabelece a relação entre a teoria e a prática 

para transformar as realidades dos participantes, ampliando pontos de vista para 

desenvolvê-los, e o “colaborativo” ocorre no momento em que cada sujeito assume a 

pesquisa dos participantes do grupo como se fosse sua a fim de que o seu 

desenvolvimento seja mais coerente. Assim, na pesquisa de intervenção crítico-

colaborativa, a crise lança bases para o novo (LIBERALI, 2012). 
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 A PCCol analisa a transformação dos sujeitos em suas práticas sociais de 

forma que suas ações na Atividade relacionada à TASCH criem um novo artefato 

social, o qual poderá ser usado em uma próxima Atividade.  

Ao ingressar no grupo LACE, o TILSP-pesquisador sentiu a necessidade de 

averiguar a forma pela qual os surdos interagem com ouvintes por meio de 

contradições multiculturais e, também, notar como a colaboração crítica pode 

incentivar a produção de ZPDs (VYGOTSKY, 1930/1999). 

Para a realização desta pesquisa, o ambiente utilizado foi o do Digit-M-Ed 

São Paulo. Os alunos surdos do Instituto SELI participaram dos encontros e foram 

mediados por TILSP que são seus professores na escola. A visão do TILSP-

pesquisador esteve voltada à produção de significados e sentidos gerados ao longo 

de todo esse processo, bem como a observação das contradições multiculturais 

geradas entre surdos e ouvintes. Os TILSP que atuaram no ambiente de pesquisa 

tiveram a função social de mediação da comunicação entre os surdos e as demais 

escolas participantes, cujos participantes eram ouvintes. Nesse momento, o TILSP-

pesquisador esteve coletando os dados da pesquisa; eventualmente, fez 

interpretações e intervenções nos grupos de estudos a fim de responder às 

perguntas de pesquisa elencadas nesta dissertação. 

Os professores/TILSP, cujas funções serão descritas na seção 4.2.1.4  e a 

equipe gestora tiveram participação como alunos/formadores no grupo de pesquisa, 

tendo como benefício a transformação de sua prática profissional. A equipe do Digit-

M-Ed São Paulo ganhou com a experiência do trabalho com surdos. 

Os alunos surdos que participaram, de igual forma, tiveram a função de 

alunos/formadores e levaram para sua comunidade escolar novos olhares sobre os 

assuntos abordados, o que fará a diferença em sua forma de enxergar o mundo. 

Fazendo a ligação com o conceito de ZPD (VYGOTSKY, 1930/1999), 

podemos identificar que essa participação se enquadra no “vir a ser”, na construção 

da transformação dos sujeitos, objetivando a participação crítico-colaborativa na 

comunidade. 

A equipe do Digit-M-Ed São Paulo teve o papel de fomentar o grupo com 

perguntas argumentativas, que incrementaram a pesquisa no sentido crítico-
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colaborativo, objetivando a mudança de comportamento do aluno surdo. As 

contribuições do Digit-M-Ed São Paulo foram de importância vital. 

Essas contribuições se transformarão e terão uma expansão de 

conhecimento em vários sentidos, mas o que, com certeza, será o principal fator de 

reflexão está ligado à questão da multiculturalidade, um dos conceitos estudados por 

essa equipe. A contribuição desta dissertação para o projeto Digit-M-Ed São Paulo 

foi o ganho na observação das práticas culturais dos surdos, ainda desconhecidas 

pela maioria dos participantes, como, por exemplo, o fato de a escolha do 

nome/sinal vir de uma característica pessoal. 

 

4.2   Contexto da Pesquisa 

 

Nesta seção, os sujeitos da pesquisa, os procedimentos de produção e 

seleção de dados, as categorias de análise e interpretação e a credibilidade da 

pesquisa serão apresentados.  

 

4.2.1   Participantes 

 

A presente seção mostra os papéis de cada participante do Projeto de 

Extensão e Pesquisa Digit-M-Ed São Paulo, discutido no capítulo 5, e, também, 

quais as características e destaques dos participantes. 

 

4.2.1.1   O TILSP-pesquisador 

 

O TILSP-pesquisador, como já apresentado na introdução desta dissertação, 

começou a trabalhar com surdos em 2000. Pela vivência em sala de aula, percebeu 

várias questões relativas à educação dos surdos como, por exemplo a falta de uma 

pedagogia que contemple a maioria dos sujeitos. Ao iniciar seus estudos em LA, 

percebeu que poderia contribuir com a comunidade surda no sentido de pesquisar e 
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fomentar outros pesquisadores em direção a discussões relativas à educação dos 

surdos. 

 

4.2.1.2   Os alunos surdos 

 

Para preservar a identidade dos alunos surdos do Instituto SELI que 

participaram da pesquisa, usamos apenas a inicial de seus nomes como 

identificação. Sete alunos surdos, de segundo e terceiro anos do Ensino Médio,  

compareceram em pelo menos um dos encontros.  

 Dá-se destaque especial para a participante K, que esteve em todos os 

encontros e mostrou-se entusiasmada. Ela relatou que estava gostando de participar 

por estar vivenciando outras formas de aprender. O aluno P permaneceu no Digit-M-

Ed São Paulo durante o segundo semestre de 2015 e o primeiro semestre de 2016. 

Os demais alunos, identificados como MA, E, MG, B e L, participaram de pelo menos 

de um encontro. 

Todos os alunos usam a Libras como meio de comunicação. 

 

4.2.1.3   A equipe gestora do Coégio do instituto SELI 

 

A equipe gestora se fez presente no segundo encontro pela mantenedora do 

Instituo SELI, representada por sua filha. No terceiro encontro, esteve presente o 

coordenador pedagógico da escola. Ambos deram suas contribuições para o 

desenvolvimento das atividades dos dias. 

 

4.2.1.4   Os professores / TILSP 

 

Os professores que participaram dos encontros do Digit-M-Ed São Paulo, 

além de pesquisadores, num total de seis, também acumularam a função de TILSP. 

Eles se revezavam a cada 30 minutos na interpretação dos encontros. Nos 

momentos em que não estavam interpretando, ficavam auxiliando para tirar as 
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dúvidas dos alunos e serviam como apoio ao TILSP que estava atuando como 

intérprete. 

 

4.2.1.5   Os demais alunos, professores, gestores e pesquisadores 

 

Os demais alunos, professores, gestores e pesquisadores do contexto da 

pesquisa são das escolas que fizeram parte do projeto Digit-M-Ed São Paulo no 

primeiro semestre de 2015, que, de acordo com Liberali (2015), são: 

 EMEF Profa. Eda Terezinha Chica Medeiros (escola municipal que funciona 

na região do Butantã, com 549 alunos matriculados e 10 salas de aula a 

escola atende o Ensino Fundamental: ciclos I e II. 

 Colégio Stagio (colégio particular, funciona na região de São Bernardo, 

atende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental: ciclos I e II e o Ensino 

Médio). 

 Colégio Stance Dual (colégio particular bilíngue, funciona na região central de 

São Paulo, atende a Educação Infantil e o Ensino Fundamental: ciclos I e II). 

 Colégio do Instituto SELI (colégio particular bilíngue para surdos, integra o 

Instituto SELI, funciona na região central de São Paulo, atende o Ensino 

Fundamental: ciclos I e II, o Ensino Médio e a Educação para Jovens e 

Adultos).  

 

4.2.1.6   A equipe do Digit-M-Ed São Paulo 

  

Os integrantes da equipe do Digit-M-Ed São Paulo, no primeiro semestre de 

2015, e suas funções estão apresentados abaixo: 

 Fernanda Coelho Liberali Coordenadora do projeto 

 Afrânio Teles Pesquisador 

 André Zappalenti Pesquisador 

 Everton Pessôa de Oliveira Pesquisador 



 

 
 

79 

 

4.3   Procedimentos de Produção e Seleção de Dados 

 

O início desta pesquisa ocorreu no primeiro semestre de 2015. Os dados 

foram registrados por meio de filmagens e observações dos componentes da equipe 

do Digit-M-Ed São Paulo. Os encontros do primeiro semestre aconteceram nos dias 

11/04, 09/05, 30/05 e 20/06.  

Todos os encontros foram filmados numa proposta de documentação e, no 

caso desta pesquisa, como produção de dados. Para obter mais detalhes nas 

filmagens, outra câmera, além das quatro normalmente usadas, foi utilizada para 

captação de cenas nas quais ocorressem falas dos surdos, tendo em vista a 

modalidade da Libras. Essas filmagens foram feitas por Henrique Pessôa de 

Oliveira, aluno do 2º ano de uma escola particular da capital de São Paulo e filho do 

TILSP-pesquisador. 

 Guilherme Rittner Pesquisador 

 Henrique Bovo Pesquisador 

 Mauricio Canuto Pesquisador 

 Natan Kreslins Pesquisador 

 Camila Santiago Pesquisadora 

 Clarissa Liberali Pesquisadora 

 Cristina Meaney Pesquisadora 

 Fabrícia Teles Pesquisadora 

 Feliciana Amaral Pesquisadora 

 Jessica Santos Pesquisadora 

 Maria Cecília Magalhães Pesquisadora 

 Maria Cristina Damianovic Pesquisadora 

 Maria Regina dos Passos Pereira Pesquisadora 

 Penélope Rodrigues Pesquisadora 

 Shirley Silva Pesquisadora 

 Viviane Carrijo Pesquisadora 
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As câmeras ficavam posicionadas nos quatro cantos da sala e, 

eventualmente, uma delas percorria todos os espaços para capturar maiores 

detalhes. 

A orientadora  desta pesquisa, Profª Drª Fernanda Coelho Liberali, sugeriu  

que  fossem escolhidos para transcrição e análise trechos das filmagens que 

evidenciassem  eventos dramáticos (VYGOTSKY, 1934/2008) que dispararam ZPDs 

(VYGOTSKY, 1930/1999) dos participantes da pesquisa. 

Foram observados os alunos surdos e os TILSP do SELI, bem como as 

interações com os participantes ouvintes, com o propósito de perceber as 

contradições multiculturais e também se ocorriam provocações de/para colaboração 

crítica entre eles. 

Para efeito desta pesquisa, foram escolhidos eventos dramáticos 

(VYGOTSKY, 1934/2008) que se caracterizam por situações em que conflitos e 

contradições aparecem mais incisivamente. Essas situações são eleitas em 

decorrência de discussões entre os pesquisadores do Digit-M-Ed São Paulo, que 

buscam por momentos de maior dramaticidade por provocar transformações nos 

participantes. Para Vygotsky (1934/2008), o drama é a experiência de colisão na 

qual há uma contradição em uma interação, transformando-se em uma categoria 

intrapsicológica individual.  

Em alguns momentos nos quais o conflito de ideias ou uma inquietação de 

uma das partes no envolvimento conjunto surge, uma ação se faz necessária para 

que esses eventos sejam transformadores. Veresov (2012), ampliando os estudos 

de Vygotsky sobre Perezhivanie, defende que este conceito é compreendido como 

único e indivisível que, por um lado se encontra na personalidade e no ambiente 

social e por um outro, são processos psicológicos que incluem emoções, 

entendimentos, pensamento, memória, atitudes, conflitos internos, medos, etc.  

O conceito de evento dramático está ligado ao conceito de Perezhivanie, uma 

vez que esses eventos podem transformar-se em desenvolvimento e gerar o drama, 

em uma situação de conflito extremo. Percebe-se, então, que, para que haja o 

desenvolvimento, haverá o processo dramático e não existe desenvolvimento sem 

drama. Para vivenciá-lo, a forma cultural que pode ser materializada é a 
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Perezhivanie; igualmente, o drama não existe sem ela e, portanto, não existe 

desenvolvimento cultural sem Perezhivanie. 

Cada participante surdo vivenciou as aulas, em interação com os alunos das 

diversas escolas participantes, juntamente ao TILSP-pesquisador. As gravações da 

atuação dos alunos nos grupos de trabalho e o relacionamento entre os alunos 

foram considerados como modos de participação na produção dos dados. 

Na coleta dos dados, foram selecionados os eventos dramáticos que tiveram 

a função de transformadores dos contextos para os participantes do Digit-M-Ed São 

Paulo. A prática sem os sujeitos surdos não requeria alguns artifícios como, por 

exemplo, levantar a mão pedindo para introduzir um novo turno.  

 A transcrição de dados na LS é um assunto complexo que envolve estudos 

ainda não finalizados devido à dificuldade na descrição de uma língua visual-

espacial. Segundo McCleary; Viotti e Leite (2010), até a década de 1990, na 

transcrição de dados linguísticos era importante manter junto aos dados gravados 

registros na forma escrita, mas com o avanço da tecnologia os dados podem ser 

manipulados de forma digital. Questiona-se, por isso, se a forma escrita continuará 

sendo importante para as análises de dados linguísticos. 

 Considerando que no caso da LS não há um sistema de escrita aceito 

amplamente (McCLEARY; VIOTTI; LEITE, 2010), a transcrição de dados de 

pesquisa é mais complexa.  

 Os autores pesquisaram sistemas de transcrição que vêm sendo adotados 

em trabalhos acadêmicos no Brasil desde 1984 e perceberam que um método muito 

usado é o sistema de glosa, no qual a palavra é escrita em maiúsculo trazendo o 

significado aproximado do sinal manual. Há também, formas de representar os 

sinais não manuais que podem ser sobrescritos e o espaço de sinalização por letras 

ou números sobrescritos (McCLEARY: VIOTTI; LEITE, 2010; SANTIAGO, 2013). 

Para os autores, esse sistema é razoavelmente apropriado e pode ser proveitoso em 

enunciados apresentados isoladamente por falantes bilíngues, contudo, precisa de 

complementações como no caso de Pereira e Nakasato (2013) que fazem 

comentários entre parêntesis. 

 Para explicar a complexidade na transcrição dos dados em LS, Santiago 

(2013) realizou uma pesquisa documental de cunho analítico no qual foram 
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escolhidas 10 publicações entre artigos científicos, dissertações e teses, em que a 

base dos dados continha enunciações em Libras e Português. Como resultado, 

foram encontradas diferentes estratégias de apresentação dos dados dos trechos 

em Libras: 

1 - Transcrição em Glosa na vertical, em tabela e anotação do tempo 
do vídeo;  
2 - Descrição aspectual do sinal no decorrer do texto;  
3 - Decoupagem e transcrição em Glosa em tabela;   
4 - Imagem do ELAN com duas câmeras, transcrição em Glosa e a 
descrição dos aspectos não manuais do sinal em tabela;  
5 - Transcrição em Glosa com a numeração de cada trecho;   
6 - Imagem do ELAN e a transcrição em Glosa;  
7 - Transcrição em Glosa e apresentação do desenho de um sinal 
destacado no texto em tabela;  
8 - Transcrição em Glosa no decorrer do texto;  
9 - Transcrição em Glosa em tabela e anotação do tempo do vídeo;   
10 - Imagem do vídeo com a disposição verbo-visual e transcrição 
em Glosa (SANTIAGO, 2014, p. 4).   
 

Considerando ainda que a LS se apresenta na modalidade visual-espacial e 

os aspectos da multimodalidade estão intrinsicamente ligados à língua, é importante 

ponderar sobre o que deve registrar. “O pesquisador precisa constantemente tomar 

decisões sobre o que registrar e o que não registrar, sem saber ao certo a relevância 

daquela observação para o funcionamento da língua” (McCLEARY: VIOTTI; LEITE, 

2010, p. 267). 

 Para Santiago (2013), a escolha do método de transcrição, bem como das 

palavras que representarão os sinais, já envolve um processo tradutório, tendo em 

vista a interpretação prévia dos dados de uma pesquisa. Isso torna a neutralidade de 

interferências e inferências difíceis de ser evitada. Ainda nesse sentido, esta 

dissertação está inserida na PCCol, em um contexto sócio-histórico-cultural, que 

leva em consideração o cronotopo15 do pesquisador, o qual vai propor mudanças na 

forma de agir dos participantes.  

 Ainda segundo Santiago (2013), com base em Frydrych (2010), no processo 

de transcrição, há duas transposições intermodais. A primeira ocorre na mudança da 

língua oral para Libras e a segunda, da Libras para o texto escrito. 

                                                        
15 Cronotopo na perspectiva bakhitiniana é a conexão entre as relações temporais e espaciais. 
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 Considerando que a LS apresenta aspectos da multimodalidade, que é a 

conjugação de modos diversos para construir significados (NEW LONDON GROUP, 

1996), na escolha do método de transcrição dos excertos desta pesquisa optou-se 

pelo uso de glosas e anotações, na tentativa de esclarecer os sentidos 

materializados na Libras. 

 O quadro abaixo explica a formatação utilizada na transcrição dos excertos da 

pesquisa. 

 

Quadro 6: Formatação utilizada na transcrição 

Legenda 

Enunciado em português: letra minúscula 

Enunciado em Libras: letra maiúscula 

Complementação do pesquisador: coluna de observações 

Sinais não manuais e descrição de eventos durante as falas: uso de parêntesis  

Uso da datilologia: palavras em maiúscula separadas por hífen 

Uso da bimodalidade (Português e Libras ao mesmo tempo): anotação na coluna de 
observações 

Fonte: : elaborado pelo pesquisador com base  em Santiago (2013) 

 

Nesta dissertação, a descrição da Libras não foi um aspecto central de 

análise, que se deu na participação argumentativa dos indivíduos e nas formas 

como proporcionaram transformações nos participantes, com foco na proposição de 

mudanças das práticas dialógicas de ambas as comunidades. 

Para as falas em português, a transcrição foi feita de acordo com as normas 

para transcrição de entrevistas gravadas, NURC/SP nº 338 EF e 331 D2. 

 

4.4   Procedimentos e Categorias de Análise e de Interpretação dos Dados 

 

Os dados foram analisados pelas categorias enunciativas, discursivas e 

linguísticas. A observação ocorreu com base nos critérios da contradição, da 

multiculturalidade e da colaboração crítica. 
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As categorias de análise levaram em consideração a fundamentação teórica 

apresentada nesta dissertação. Os eventos dramáticos (VYGOTSKY, 1934/2008) 

selecionados objetivaram responder às perguntas desta pesquisa. 

 

4.4.1   Categorias enunciativas 

 

De acordo com Liberali (2013), o contexto da realização do evento 

enunciativo é o foco das características enunciativas. A dialética entre o local, 

momento, papel dos enunciadores, objetivo da interação e objeto/conteúdo temático 

são componentes dessa enunciação. 

 Ainda, segundo Liberali (2013), os enunciadores, com posições várias, podem 

ter objetivos distintos que contribuem para exposição e organização do discurso. 

Além disso, eles podem se situar como membros de experiências multiculturais 

consideradas relevantes (LIBERALI, 2013). 

 As contradições multiculturais e a colaboração crítica nas relações entre os 

participantes desta pesquisa levam em consideração o contexto do projeto de 

extensão e pesquisa Digit-M-Ed São Paulo. É relevante a análise dos dados 

enunciativos para a percepção dos momentos em que acontecem os eventos 

dramáticos. Para isso, o papel dos enunciadores é analisado por sua condição: 

participante surdo e participante ouvinte. 

 

Quadro 7: Aspectos enunciativos 

Características Enunciativas  

Local e momento  PUC SP - 5º andar/ 1º semestre 2015  

Papel dos enunciadores Participante surdo 

Participante ouvinte 

Objetivos da interação Convivência entre surdos e ouvintes 

Objeto/conteúdo temático  Contradições multiculturais 

Colaboração crítica 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 
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4.4.2   Categorias discursivas 

 

 Para análise dos aspectos discursivos desta pesquisa, foram escolhidas 

categorias que têm relação com os modos como o texto pode ser apresentado 

(LIBERALI, 2013). Elas são: plano organizacional, organização temática, foco 

sequencial e articulação entre as ideias apresentadas. O quadro abaixo, produzido 

com base em Liberali (2013, p. 73) resume e apresenta a ideia. 

 

Quadro 8: Aspectos discursivos 

Aspectos Função Sequência 

Plano 
organizacional 

Ocupa-se da 
compreensão das 
formas como o 
enunciado tem início, 
desenvolvimento e 
encerramento. 

Abertura 
Desenvolvimento 
Fechamento 
 

Organização 
Temática 

Baseada em 
Pontecorvo (2005), a 
organização temática 
constata se há ou não 
desenvolvimento do 
tema em discussão e 
verifica se novos turnos 
introduzidos são 
pertinentes           

Pertinência 
Não pertinência 
Desenvolvimento 
Não desenvolvimento 

Foco 
sequencial 

Relação entre à 
escolha temática e seu 
entrecruzamento 
discursivo 

Utilitário 
Enfoque prático/cotidiano 
Enfoque teórico/científico 
Apresentação de resultados 

Articulação Forma como as ideias 
são apresentadas no 
texto. Podem ser feitas 
em forma de perguntas 
ou não. 

Exórdio – Exo 
Questão controversa – QC 
Apresentação de ponto de vista/tese – PV 
Espelhamento – Esp 
Espelhamento com pedido de dis(cordância) 
- Esp 
Pedido/apresentação de esclarecimento – 
ESCL 
Pedido/apresentação se sustentação – SUST 
Pedido/apresentação de 
contra/argumentação – CA 
Discordância/contestação do ponto de vista – 
DISC 
Concordância – CONC 
Negação/refutação de argumento – NEG 
Acordo – ACO 
Questões de entrelaçamento de falas – QE 

Fonte: elaborado pelo pesquisador com base em Liberali (2013, p. 73) 
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4.4.3   Categorias linguísticas 

 

As características linguísticas darão base para entender a organização das 

ideias no texto. Alguns aspectos da materialidade serão passíveis de interpretação 

de acordo com suas características linguísticas. Para isso, consideramos como 

categorias de análise os seguintes mecanismos de composição do discurso . 

 

Quadro 9: Aspectos linguísticos 

Mecanismos 
conversacionais 

 
Incluem o uso de interrogação, pausa, elipse, repetição, 
complementação, permeabilidade, exclamação. Marcam os modos de 
participação na interação e interpenetração de vozes. 
 

Mecanismos de 
coesão nominal 

 
Marcam as formas de se começar uma nova unidade de significação 
de introdução ou de retomada. Designam as conexões de 
dependências dos argumentos das propriedades referenciais 
causando efeito de estabilidade e de continuidade. Permitem o 
estabelecimento de relação entre as falas e verificam a coerência e 
inter-relação entre as diferentes ideias. 
 

Mecanismos de 
distribuição de 

vozes 

 
Caracterizam as marcas enunciativas do sujeito. Podem assumir 
opinião marcadas por pronomes e adjetivos possessivos, expressões 
para envolver e implicar o destinatário, uso de a gente para expressar 
a ideia de primeira pessoa do plural. Podem usar o discurso direto ou 
indireto para marcar sentidos distintos.  
 

Mecanismos de 
modalização 

 

 Aspectos/condições de realização, condições de verdade, lógica, 
probabilidade e obrigatoriedade; 

 Aspectos de domínio do direito, da obrigação social e/ou 
conformidade com as normas em uso; 

 Resultados de julgamento como benéficos, infelizes, estranhos, etc. 
modalização apreciativa; 

 Capacidade/desejo – modalização pragmática. 
 

Mecanismos de 
interrogação 

 

 Perguntas de sim/não; 

 Perguntas com pronomes interrogativos; 

 Perguntas de escolha única ou múltipla escolha. 
 
Essas perguntas podem permitir a compreensão de como o 
entrelaçamento das vozes pode favorecer a produção de 
conhecimento. 
 

Mecanismos  
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não verbais Têm sua caracterização em signos cinéticos, signos estáticos e plano 
de imagem 
 

Mecanismos de 
troca de turno 

 
Turno é o tempo que o enunciador está falando e a troca refere-se ao 
tempo de iniciar, finalizar, tomar e recuperar este tempo. Caracteriza-
se por: 

 Iniciação, que é a apresentação/ou colocação da voz para discussão; 

 Policiamento de agendas para estruturar a discussão e o tema 
trabalhado; 

 Controle dos turnos, que é a organização da ordem das falas; 

 Tomada de turnos, que é quando o participante utiliza de estratégias 
para interromper, complementar, roubar a vez da fala; 

 Abandono de tópico, que acontece quando há uma mudança de tema 
sem que o inicial tenha terminado. 

 
Fonte: Liberali (2013, p. 74-87) 

 

O quadro abaixo resume as categorias e as formas utilizadas para análise, de 

acordo com Liberali (2013). 

 

Quadro 10: Síntese das categorias enunciativa, discursiva e linguística 

Enunciativa Discursiva  Linguística 

Local/momento; 
Papel dos enunciadores; 
Objetivo da interação; 
Objeto/conteúdo temático. 

Plano organizacional; 
Organização temática; 
Foco sequencial; 
Articulação. 

Mecanismos 
Conversacionais, de coesão 
verbal, lexicais, de coesão 
nominal, de valoração, de 
conexão, de distribuição de 
vozes, de modalização, de 
interrogação, de proferição e 
de troca de turno. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador, com base em Liberali (2013) 

 

Essas categorias serão utilizadas para a análise dos excertos com o foco 

central na argumentação. Para isso, a participação dos envolvidos é considerada 

como modo de análise. 

 

4.5   Credibilidade da Pesquisa 

 

 Esta pesquisa foi submetida a apreciações ao grupo de pesquisa LACE – 

PUC-SP, em seminário de orientação e em orientações individuais com a Profª Drª 

Fernanda Coelho Liberali. Além disso, a participação do pesquisador nas disciplinas 
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do mestrado e também sua apresentação em workshops e atuação como professor 

de disciplinas de pós-graduação garantiram que o referencial teórico fosse 

associado à prática. Abaixo, segue a apresentação de um quadro com as principais 

atividades que apoiam a credibilidade desta pesquisa, entre o segundo semestre de 

2014 e o primeiro de 2016. 

 

Quadro 11: Atividades de apoio à credibilidade da pesquisa 

Atividade 

Acadêmica 

Tipo de 

Apresentação 
Local Data 

Contribuições para a 

pesquisa 

Minicurso: A 
importância da 
argumentação 
para a 
educação 

Apresentação 
oral e escrita  

 

PUC-SP  2º semestre 
de 2014  

 

Nesse minicurso aprendi 
sobre a necessidade de 
incentivar a colaboração 
crítica nos surdos que 
fariam parte da 
pesquisa. 

Minicurso: 
Questões 
metodológicas: 
investigador, 
clínico e 
professor frente 
a dados de fala 
e escrita 

 

Apresentação 
escrita 

PUC-SP 2º semestre 
de 2014  

 

Nessa apresentação, 
pude perceber a 
importância das 
patologias da linguagem. 

Disciplina de 
mestrado:  LA II 
– Conceitos 
centrais de 
Vygotsky em 
pesquisas que 
se organizam 
pela 
colaboração 

 

Apresentação 
oral 

PUC-SP 2º semestre 
de  2014 

Nessa disciplina, 
consegui formular toda a 
fundamentação teórica 
da pesquisa com base 
em Vygotsky. 

Disciplina de 
mestrado: 
Tópicos em 
linguística 
aplicada: 

“Professor 
nativo...”: E dai? 

 

Apresentação 
de pôster e 
apresentação 
escrita em 
formato de 
artigo 

PUC-SP 2º semestre 
de 2014 

Nessas apresentações, 
aprendi acerca das 
exigências de formação 
de professores de inglês 
nativos e fiz a correlação 
com os professores de 
Libras nativos. Isso foi 
importante para construir 
a discussão de pares 
competentes na ZPD. 
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Disciplina de 
mestrado: LA 1 
– Panorama 
histórico da 
linguística 
aplicada: 
Questões 
teóricas e 
metodológicas 

 

Apresentação 
escrita 

PUC-SP 1º semestre 
de 2015 

Nesta disciplina, fiz o 
entrelaçamento das 
teorias relativas à LA e à 
minha dissertação para 
estabelecer a relação 
entre a pesquisa e a LA. 

Disciplina de  
mestrado: TL II 
– Teorias de 
ensino-
aprendizagem, 
Atividade social 
e 
Multiletramento 

 

Apresentação 
oral e escrita 

PUC-SP 1º semestre 
de 2015 

Nesta disciplina, escrevi 
a parte da dissertação 
relativa à Atividade, 
unindo a parte prática 
por meio do estudo 
aprofundado e da 
execução do trabalho da 
disciplina. 

Palestra “A 
argumentação 
na Libras: O  
dinheiro traz a 
felicidade” 

 

Apresentação 
em video-
conferência 

UFPE 1° semestre 
de 2015 

Essa apresentação 
discutiu a importância da 
argumentação entre os 
alunos surdos na 
formação da cidadania. 
A pesquisa me auxiliou 
no entendimento da 
argumentação. 

Workshop 
“Ensino-
aprendizagem 
de línguas a 
portadores de 
necessidades 
especiais: 
compartilhando 
experiências” 

Apresentação 
oral 

Centro 
Brasileiro 
Britânico  

1º semestre 
de 2015 

Nessa apresentação, 
compartilhei com os 
professores da rede 
pública estadual e 
municipal de São Paulo 
a importância da 
multiculturalidade no 
ensino da segunda ou 
terceira língua para 
surdos.  Para o preparo 
da apresentação, 
pesquisei sobre 
multiculturalidade e 
confeccionei a seção 
relativa a esse tema. 

Disciplina de  
mestrado: TL I – 
Questões 
teóricas e 
metodológicas 
da ciência 

 

Apresentação 
de trabalho em 
formato de 
artigo 

PUC-SP 2º semestre 
de 2015 

Considerei os aspectos 
da enunciação dos 
surdos e aprendi os 
conceitos de 
enunciação. Foi 
importante para montar 
os aspectos enunciativos 
da pesquisa. 
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Disciplina de  
mestrado: LA II 
– Formação 
crítica de 
educadores e a 
teoria da 
Atividade 

Apresentação 
de pôster e 
apresentação 
escrita em 
formato de 
artigo 

PUC-SP 2º semestre 
de 2015 

Nesses trabalhos refleti 
sobre a formação do 
professor de TILSP e 
como essa formação 
pode ser organizada 
pela cadeia criativa. 
Essas reflexões foram 
importantes para fazer a 
seção do TILSP. 

Seminário de 
orientação 

Avaliação da 
dissertação 
por meio de 
“mini 
qualificação”16 

PUC-SP 1º semestre 
de 2016 

Avaliação da dissertação 
por mestres, 
doutorandos e pós 
doutorandos do grupo de 
pesquisa LACE. 

Apresentação 
de pôster no 
Fórum Lace 

Fórum Lace: 
EntreLace(s) 
Escola-Mundo 

PUC-SP 1º semestre 
de 2016 Apresentei pôster com o 

tema “Multiculturalidade 
e colaboração crítica 
entre surdos e ouvintes” 
e discuti os resultados 
da pesquisa. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

 Além das atividades expostas no quadro, a pesquisa foi submetida ao Comitê 

de Ética da PUC-SP, apresentada no site da plataforma brasil17, sob o número 

CAAE: 51201615.9.0000.5482, e aprovada sem ressalvas. 

                                                        
16 Miniqualificação é o nome dado às performances de bancas de qualificação feitas pelos 
orientandos e ex-orientandos da Prof. Dra. Fernanda Coelho Liberali, durante os Seminários de 
Orientação. 
17 Disponível em: <http//aplicação.saúde.gov.br/plataformabrasil>. (Acesso em: 27/02/2016) 
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5   Digit-M-Ed São Paulo – Contextualizando o sujeito surdo 

 

Figura 2: Sinal que identifica o Digit-M-Ed São Paulo Brasil 

 

Fonte: acervo do autor 

 

A ideia da participação dos surdos no projeto de extensão e pesquisa Digit-M-

Ed São Paulo surgiu quando o TILSP-pesquisador participou de uma demonstração 

no intercâmbio internacional que apresentava a análise multimodal de vídeos 

compartilhados entre alunos dos dois países. O TILSP-pesquisador sugeriu à 

coordenadora do projeto que os alunos surdos fossem incluídos também nas 

pesquisas, aumentando, assim, as possibilidades de trocas culturais. 

 Como consequência disso, o TILSP-pesquisador começou a buscar mais 

informações sobre o projeto de extensão e pesquisa, na tentativa de elaborar um 

projeto que colocasse as comunidades surda e ouvinte em um entrelaçamento 

multicultural. O contexto histórico do projeto desde sua criação até o momento da 

pesquisa é descrito a seguir. 

 

5.1   Breve Histórico 

 

O grupo de pesquisa Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (LACE) –

PUC-SP e CNPq engajou-se no projeto de extensão e pesquisa Digit-M-Ed São 

Paulo Brasil, que surgiu a partir do Projeto Interinstitucional Internacional Digit-M-Ed: 

Perspectivas Globais em Aprendizagem e Desenvolvimento por meio de Mídia 

Digital: Uma perspectiva Qualitativa sobre o Dia a Dia de Jovens em Situações 

Marginalizadas. 

O Digit-M-Ed São Paulo esteve envolvido, entre os anos de 2012 e 2014, no 

projeto internacional em colaboração com a Universidade de Creta, a Universidade 
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de Londres, a Universidade Estadual de Psicologia e Educação de Moscou, a 

Universidade Gratuita de Berlim e a Universidade Jawaharlal Nehru da Índia. Em 

2012, o projeto passou a ser financiado pelo Projeto de Intercâmbio de Equipes de 

Pesquisas Internacionais de Marie Curie - União Europeia FP7 (IRSES) (LIBERALI, 

2015).  

O projeto Digit-M-Ed São Paulo estuda o desenvolvimento dos alunos de 

escolas particulares, municipais e estaduais, é coordenado pela Profª Drª Fernanda  

Coelho Liberali e conta com apoio de Diretorias Regionais de Ensino do município 

de São Paulo. A partir de 2014, o projeto passou a ser desenvolvido no Ceará, na 

sequência,  em Pernambuco e, atualmente, conta também com um grupo no Piauí. 

Ele é realizado em instituições de ensino superior e escolas de educação básica, 

envolvendo alunos (surdos e ouvintes). 

As atividades desenvolvidas pelo projeto contam com instrumentos diversos, 

como a criação e a produção de vídeos com ênfase na aprendizagem. Além dos 

alunos, a equipe de professores, coordenadores e diretores das escolas também 

são participantes e formadores e têm a responsabilidade de formar outros 

participantes em seus ambientes de ensino-aprendizagem.  

O grupo tem estudado, por meio da reflexão crítica, maneiras de transformar 

o contexto escolar. Para isso, pesquisadores, educadores e alunos, juntos, pensam 

em propostas de desencapsulação curricular. 

O New London Group, formado em 1994, reuniu-se em New London para 

discutir os caminhos do letramento, tendo como resultado a formulação de uma 

proposta baseada em mudanças dos conteúdos curriculares.  Esse grupo pensou 

em oferecer uma pedagogia preocupada com a participação plena na vida pública, 

econômica e comunitária e reconhece que as mudanças no cenário mundial têm 

trazido uma diversidade cultural e linguística que sofre a influência de múltiplas 

mídias de comunicação. Esses fatores, hoje, são estudados pelo Multiletramento, 

que engloba os conceitos de multimídia, multimodalidade e multiculturalidade, de 

forma a assegurar o desenvolvimento de novas formas de aprender com pares mais 

competentes (VYGOTSKY, 1930/1999). 

Os pesquisadores do New London Group perceberam que jovens que vivem 

em desigualdade social não apresentam interesse pela escola, vivem no contexto de 
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inclusão digital, são considerados nativos digitais e sentem-se inconformados com 

os métodos tradicionais que a escola apresenta. 

No ano de 2009, um primeiro contato entre os pesquisadores do grupo LACE 

– PUC-SP e as comunidades escolares foi estabelecido no momento histórico em 

que um dos integrantes desenvolveu um Curso de Gestão para a Secretaria 

Municipal de Educação da Cidade de São Paulo. O envolvimento do grupo gerou 

outros projetos em parcerias com as escolas. Nesse mesmo ano, algumas escolas 

foram convidadas a participar do Digit-M-Ed São Paulo. 

Quatro escolas municipais de ensino fundamental aceitaram o desafio. Um 

Centro Educacional Unificado (CEU), uma escola estadual e uma Diretoria Regional 

de Ensino também entraram no projeto. 

Em junho de 2013, os pesquisadores da Grécia, Holanda e Inglaterra 

estiveram no Brasil. Eles fizeram reuniões com as escolas e os pesquisadores do 

projeto com o objetivo de saber como os alunos usavam as múltiplas mídias e como 

os conceitos relacionados aos Multiletramentos poderiam ser usados nas discussões 

do Digit-M-Ed São Paulo, que teria início no segundo semestre. 

Após o grupo realizar a pesquisa, ficou estabelecido que era preciso estudar 

mais profundamente os conceitos de multimodalidade e multiculturalidade e a 

influência das múltiplas mídias no conteúdo das disciplinas. Para isso, ficou decidido 

que os objetivos para o próximo encontro seriam: trabalhar com o improviso com 

performance para organizar uma unidade didática com base nos Multiletramentos e 

usar a argumentação na perspectiva de colaboração crítica. 

No dia 10 de agosto de 2013, ocorreu o segundo encontro. Os pesquisadores 

começaram as discussões, com base no Multiletramento, a partir do tema 

“Manifestações”, que estava em voga na época devido ao aumento das tarifas de 

ônibus. Essas discussões geraram estudos que os participantes procuraram aplicar 

em disciplinas de Língua Portuguesa, História etc. 

Em 2014, depois de reuniões com as escolas que já faziam parte do projeto, 

mais uma Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) passou a integrar o 

projeto e, também, duas escolas particulares. 
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Em 2015, o desafio foi aprender a trabalhar com a participação de alunos 

surdos. Esse desafio ampliou a perspectiva multimodal e multicultural no projeto. 

Nesse sentido, como a pesquisa para a proposta de reformulação curricular 

realizada pelo grupo de pesquisa do Digit-M-Ed São Paulo está em andamento, o 

TILSP-pesquisador percebeu que seria de grande proveito se os estudos com 

surdos pudessem ser mais uma variável no projeto, pois a única barreira de 

comunicação seria facilmente quebrada pela proposta do bilinguismo. 

Todos os participantes fizeram adequações para que essa prática 

conseguisse o objetivo de integrar os novos alunos ao ambiente de pesquisa. A 

partir dos dados coletados nas pesquisas, propõe-se que os professores reflitam em 

suas práticas pedagógicas e recriem, em seus ambientes de trabalho, didáticas que 

proporcionem aos alunos um currículo desencapsulador, por meio da 

multiculturalidade, de maneira que haja transformação nos contextos. Propõe-se 

também que todos os envolvidos nas pesquisas tenham um ambiente de discussão 

das ideias e que essa prática seja pautada na PCCol para que o desenvolvimento 

seja constante nos ambientes de ensino-aprendizagem. 

A pesquisa mantém-se em desenvolvimento e no segundo semestre de 2015 

o tema estudado foi “mover-se pela cidade”. 

A seguir, apresentamos o quadro resumo dos temas e Atividades por ano: 

 

Quadro 12: Resumo dos temas e Atividades do Digit-M-Ed São Paulo 

Ano Temas Atividade 

2013 Manifestações e qualidade de vida Manifestar-se 

2014 Identidade escolar, lixo, tolerância 

na relação com nordestinos 

Construir e assistir filmes sobre a 

realidade escolar e cuidar do lixo 

2015 Identidade de gênero e mobilidade 

urbana 

Ir a festas e mover-se pela cidade 

2016 Público e privado Fazer e manter amigos 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador com base no Projeto Digit-M-Ed São Paulo 
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Os encontros analisados nesta pesquisa ocorreram  no primeiro semestre de 

2015 . 

 

5.2   Participantes e sua Relação com o Projeto 

 

O projeto Digit-M-ed São Paulo conta com diferentes participantes e funções. 

Todos são considerados formadores e os papéis são: coordenadores geral e local 

do projeto, professores, coordenadores, diretores e alunos das escolas, 

pesquisadores, estudantes universitários e TILSP. Para assegurar o andamento do 

projeto e garantir a participação crítica dos envolvidos, os participantes assumem as 

seguintes funções. 

 Coordenadora geral e coordenadores locais do projeto – responsáveis 

por assegurar o desenvolvimento e a organização do projeto e também 

coordenar as propostas de formação do grupo de pesquisadores. 

 Equipes de pesquisadores, que contam com pesquisadores-doutores, 

pesquisadores-mestres e alunos de doutorado, mestrado e iniciação 

científica (graduação e ensino médio) – responsáveis por acompanhar 

de perto o desenvolvimento da proposta na escola, por meio de 

observação em salas de aula, reuniões, trocas reflexivas e por discutir 

mais com os coordenadores, os alunos-formadores e o grupo de apoio 

sobre modos de desenvolver mais adequadamente as propostas em 

cada instituição. 

 TILSP – responsáveis por traduzir/interpretar do português para Libras 

e da Libras para o português.  

Nas escolas focais: 

 Coordenadores pedagógicos – responsáveis pelo acompanhamento da 

formação e pela implementação do projeto; devem contribuir com os 

pesquisadores no suporte das propostas e com o grupo de apoio bem 

como com os alunos-formadores no acompanhamento e formação da 

equipe. Responsáveis também pelo estudo dos conceitos teóricos 

centrais que sustentam o projeto e pela discussão e incremento na 

formação dos que estão envolvidos na transmissão da proposta. 
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 Cerca de dois professores de cada escola como grupo de apoio – em 

parceria com os coordenadores, assumem o papel de líderes, 

responsáveis por repassar as informações, fazendo, assim, a formação 

da equipe de professores da instituição. Também têm a 

responsabilidade de dar suporte e formação aos seus colegas, criando 

a colaboração para alcançar objetivos compartilhados. 

 Cerca de quatro alunos de cada escola, como alunos-formadores –

responsáveis por formar os pesquisadores, os coordenadores e o 

grupo de apoio, por sua qualificação como usuários das múltiplas 

mídias em seu dia-a-dia, na cultura infanto-juvenil. Mantêm o grupo 

informado para que fiquem atentos com exemplos e sugestões sobre o 

uso das mídias, relatando o que chama mais a atenção dos alunos; 

procuram ponderar se as propostas curriculares estão de acordo com 

seu cotidiano e orientam esse processo. Fazem a mobilização e o 

acompanhamento da forma como os envolvidos em todo esse 

processo fazem das mídias, orientando para que esse uso seja mais 

eficiente. No caso dos alunos surdos, levando em consideração o 

aspecto multicultural que envolve sua participação, esse número foi 

aumentado de quatro para sete alunos, a fim de se perceber, de forma 

mais significativa, essa diferença. 

 Demais professores das escolas – acompanham os processos de 

formação e são responsáveis pela colaboração, pelo desenvolvimento 

de propostas e sua avaliação, continuamente, com seus alunos; 

também analisam o projeto em si, participando da formação e do 

desenvolvimento do projeto na escola. 

 Demais alunos das escolas – responsáveis por conhecer o contexto 

das propostas apresentadas pelos formadores e por avaliar o uso das 

múltiplas mídias, também vivenciando o desenvolvimento do projeto na 

escola. 

 TILSP – responsáveis por traduzir/interpretar, do português para Libras 

e da Libras para o português, todas as reuniões da equipe de 

formação, bem como todos os momentos de interação entre essa 

equipe e os demais alunos. 
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5.3   Histórico da Participação dos Surdos no Digit-M-Ed São Paulo 

 

No Capítulo 6, será apresentada a análise e a interpretação dos dados, em 

que discutimos propriamente a participação dos surdos no Digit-M-Ed São Paulo. 

Porém, anteriormente à pesquisa, outras ações tiveram que ser realizadas para que 

os surdos participassem efetivamente do projeto.  Em outubro de 2014, Lídia Soares 

Pereira foi a primeira aluna surda convidada pelo TILSP-pesquisador a participar do 

do projeto. Ela é aluna do curso de Publicidade e Propaganda da PUC-SP e estava 

cursando o 4º semestre. 

A aluna participou do encontro e,  ao entrar na sala onde estava sendo 

servido o café da manhã, percebeu que as embalagens dos produtos consumidos 

estavam jogadas no chão. Ela relatou que considerava estranha a situação. Todos 

foram encaminhados à outra sala de aula e o contexto daquela situação, 

propositalmente criada, foi explicado e a aluna entendeu. A partir desse momento, a 

discussão a respeito do lixo começou a se desenvolver. Foram feitos pequenos 

grupos e a aluna prestou atenção em tudo, dando opiniões a respeito do assunto. 

Em um segundo momento, no grande grupo, foi sugerido que fosse criado um 

site; os grupos pequenos iriam desenvolver as seções do site. No grupo em que a 

aluna participou, foi decidido que seria feito um mangá e ela se dispôs a produzir a 

ilustração. Infelizmente, a aluna não pode comparecer aos outros encontros, mas 

esse evento foi marcado pela primeira experiência com uma aluna surda. 

A então mestranda da PUC-SP, Carla Sparano, hoje mestre, que trabalha em 

uma escola de surdos, fez contato com a direção da instituição e explicou os 

objetivos do projeto Digit-M-Ed São Paulo. Os dirigentes da instituição mostraram 

interesse em participar. 

Em 26 de dezembro de 2014, foi agendada uma reunião no Colégio do 

Instituto SELI, que contou com a presença, por parte da escola, da diretora e da 

professora Carla Sparano, via Skype, e, por parte do Digit-M-Ed São Paulo, da 

coordenadora do projeto, Fernanda Coelho Liberali, e do TILSP-pesquisador, 

Everton Pessôa de Oliveira. A escola foi informada de como funcionaria a pesquisa 

e o Termo de Livre Consentimento Esclarecido foi assinado e arquivado nos 
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compêndios do Digit-M-Ed São Paulo, possibilitando a publicação dos resultados 

pelo pesquisador para fins acadêmicos. 

Fernanda Coelho Liberali apresentou a proposta do grupo de pesquisa. A 

diretora aceitou participar dos encontros e disse que iria selecionar os alunos e os 

demais componentes de sua equipe: três professores, um coordenador e, quando 

possível, ela também participaria. Essa reunião marcou a primeira participação de 

uma escola de surdos no grupo de pesquisa. Foi sugerido pelo TILSP-pesquisador 

que os alunos do curso de pós-graduação em tradução e interpretação oferecido por 

aquela instituição participassem; essa participação estaria atrelada, para esses 

alunos, às atividades complementares exigidas pelo curso. A professora Carla 

Sparano também se prontificou a participar dos encontros. 

 A descrição dos encontros no primeiro semestre de 2015 será apresentada  

no capítulo a seguir. 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

 Nesta seção, apresentamos o contexto dos encontros do Digit-M-Ed São 

Paulo e a maneira como os dados foram produzidos. Ela está dividida em duas 

partes: a primeira refere-se às contradições multiculturais entre surdos e ouvintes no 

ambiente da pesquisa e a segunda analisa a atuação dos TILSP no ambiente de 

pesquisa, apontando como esses profissionais podem contribuir para organizar a 

colaboração crítica dos alunos surdos. 

Os dados foram produzidos no primeiro semestre de 2015, em quatro 

reuniões que duravam quatro horas cada. Os encontros do projeto de extensão e 

pesquisa Digit-M-Ed São Paulo aconteceram na PUC-SP, no quinto andar, e contou 

com a presença de participantes surdos e ouvintes. 

Os dados são apresentados, analisados e interpretados para responder as 

seguintes perguntas: 

1. Que contradições multiculturais entre surdos e ouvintes se materializam no 

projeto Digit-M-Ed São Paulo? 

2. Elas são superadas? Como? 

3. Como os TILSP podem colaborar para a formação crítico- colaborativa dos 

surdos? 

 

6.1   Contradições Multiculturais entre Surdos e Ouvintes 

 

 Com a coleta dos dados da pesquisa, foram levantadas contradições entre as 

culturas surda e ouvinte. Essas diferenças contribuem para a formação de ZPDs 

(VYGOTSKY, 1930/1999) e organizam a colaboração crítica no grupo. 

Segundo Magalhães (2012, p. 18), existe um “movimento de compreensão e 

de transformação das contradições”. Assim, entendemos que as diferenças culturais 

são transmitidas a todos do grupo e que “os sujeitos são mediadores da cultura para 

os semelhantes” (LIBERALI, 2009, p. 10). As dificuldades que cada grupo enfrenta 

em “ir a festas”, que foi a Atividade do primeiro semestre de 2015, entrelaçam-se e 

quebram estereótipos. A forma como cada participante, surdo ou ouvinte, se 
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comporta nas festas e as dificuldades encontradas pelos surdos no ambiente da 

pesquisa foram analisadas e discutidas nos excertos a fim de expandir as fronteiras 

e proporcionar uma ressignificação dos eventos dramáticos (VYGOTSKY, 

1934/2008) escolhidos. 

 Os dados irão salientar o esforço de uma comunidade para fazer uma 

imersão nas dificuldades da outra e tentar solucionar cada obstáculo encontrado no 

convívio comum. Portanto, para esta seção, serão levadas em consideração as 

perguntas 1) Que contradições multiculturais entre surdos e ouvintes se 

materializam no projeto Digit-M-Ed São Paulo? e 2) Elas são superadas? Como? 

 

6.1.1 Apresentação dos Encontros do Digit-M-Ed São Paulo no Primeiro 

Semestre de 2015 

 

Os encontros do Digit-M-Ed São Paulo, descritos na seção 5, foram 

organizados pela equipe do grupo de pesquisa LACE da PUC-SP, que planejou as 

atividades com base nos ciclos de formação em Cadeia Criativa (LIBERALI, 2009), 

para construir transformação coletiva em contextos escolares. 

 No referido semestre, as escolas focais que participaram do projeto, segundo 

Liberali (2015), foram: EMEF Profa Eda Terezinha Chica Medeiros, Colégio Stagio, 

Colégio Stance Dual e Colégio do Instituto SELI. 

Aconteceram quatro encontros no primeiro semestre de 2015. Neles, foram 

discutidos os conceitos da TASHC, o tema de estudo escolhido foi “identidade de 

gênero” e a Atividade foi “ir a festas”.  

O tema foi escolhido pela equipe do Digit-M-Ed São Paulo em uma reunião de 

planejamento, na qual o método de pesquisa de temas estava em discussão. Os 

pesquisadores pensaram, em um primeiro momento, em discutir sobre “crise 

hídrica”. Esse tema foi descartado pela equipe por ser um assunto discutido 

exaustivamente nas escolas; a intenção era que as discussões fossem controversas 

para provocar a criticidade nos alunos.  

O tema escolhido teria que ser algo que fosse relevante para a vida dos 

alunos, sobre o qual pudessem refletir e usar não somente para dentro dos muros 
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da escola, mas que o resultado dessas reflexões fosse útil em seu dia a dia. O grupo 

entendeu que seria relevante escolher o tema e a Atividade tendo em vista as 

discussões a respeito das relações homoafetivas muito veiculadas pela mídia.  

As reuniões de planejamento acontecem semanalmente antes do primeiro 

encontro de cada semestre e eventualmente duas vezes por semana antes dos 

encontros mensais. Nessas reuniões, são discutidos fundamentos teóricos e 

metodológicos, como também é feito o planejamento de pauta e atividades que 

serão realizadas no dia do encontro. 

Nesta dissertação, os encontros estão divididos em “momentos” que 

organizam a sequência da pauta do dia.  Para a documentação, os encontros foram 

filmados por meio de quatro câmeras que normalmente são usadas no Digit-M-Ed 

São Paulo. Além dessas, também foi usada uma câmera particular do TILSP-

pesquisador e, em alguns momentos, foram feitas gravações em seu celular.  

Na seção a seguir, faremos a descrição do primeiro encontro. 

 

6.1.1.1    Primeiro encontro: As “expectativas” 

 

Ao chegarem, as pessoas foram direcionadas a uma sala onde estava sendo 

servido um café da manhã. A decoração, a roupa das pessoas, as músicas, a 

comida, remetia à lembrança dos antigos “bailinhos” e tudo girava em torno do tema 

“festa dos anos 60”. Nesse primeiro momento, o objetivo foi de incentivar os alunos 

a pensarem em como era o papel de homens e mulheres naquela época, 

introduzindo, assim, a Atividade “ir a festas”.  

Em um segundo momento, os participantes eram direcionados à sala 510, 

que estava preparada para as reuniões e discussões. Foi apresentado um vídeo-

montagem com as performances das escolas presentes no encontro anterior. Nesse 

momento, os surdos assistiram atentamente. As escolas se apresentaram por meio 

de performance; cada uma delas fez uma apresentação com a característica que era 

mais marcante para o grupo. Esse expediente foi combinado anteriormente pela 

equipe do Digit-M-Ed São Paulo por e-mail. 
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Por se tratar do primeiro encontro, várias pessoas foram ao encontro do Digit-

M-Ed São Paulo pretendendo conhecê-lo para, possivelmente, participar do grupo. 

Essas pessoas também fizeram suas apresentações. Houve um jogral no qual os 

alunos apresentaram os integrantes da escola falando todos juntos. Houve a 

apresentação de uma paródia da música “biquíni de bolinha”, que contava as 

particularidades da escola que a apresentou. 

A figura a seguir representa o momento da performance da festa dos anos 60. 

Figura 3: Café da manhã com performance da festa dos anos 60 

 
Fonte: acervo do projeto Digit-M-Ed São Paulo 

 

Os alunos do SELI não compareceram, pois a escola estava participando da 

Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade 

(ReaTeach). Nesse encontro, os dados não foram coletados, pela ausência dos 

participantes surdos. 

  O grupo de pesquisa do Digit-M-Ed São Paulo formulou perguntas que 

organizaram o estudo da TASHC, apresentadas aos participantes para início das 

discussões. As perguntas foram as seguintes: 

 

Quadro 13: Perguntas orientadoras do estudo TASHC 

Objeto Para que/por que as pessoas faziam essas festas? 
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Sujeito Quem participava nestas festas? 

Instrumentos O que foi usado para participar dessa festa? 

O que foi necessário fazer para a festa acontecer? 

Comunidade Quem são as pessoas envolvidas com essas festas?  

Quais instituições estão representadas nessas festas? 

Regras Como são organizadas essas festas? 

Quais as regras de participação nessas festas? 

Que comportamentos de homens e mulheres são esperados? 

Divisão do 

trabalho 

Quais funções sociais são vividas pelos participantes dessa atividade? 

Qual o papel de cada um dos participantes na festa? 

 Fonte: elaborado pelo grupo Digit-M-Ed São Paulo 

 

 No terceiro momento, com base nas perguntas acima, as escolas dividiram-se 

em pequenos grupos para a discussão dos componentes da Atividade. Para 

organizar as discussões, as escolas podiam explicar o que sentiram ao vivenciar a 

festa dos anos 60.  

Na sequência, o denominado quarto momento, a formação do grande grupo 

foi retomada e a discussão instaurada teve o intuito de provocar contradições. Essa 

discussão não pôde ser aprofundada devido ao adiantado da hora e ao fato de o 

restante do conteúdo ainda não ter sido exposto. 

No quinto momento, um dos pesquisadores, que é professor de História, 

apresentou imagens retratando a organização familiar no decorrer do tempo. A partir 

da análise multimodal, o professor foi explicando os papéis de homens e mulheres 

ao longo do tempo. 

 O sexto momento foi caracterizado pela explicação da lição de casa: ficou 

estabelecido que os participantes deveriam assistir a um recorte do filme Romeu e 

Julieta em que acontecia um baile e analisar como aquele momento era organizado. 

 Finalizado o encontro, a orientadora deste trabalho solicitou ao TILSP-

pesquisador que marcasse um encontro no SELI para que os conteúdos e a lição de 

casa fossem repassados. 

 O encontro do TILSP-pesquisador e a escola ocorreu no dia 28 de abril de 

2015, conforme agendado com o coordenador. Nesse dia, os conteúdos tratados no 

primeiro encontro foram repassados aos alunos e a lição de casa que seria 
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apresentada no próximo encontro foi compreendida. Além disso, o TILSP-

pesquisador reforçou que a escola deveria realizar sua apresentação por meio de 

uma performance, mostrando uma característica própria que a identificasse. 

Também ficou confirmada a presença de alunos, professores e gestão da escola no 

próximo encontro. 

 A seguir, apresentamos a descrição do segundo encontro. 

 

6.1.1.2   Segundo encontro: As primeiras contradições multiculturais 

 

Na reunião de planejamento da equipe do Digit-M-Ed São Paulo, ficou 

estabelecido que no segundo encontro seria apresentada uma vídeo-montagem com 

fotos dos principais momentos do encontro anterior, acompanhado da música 

“Biquíni de bolinha amarelinha”. O vídeo tinha como a finalidade contextualizar o que 

havia acontecido para as escolas que não estavam presentes. O TILSP-pesquisador 

solicitou que a letra da música fosse colocada em forma de legenda na vídeo-

montagem, como forma de acessibilidade aos surdos. Esse procedimento é padrão 

em todos os vídeos que os surdos assistem e sobre os quais devem emitir opinião. 

Foram estabelecidos 07 momentos no encontro do dia 09 de maio de 2016, 

porém, o foco está no segundo momento, no qual foram escolhidos eventos 

dramáticos (VYGOTSKY, 1934/2008) que apresentaram contradições multiculturais. 

Esses eventos foram transcritos a partir dos vídeos fornecidos pela equipe do grupo 

de pesquisa e deram origem aos excertos de análise 01 e 02. 

No primeiro momento, como de costume, os participantes foram direcionados 

a uma sala na qual estava sendo servido o café da manhã. Nessa sala, havia vários 

convites apresentados de forma multimodal, que faziam a chamada para a festa de 

aniversariantes do mês e que aconteceria no próximo encontro, em 30 de maio de 

2015. Os surdos participaram e escreveram, na lousa da sala, alguns itens que 

poderiam trazer para compor a festa. Esse momento também foi considerado para a 

análise dos convites para festa e fez parte do estudo da Atividade Ir a festas, 

discutido pelo Digit-M-Ed São Paulo.  
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No segundo momento, foi apresentada uma vídeo-montagem. As cadeiras da 

sala foram dispostas em U e havia duas fileiras. Na fileira mais ao centro estavam 

sentados um gestor, quatro professores/TILSP, oito alunos, três pesquisadores e um 

observador. Na fileira que ficava atrás, encostada à parede, estavam sentados um 

gestor, cinco professores, oito alunos e dez pesquisadores. Em pé, estavam dois 

pesquisadores e dois observadores que estavam posicionando as câmeras de 

filmagem. Havi, ainda dois pesquisadores em outra sala. À frente da sala, estavam 

dois pesquisadores que organizavam a reunião: um do lado esquerdo e outro do 

lado direito. Esses pesquisadores sentaram-se no momento da apresentação da 

vídeo-montagem. O TILSP estava à frente da sala, próximo a uma mesa que estava 

apoiando um data show. A vídeo-montagem estava sendo projetada por esse data 

show em uma tela branca, na parede da frente da sala, onde fica a lousa. 

Af e Fa18 foram os moderadores das discussões nessa parte do encontro. 

Esse momento gerou o primeiro evento dramático (VYGOTSKY, 1934/1994), que 

será descrito na análise dos dados. Os excertos selecionados pela dramaticidade 

presenciada marcaram as contradições multiculturais no encontro. 

Após esse período, deu-se o terceiro momento. As escolas que não haviam 

se apresentado no encontro anterior apresentaram suas performances. O SELI 

dirigiu-se à frente da sala. A apresentação teve início com a fala da professora Carla 

Sparano a respeito do grupo em LS e sem interpretação oral; logo em seguida, a 

professora passou a palavra à aluna K, que fez as apresentações, indicando que 

cada um pudesse falar sobre si. Os participantes mostraram seu nome por meio da 

datilologia, ou seja, a soletração por meio do alfabeto manual e o seu respectivo 

sinal. Esse procedimento está ligado ao que falamos na seção 2 a respeito das 

peculiaridades da organização social da comunidade surda. 

Nesse momento, efetivamente começou a interação entre surdos e ouvintes, 

no sentido de que os ouvintes começaram a mergulhar na cultura surda, tendo 

contato com a língua . Começaram a fazer inferências sobre o que estava 

acontecendo e logo perceberam que se tratavam de nomes e da característica de 

cada um dos alunos surdos. Ouvintes fizeram, então, um esforço para aprender e/ou 

reconhecer as letras do alfabeto manual.  

                                                        
18Como dito anteriormente, os participantes são identificados pelas iniciais de seus nomes. 
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Em seguida, K apresentou a função de cada um dos integrantes do colégio, 

fazendo distinções entre os alunos e os professores, indicando a disciplina de cada 

um. Ao final, a professora Carla Sparano fez uma pequena explicação sobre a 

modalidade  da Libras e perguntou para os participantes ouvintes o que 

conseguiram inferir sobre a apresentação dos integrantes da escola. Os 

participantes responderam que entenderam que eles falavam sobre características 

físicas de cada um e que usavam o alfabeto manual para falar seus nomes. 

 Após esse período, a professora Carla Sparano falou sobre a escola e 

mostrou um vídeo que apresentava uma tela com janela de interpretação para Libras 

de tudo o que estava sendo falado. 

No segundo momento, foi explicado que seria apresentada uma vídeo-

montagem que exibia fotos do último encontro, com uma música ao fundo. A letra 

dessa música era mostrada por meio de legenda. Essa vídeo-montagem tinha como 

finalidade mostrar as performances das apresentações das escolas no encontro 

anterior. 

A imagem a seguir representa a organizam dos alunos e professores/TILSP 

na apresentação do Colégio do Instituto SELI. 

Figura 4: Apresentação do Colégio do Instituto SELI 

Fonte: acervo do projeto Digit-M-Ed São Paulo 
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Outro fato marcante foi a apresentação do colégio Stagio, em que uma das 

participantes apresentou-se usando a LS numa tentativa de aproximação com os 

surdos. Esse procedimento caracterizou uma forma de multilinguismo e 

multiculturalismo, pois os alunos usaram o pequeno conhecimento que tinham da 

Libras para esse contato inicial com os alunos do SELI, na tentativa de aproximação 

cultural. 

O quarto momento foi o da apresentação do que aconteceu no encontro 

anterior. Os participantes foram incentivados a rememorar, por intermédio dos 

organizadores das discussões, Af e Fa, o que acontecera naquele encontro. 

No quinto momento, a discussão da lição de casa foi estabelecida. Os 

conceitos dos componentes da Atividade foram introduzidos, à luz do baile do filme 

Romeu e Julieta, por meio da análise das identidades de gênero e seus papéis 

sociais. Cada escola apresentou os conceitos e as interações críticas ocorreram ao 

mesmo tempo em que a apresentação acontecia, proporcionando diferentes 

reflexões sobre os papéis sociais de homens e mulheres em festas. Um dos 

professores conduziu as discussões, contando com a participação dos surdos sobre 

a questão: Quais comportamentos de homens e mulheres são esperados? 

No sexto momento, ocorreu a discussão de como as pessoas eram 

convidadas para as festas e como esses convites, atualmente,  são apresentados de 

forma multimodal. Foram feitas comparações entre como era a veiculação desses 

convites no passado e nos dias atuais. Todos os participantes foram divididos em 

três grupos, nos quais foram discutidos esses aspectos. Os surdos participaram, um 

em cada grupo, das discussões em conjunto. No retorno ao grande grupo, a Prof.ª 

Drª Fernanda Liberali introduziu a discussão, falando sobre o conceito de 

Multiletramento, que engloba três aspectos: multiculturalidade, multimodalidade e 

multimídia, e foi perguntando quais aspectos multiculturais haviam sido discutidos 

nos grupos. 

A professora Carla ressaltou o fato de que no ambiente de discussão estavam 

em curso duas línguas diferentes e esse era um aspecto multicultural. Nesse 

sentido, a LS, além de ser um aspecto multicultural, é também multimodal, pois a 

língua acontece de modo visual-espacial, sendo que as marcações próprias da 

língua revelam esses aspectos. 
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Na finalização do evento, o sétimo momento foi o do estabelecimento da 

tarefa para o encontro seguinte. Foi pedido aos participantes que trouxessem 

convites com os quais eles tivessem contato no dia a dia. O grupo de surdos disse 

que traria o convite para a balada dos surdos Sencitive e, com isso, foi encerrado o 

encontro. 

A seguir, apresentaremos os eventos dramáticos escolhidos neste encontro e 

suas respectivas análises. 

 

6.1.1.2.1   Evento dramático: Comunicação truncada 

 

Como apontado anteriormente, o segundo encontro do Digit-M-Ed São Paulo 

aconteceu no dia 09 de maio de 2015. Os alunos do Colégio do Instituto SELI 

compareceram pela primeira vez no projeto de extensão e pesquisa. 

Estiveram presentes dois gestores, cinco professores, cinco professores que 

acumulavam a função de TILSP, 16 alunos, 19 pesquisadores e três pessoas que 

observavam o projeto, perfazendo um total de 50 pessoas. Esses participantes 

representavam as escolas Stance Dual, Stagio, Colégio do Instituto SELI e EMEF 

Eda Terezinha.  

Os participantes do primeiro excerto analisado são: 

 

Quadro 14: Participantes do excerto 1 e suas funções 

Participante Função 

Af Organizador da discussão 

F Coordenadora do projeto 

Fa Organizadora da discussão 

K Participante surda 

TILSP Tradutor Intérprete da Língua de Sinais/Português 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

Após a exibição da vídeo-montagem, Af levantou-se e bateu palmas em 

Libras; o grupo todo seguiu o organizador e, com isso, o grupo ficou em silêncio. Af 

começou a discussão. 
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Para facilitar a identificação dos elementos de análise, nos excertos 01, 02, e 

03, utilizei cores que os identificam. Para pronomes interrogativos, o marrom; para 

negativas, o verde; para pronomes pessoais, o amarelo; para verbos que indicam 

dúvida, o roxo; e para verbos no imperativo, o vermelho. Os comentários da análise 

e da discussão dos dados são apresentados em cinza. 

 

Legenda: 

 Pronomes interrogativos 

 Negativa 

 Pronomes pessoais 

 Verbos que indicam dúvidas 

 Verbos no imperativo 

 

 Excerto 01 

Nº Participante Turno Análise discursiva Observações 

001 Af Ok Exórdio – 
estabelecimento de 
contato com 
interlocutores 

 

002 Todos  Exórdio – Palmas em Libras 

003 F A gente vai ser 
menos barulhento 
 

Comentário irônico  

004 Todos   Risos 

005 Af Então a gente 
poderia começar ... 
é... a gente poderia 
começar até vendo 
pelos meninos da 
escola:: 

Exórdio – introdução 
Em (escola::) 
Apresentação 

 

006 Algumas 
pessoas 

SELI Resposta  

007 Af SELI né? O que que 
eles conseguiram... 
é:: recuperar do 
encontro passado a 
partir dessa mídia 
que nós acabamos 
de... passar aqui 
agora 

Questão controversa  

008 K EU ENTENDER 
MÚSICA 

Ponto de vista Uso da Libras. Não 
foi repassado para o 
grupo maior. 
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009 Fa O que teria 
acontecido nesse 
último encontro ... 
pelas imagens ... 
vistas 

Pedido de 
esclarecimento com 
base na questão 
controversa 

 

010 K PERGUNTA: AULA 
É? 

Pedido de 
esclarecimento 

Uso da Libras com 
expressão facial de 
pergunta. Não foi 
repassado para o 
grupo maior. 

011 TILSP SIM, VER COISAS, 
(OLHA PARA A 
TELA), VER 
ACONTECER, O 
QUE? 

Esclarecimento Uso da Libras. Não 
foi repassado para o 
grupo maior. 
Intérprete lança nova 
pergunta aos surdos 

 

Após o turno 11, foi feita uma pausa para a interpretação da fala da Fa. No 

momento em que Af, no turno 005, usa “a gente poderia começa”, ele procurou fazer 

a distribuição de vozes para trazer a integração de sentidos. Ao introduzir o assunto 

para apurar os pontos de vista sobre o vídeo apresentado, ele usou mecanismos de 

coesão nominal (LIBERALI, 2013).  Usando a gente, ele ainda usou os mecanismos 

de distribuição de vozes (LIBERALI, 2013), pretendendo manter o contato com os 

participantes e colocando-se no mesmo patamar que eles. Af ainda bateu palmas e 

esperou três segundos, olhou de um lado para outro, esperando a resposta. Esses 

procedimentos podem mostrar a tentativa de conquistar o público, assumindo a 

responsabilidade em conjunto pelo que seria dito. 

De acordo com o planejamento anterior a esse encontro, o procedimento da 

vídeo-montagem foi utilizado para trazer à tona os significados do que foi 

apresentado no encontro anterior, favorecendo, com isso, a ressignificação dos 

sentidos, de modo a se prosseguir no entendimento mais coeso do grupo como um 

todo. Af colocou as mãos no bolso, reforçando a tentativa de apurar as ideias; esse 

procedimento parece mostrar que está aguardando a resposta da questão 

controversa apresentada.   

Por outro lado, em seguida, usa “pelos meninos da escola::”, tirando a 

responsabilidade do grupo e passando para os alunos surdos do SELI. Essa 

situação pode indicar a ansiedade do grupo em conhecer os surdos e saber como 

eles se posicionam diante do que seria a primeira participação no Digit-M-Ed São 

Paulo. Nesse ponto, também é importante salientar que os demais alunos que não 
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estavam presentes no primeiro encontro poderiam ter considerações a fazer e essa 

possibilidade lhes foi tolhida, diante do procedimento de Af. A ansiedade dos demais 

alunos pode ter aumentado, uma vez que todas as atenções estavam sobre os 

alunos surdos.  

 No turno 007, Af, usando a interrogativa O que, pediu explicação do que 

estava acontecendo no vídeo: “O que que eles conseguiram... é:: recuperar do 

encontro passado a partir dessa mídia que nós acabamos de... passar aqui agora?” 

Com isso, o organizador passa a responsabilidade da resposta ao TILSP, 

distanciando-se do público-alvo, os surdos. Essa pergunta indica um mecanismo de 

coesão verbal (LIBERALI, 2013) caracterizado por ser um aspecto relacional no qual 

o organizador Af procura identificar processos mentais (HALLIDAY, 1985 apud 

LIBERALI, 2013) quando usa o verbo recuperar, na tentativa de buscar o que os 

participantes conseguiram apreender durante a apresentação das imagens. Por 

outro lado, ao usar o pronome eles, Af está solicitando ao intérprete que pergunte 

aos surdos o que eles conseguiram recuperar. Af não se dirige diretamente aos 

participantes surdos; fazendo isso, ele não dialoga diretamente com os alunos 

surdos, uma vez que quando usa o pronome eles exclui os alunos da participação 

direta do diálogo. 

K respondeu, no turno 008: “EU ENTENDER MÚSICA”, parecendo 

demonstrar que só percebeu a letra da música porque foi apresentada pela legenda. 

Fa iniciou sua fala pelo pronome interrogativo O que na tentativa de expandir a 

questão controversa iniciada por Af e esperou a resposta. Nesse momento, a TILSP 

fez a interpretação, consecutivamente à sua fala. K fez um pedido de esclarecimento 

no turno 010: “PERGUNTA: AULA É?”. K perguntou em língua de sinais e a TILSP 

não fez a interpretação oral de sua fala, mas, por sua iniciativa, respondeu que sim e 

repetiu a pergunta para a aluna: “SIM, VER COISAS, (OLHA PARA A TELA), VER 

ACONTECER, O QUE?”, e novamente não repassou a informação, mas tentou 

explicar a pergunta, reformulando-a. 

Entre a última palavra pronunciada por Fa e o momento em que a TILSP, em 

sua fala, olhou para a tela, passaram-se sete segundos. A TILSP apontou para a 

lousa e virou a cabeça, voltando-se novamente para a aluna K e, usando a Libras, 

continuou sua pergunta “ACONTECER, O QUE?”. K respondeu, diretamente para a 
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TILSP, que entendeu que se tratava de uma música e ela novamente não repassou 

a resposta para o grande grupo, por meio da interpretação oral.  

Veremos no próximo excerto, turno 017 “EU PERDIDA”, que K concretizou o 

seu não entendimento. 

Do momento em que Fa fez a última intervenção até o momento em que a 

TILSP começou a dar a devolutiva para o grande grupo sobre o que estava 

acontecendo com os surdos, passam-se 26 segundos. Até aquele momento, houve 

um silêncio. Durante esse período, uma discussão foi feita entre os surdos e a 

TILSP; os ouvintes não tiveram acesso aos questionamentos e a angústia pela 

demora da resposta ficou aparente pelas expressões faciais e corporais das 

pessoas. Pela cena, podemos perceber que Af colocou as mãos no bolso, levantou 

as sobrancelhas, olhou de um lado para outro, demonstrando a espera pela 

resposta.  

Uma pesquisadora que estava sentada próximo a TILSP olhou de um lado 

para outro, como se estivesse percebendo algo de errado acontecendo. Uma 

observadora levantou-se e foi olhar a câmera, outros pesquisadores dirigiram o olhar 

para a TILSP, à espera de um retorno ao que foi dito. A angústia foi minimizada por 

um acontecimento paralelo às falas: uma pesquisadora atravessou do lado esquerdo 

da sala para o lado direito e pegou uma cadeira que estava apoiando o data show. 

Nesse momento, F diz “Cris, Cris, Cris, essa cadeira não”, Logo na sequência, a 

TILSP começou a fazer a interpretação oral da fala do participante surdo M. Esse 

desvio de atenção, colaborou para que a expectativa pela resposta fosse 

amenizada. 

Os procedimentos descritos acima, dizem respeito aos mecanismos não 

verbais. Segundo Liberali (2013, p. 85), 

alguns signos cinéticos a ser considerados são distância/proxemia, 
atitudes, posturas, orientação do corpo, jogo dos olhares, mimicas, 
gestos, aplausos, risos, movimento para concordar, movimento para 
discordar, expressão de descrença, expressão de desafio, mão 
levantada. 

 

Na análise multimodal, essas expressões são importantes não só pelo 

aspecto linguístico, mas também porque elas marcam o entrelaçamento das 
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culturas, já que a língua de sinais tem como parâmetros básicos as expressões 

corporais e faciais.  

Ainda com relação ao tempo de espera, de 26 segundos para o TILSP fazer a 

interpretação da resposta à pergunta feita no turno 009, Barbosa et al (2012) relata 

que o tempo de recuperação do item lexical na língua alvo, no caso a Libras, deve 

ser o menor possível e essa recuperação deve ocorrer de forma natural e sem 

esforço. Barbosa et al (2012) relata também que a medida de tempo entre o 

estímulo dado e a execução da palavra na língua alvo e o tempo de reação podem 

influenciar na qualidade da interpretação simultânea.  

O fato de não repassar as dúvidas e o não entendimento do contexto do que 

estava acontecendo pode comprometer o que Perlin (2006, p. 138) relata sobre o 

TILSP: “mais se percebe que os ILS são também intérpretes da cultura, da língua, 

da história, dos movimentos, das políticas da identidade e da subjetividade surda“, 

pois, nesse momento, era importante que a cultura e a subjetividade surda fossem 

transpostas para que os ouvintes entendessem as angústias dos surdos. Por esse 

episódio, podemos perceber que houve um comprometimento no processo de 

colaboração crítica.   

A contradição multicultural começou a aparecer no turno 008 “EU ENTENDER 

MÚSICA”, porque a aluna surda K demonstrou o não entendimento do contexto do 

vídeo. Essa situação é confirmada pelo turno 010, quando K disse: “PERGUNTA: 

AULA É?”. Nessa fala, ela tentou fazer a ligação de todas as informações que havia 

recebido do contexto enunciativo e discursivo sobre o projeto e pareceu arriscar um 

palpite.  

A contradição multicultural se deu pelo fato de os participantes surdos terem a 

compreensão do fato ligado ao que estava escrito. No caso dos ouvintes, esse 

expediente não é necessário pelo fato de que ao ouvir a letra da música sua atenção 

poderia se voltar às fotografias que estavam sendo mostradas. Esse acontecimento 

está ligado ao que Strobel (2009) categoriza como artefato cultural: experiência 

visual “em que os sujeitos surdos percebem o mundo de maneira diferente, a qual 

provoca as reflexões de suas subjetividades” (STROBEL, 2008, p. 40). Nesse 

sentido, a multimodalidade (som, imagem, legenda, fotografia) apresentada pela 
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vídeo-montagem ao mesmo tempo deixaram os surdos sem foco e sua atenção 

ficou dispersada. 

O TILSP-pesquisador informou à equipe do Digit-M-Ed São Paulo que os 

surdos precisavam ter acesso à letra da música.  A primeira ideia foi de apresentar o 

vídeo e a letra da música em um papel; porém, surgiu a ideia de colocar a legenda 

na vídeo-montagem e essa ideia desviou-se da primeira percepção no planejamento 

da atividade.   

A inserção de legenda em vídeos é um procedimento comum quando são 

apresentados a alunos surdos. Esse fato mostra que a equipe do Digit-M-Ed São 

Paulo estava iniciando seus estudos com surdos e, mesmo tomando todos os 

cuidados “padrão” para esse tipo de situação, o contexto da atividade tornou o 

procedimento nulo. 

Como sugestão para resolver esse tipo de problema, poderia ter sido feita 

uma explicação antes da exibição, mostrando que a vídeo-montagem apresentaria 

fotografias do evento anterior e uma música que combinava com os anos 60, cuja 

legenda estaria sendo apresentada, seria tocada ao fundo. No entanto, o foco da 

atenção deveria recair sobre as fotografias. Para as próximas situações que 

envolverem música e percepções visuais, poder-se-á colocar o vídeo com música 

para os ouvintes e, para garantir a acessibilidade dos surdos à letra, oferecê-la em 

papel, explicando qual o foco principal. Se a letra da música for o foco, isso deve ser 

explicado.  

Essa parte do encontro caracterizou-se como evento dramático (VYGOTSKY, 

1934/2008), pois todos os participantes precisaram entender a dificuldade dos 

alunos surdos e, a partir da dúvida exposta, houve a quebra do protocolo de seguir a 

programação do dia, pois  os participantes voltaram a ver a vídeo-montagem para 

que todos ficassem no mesmo patamar de entendimento. Caracterizou-se também 

como criadora de ZPD (VYGOTSKY, 1930/1999), pois houve a transformação do 

grupo. A partir desse evento, o grupo aprendeu que é necessário explicar as 

intenções antes de apresentar a atividade, principalmente quando há percepções 

visuais e sonoros como, por exemplo, música de fundo, trovões, som de trânsito, 

buzinas etc. Aprendeu também que é preciso dar tempo para que o surdo faça as 

duas leituras. 
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6.1.1.2.2   Evento dramático: Choque cultural 

 

Para o segundo excerto, os aspectos enunciativos são os mesmos do 

primeiro, pois aconteceu na sequência das falas já apresentadas. Os participantes 

no segundo excerto são: 

 

Quadro 15: Participantes do excerto 2 e suas funções 

Participante Função 

Af Organizador da discussão 

CMe Pesquisadora 

F Coordenadora do projeto 

Fa Organizadora da discussão 

K Participante surda 

Pa Participante surdo 

P Professor do Colégio do Instituto SELI 

PCM Professora do Colégio do Instituto SELI 

TILSP Tradutor intérprete de língua de sinais/português, que estava fazendo a 

tradução no momento destacado no excerto 

TILSP T Participante TILSP e professor do Colégio do Instituto SELI 

Pessoa X Participante não identificado. 

Pessoa Y Participante não identificado. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

Excerto 02 

Nº Participante Turno Análise discursiva Observações 

012 P EU PODER VER DE 
NOVO TUDO 
PODER?  

Pedido de 
esclarecimento 

Uso da Libras 

013 F Cris, Cris, Cris, essa 
cadeira não 

Acontecimento paralelo 
às falas 

 

014 TILSP ACHO NÃO.  
PERGUNTAR, 
CURIOSO VER FOTO 
COMO ACONTECER, 
VER? 

Negação e 
Esclarecimento 

Uso da Libras 

015 P (Movimento de sim 
com a cabeça) 

Concordância Uso da Libras - 
em resposta ao 
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turno 012 

016 P VOCÊ? Pedido de 
esclarecimento 

Uso da Libras - 
P estabelece 
uma conversa 
paralela com K 

017 K EU PERDIDA Ponto de vista Uso da Libras 

018 M Houve uma troca Ponto de vista Uso da Libras 

019 TILSP Houve uma troca:: O 
QUE ACONTECER?? 
 

Pedido de 
esclarecimento 

Uso da Libras  
e ao mesmo 
tempo oraliza 
para o grande 
grupo 
 Em o que 
acontece usa 
só Libras 

020 Af houve uma troca:: uma 
troca? 

Pedido de 
esclarecimento 

 

021 P ACHAR  ESCOLA 
ACHAR PESSOA DÁ 
OPORTUNIDADE 
APRENDER 

Ponto de vista Uso da Libras 
(em conversa 
paralela com K) 

022 TILSP uma troca::?  troca O 
QUE? 
 

Pedido de 
esclarecimento 

Uso da Libras 
e voz em uma 
troca::? troca 
Uso só da 
Libras em O 
que? 

023 Fa Logo no início do vídeo 
tem uma coisa muito 
marcante... Será que 
deu para perceber? 

Ponto de vista e pedido 
de esclarecimento 

 

024 TILSP T  PERCEBER, O QUE 
ACONTECER? 
 

Pedido de 
esclarecimento 

chama a 
atenção para 
si, dos alunos 
surdos, então 
K percebe e 
ele pergunta 

025 K EU NÃO VER OLHAR 
EM BAIXO EM CIMA 
RÁPIDO, NÃO DÁ. 

Pedido de 
esclarecimento 

Uso da Libras – 
Faz o sinal de 
ver e balança a 
cabeça para 
cima e para 
baixo 

026 Af As imagens mostram 
movimento? Por 
exemplo? 

Apresentação de ponto 
de vista 

 

027 Fa 
 

O que as imagens 
mostraram 

Pedido de 
esclarecimento 

 

028 K EU NÃO VER 
 

Negação Conversando 
com as 
professoras da 
escola 
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029 Af algum tipo de 
movimento, o que que 

Apresentação de ponto 
de vista 

 

030 F O pessoal pode ajudar 
não precisa só ficar 
neles né? Todo mundo 
o que que teve? 

Questões para 
Entrelaçamento de falas 

 

031 Fa Quem poderia ajudar? 
Quem poderia ajudar? 
... Pra lembra? 

Questões para 
entrelaçamento de falas 

 

032 PCM QUERER VOLTAR? 
QUERER VOLTAR? 
 

Pedido de 
esclarecimento 

Uso da Libras - 
Pergunta para K 

033 Af Vamos então... todo 
mundo pode responder 
então 

Questões para 
entrelaçamento de falas 

 

034 CMe Af, um pouquinho Retomada do foco 
sequencial 

 

035 F Devagar 
 

Retomada do foco 
sequencial 

 

036 PCM Volta por que com a 
legenda eles prestam 
a atenção e perdem o 
foco nas imagens pede 
para volta para eles 
verem as imagens  

Retomada do foco 
sequencial 

Uso da Libras e 
voz, chama a 
atenção da 
intérprete e diz 

037 Fa   – Ah então ficou 
tentando ler as a a 
música e acabou não 
vendo as imagens 
 

Pedido de 
esclarecimento 

falou sem 
interpretação 
viu a LS da 
PCM e 
entendeu o que 
aconteceu 

038 F a gente vai botar pra 
A, a gente vai botar 
sem som pra eles 
poderem ver de novo 

Retomada do foco 
sequencial 

 

039 Pessoa X Sem som?   

040 F e assim quem esteve 
no encontro passado 
... podia rememorar 

Pedido de 
esclarecimento 

 

041 Pessoa Y põe com som Concordância  

042 Pessoa Z Pode por com som por 
que eles estão olhando 
a letra da música 

Concordância  

043 F sem som ... é pra nos Esclarecimento  

044 Pessoa Y  a legenda que Esclarecimento  

045 Pessoa Z é eles tão lendo a 
legenda 

Concordância  

046 PCM é por que assim eles 
ficaram prestando 
atenção na legenda e 
ai não prestaram 
atenção em algumas 

Esclarecimento  



 

 
 

118 

imagens então eles 
pediram pra voltar que 
agora eles vão 
esquecer a legenda e 
prestar atenção nas 
imagens 

047 F É eu vou voltar sem 
som pra nós 

Retomada do foco 
sequencial 

 

048 Af vamos olhar as 
imagens 

Retomada do foco 
sequencial 

 

049 TILSP OLHAR FOTO 
PASSANDO 
 

Retomada do foco 
sequencial 

 

050 F voltando agora 
olhando pra imagem 
vamo ver agora se a 
gente consegue 
recupera o que 
aconteceu 

Recolocação da questão  

 

No turno 012, “EU PODER VER DE NOVO TUDO PODER?” “PODER”, com 

expressão facial de interrogação, indica dúvida sobre o procedimento a realizar, 

portanto, o mecanismo de modalização (LIBERALI, 2013) na expressão do desejo 

de realizar a ação de “ver tudo de novo” é uma modalização pragmática. Essa 

dúvida se sustenta pelo verbo poder, realizado no início e no fim da frase, seguido 

de expressão facial interrogativa. O aluno demonstrou estar se sentindo inseguro 

sobre a forma de participar das discussões e isso pode ter ocorrido pelo motivo de 

ser a primeira participação dos surdos no encontro. 

Nos turnos 008, “EU ENTENDER MÚSICA”, e 010, “PERGUNTA: AULA É?”, 

do primeiro excerto, K demonstrou o seu não entendimento do contexto do vídeo. 

No turno 012, P confirmou o que K disse e perguntou à TILSP se podia ver tudo de 

novo, o que também pode indicar que P não entendeu. A partir do turno 16, uma 

conversa paralela começou a se estabelecer entre P e K. P perguntou à K: 

“VOCÊ?”, indicando dúvida, como buscando o apoio da colega para o entendimento 

do vídeo, fazendo, assim, um pedido de esclarecimento. No turno 021, “ACHAR 

ESCOLA ACHAR PESSOA DÁ OPORTUNIDADE APRENDER”, por meio do verbo 

ACHO, P demonstrou a dúvida. O complemento da frase pode indicar que o 

contexto não foi entendido. No turno 025, “EU NÃO VER OLHAR EM BAIXO EM 

CIMA RÁPIDO, NÃO DÁ..”, K mostrou o que realmente aconteceu, o porquê do não 

entendimento da vídeo-montagem.  
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Os turnos do parágrafo acima demonstram mecanismos de coesão nominal 

(LIBERALI, 2013), uma vez que o assunto estava sendo introduzido. Os alunos, nas 

conversas paralelas, estavam tentando estabilizar suas falas, estabelecendo 

conexões de dependência entre uma fala e outra. K e P, em conversa particular, 

procuravam estabelecer relação entre as falas por meio de apresentação de pontos 

de vista. Eles checam a coerência e inter-relação entre as ideias apresentadas, 

porém, entre os dois, nesse ponto, salientam a questão da submissão cultural. Por 

não pediram à TILSP que levasse sua fala ao grande grupo, abrem mão de seus 

pontos de vista em função de uma fala mais forte.  

Segundo Lessa e Liberali (2012), o aluno precisam criar autonomia do 

pensamento; eEle pode integrar reflexão, ação e diálogo, a fim de desenvolver 

estratégias, conhecimento e compreensão, pronunciar as próprias palavras em vez 

de reproduzir as dos outros” (LESSA;  LIBERALI, 2012, p. 30-44). Além disso, para a 

formação da ZPD (VYGOTSKY, 1930/1999), os pares podem expor suas ideias para 

a construção da negociação de sentidos, o que favorece a colaboração crítica 

(MAGALHÃES, 2010). 

O aluno surdo P, no turno 012, dirigiu a pergunta à TILSP; ela respondeu 

negativamente no turno 014, impossibilitando a participação dos alunos na 

discussão. O aluno, por sua vez, balançou a cabeça em sinal de positivo, podendo, 

com isso, indicar que “ok, então está tudo bem”. Por sua conta, a TILSP lançou 

outra pergunta, responsabilizando os organizadores por essa atitude por meio do 

pronome eles. Assim, ela se isenta e faz uma fala usando os organizadores como 

interlocutores da ação sem que eles saibam.  

Como sugestão, a TILSP, ao ver a pergunta de P, “EU PODER VER DE 

NOVO TUDO PODER?”, poderia ter feito a pergunta aos organizadores, evitando 

que a dúvida prosseguisse. Com esse procedimento, ela deixaria o grande grupo 

ciente da dúvida do aluno, cabendo aos organizadores a decisão de voltar ou não o 

vídeo. 

Como foi dito no excerto 01, o tempo de espera pela manifestação da TILSP 

para fazer a fala dos surdos em resposta à pergunta, no turno 009, “O que teria 

acontecido nesse último encontro... pelas imagens... vistas”, foi de 26 segundos.  
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A dúvida do aluno em poder assistir de novo ao filme não foi exposta ao grupo 

maior até o turno 036, em que a PCM chamou a atenção da intérprete e disse, em 

LS, “Volta porque com a legenda eles prestam a atenção e perdem o foco nas 

imagens pede para volta para eles verem as imagens...”  Até esse momento, 

ninguém sabia o que estava acontecendo no grupo dos surdos. No turno 034, “Af, 

um pouquinho”, a participante CMe, percebendo a movimentação, pediu para 

esperar um pouco, podendo indicar que essa pausa era para entender o que estava 

acontecendo. Nesse momento, o desenrolar de um conflito que estava ocorrendo no 

grupo dos surdos começou a ser exposto ao grupo maior.  

O TILSP T, que estava na posição de professor, chamou a atenção dos 

surdos, no turno 024, e perguntou: “PERCEBER, O QUE ACONTECER?”. Parece 

que ele intuiu que os surdos não tinham entendido o vídeo, por isso, fez o pedido de 

esclarecimento, usando o mecanismo de interrogação (LIBERALI, 2013) com o 

pronome interrogativo O que? para observar se havia interação entre as falas dos 

surdos com a dos organizadores da discussão. Essa percepção parece ter sido a 

mesma que PCM teve, quando, no turno 032, apresentou a sugestão para K: 

“QUERER VOLTAR? QUERER VOLTAR?”. 

Esse episódio comprova que o trabalho do intérprete precisa estar em 

sincronia com os acontecimentos, pois a intérprete, no turno 016, ao tentar incentivar 

a resposta dos surdos criando um discurso paralelo, não percebeu a importância do 

que estava acontecendo. No grupo de pesquisa Digit-M-Ed São Paulo, as interações 

são de máxima importância para a criação de ZPDs. O procedimento da TILSP 

também impediu, por um momento, que a colaboração crítica fosse possível, pois 

não houve um momento de “colaboração e contradição, dialético e dialógico em que 

a Linguagem medeia e constitui as relações na compreensão e ressignificação de 

sentidos e na produção compartilhada de significados” (MAGALHÃES, 2012, p. 21). 

Mais à frente, esse pensamento ficou mais evidente no desenrolar do episódio, 

quando o TILSP T percebeu a dificuldade dos surdos e resolveu abrir para o grande 

grupo. A partir daí, esse problema foi superado, fazendo com que os surdos 

participassem da discussão. 

No turno 034, a pesquisadora CMe percebeu a movimentação, pareceu inferir 

que os surdos tiveram problemas no entendimento e pediu para Af esperar. F pediu 
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para ir devagar, o que estabeleceu uma pausa, no turno 035, parecendo demonstrar 

que percebeu também essa movimentação. O processo de colaboração iniciou-se 

nesse momento, pois os pesquisadores estavam atentos às possíveis adaptações 

necessárias para o trabalho com surdos e começaram o processo de colaboração 

tendo em vista o que Magalhães (2014, p. 25) relata: “colaborar é esse processo de 

construção com os outros em que os sujeitos, como agentes, trabalham juntos na 

compreensão e na transformação de si mesmos, de outros e do mundo”.  

Essa foi a primeira interferência do grupo de pesquisadores para que a 

construção da colaboração tivesse início. Contudo, nesse momento específico, a 

colaboração foi confortável, pois foi “de oferecimento de conselhos, de troca de 

atividades e dicas e do partilhar de materiais, de natureza mais imediata, específica 

e técnica” (FULLAN; HARGREAVES, 2000, p. 75). Para esse episódio, a resposta 

da pergunta 2, que questiona se as contradições multiculturais são superadas e 

como isso acontece seria: foi superada por meio da colaboração crítica.  

Nesse momento, os participantes, por meio de olhares direcionados ao grupo 

de surdos, percebem a dificuldade, o que marca que está acontecendo o mecanismo 

de troca de turno (LIBERALI, 2013), pois há a necessidade do controle dos turnos, 

percebendo-se que uma ordem entre a língua visual-espacial e a oral auditiva tinha 

que ser estabelecida, já que os dois discursos estavam correndo paralelamente. 

Observamos, então, a marca da contradição multicultural por conta dos discursos 

que se estabeleceram de forma paralela, na qual um grupo não conseguia ter 

acesso ao outro pelo fato de duas línguas estarem sendo produzidas ao mesmo 

tempo e os TILSP não estarem repassando a informação.  

 Para definido em reuniões do projeto Digit-M-Ed São Paulo, com base em 

Santos (2008) e Perez-Gomes (1998), a multiculturalidade pode compreender uma 

“diversidade de modos de conhecimento, que se relacionam, cruzando fronteiras e 

criando novos saberes e fazeres: os Conceitos científicos e não científicos, locais e 

globais, tradicionais e alternativos”. Como não aconteceu o relacionamento entre os 

modos de conhecimento e os discursos correram de forma paralela, não foi possível 

romper fronteiras para tentar criar novos saberes e fazeres. Nesse sentido, a 

contradição multicultural é estabelecida. 
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A pausa ocorrida no turno 33 foi determinante para o estabelecimento do 

ponto central do evento dramático (VYGOTSKY, 1934/2008), pois, a partir daí, 

começaram as percepções do grupo sobre as dificuldades encontradas. No turno 

036, “Volta porque com a legenda eles prestam a atenção e perdem o foco nas 

imagens. Pede para volta para eles verem as imagens”, por meio do imperativo 

Volta, PCM esclareceu à TILSP o que estava acontecendo e solicitou que houvesse 

o mecanismo de troca de turno (LIBERALI, 2013), indicando que havia necessidade 

da TILSP fazer a intervenção no discurso. 

A organizadora da discussão, Fa, viu a produção da língua de sinais e 

explicou para o grande grupo o que aconteceu, no turno 037: “Ah então ficou 

tentando ler as ...  música e acabou não vendo as imagens”. Esse turno mostra 

também o esforço dos participantes, no caso Fa, em acolher os surdos, ao ponto de 

usar suas inferências sobre a Libras em uma forma de multilinguismo, para que, de 

uma maneira mais rápida, pudesse explicar ao grupo a situação, acalmando, dessa 

maneira, as inquietações causadas por todo esse movimento. 

Essas percepções dos participantes do SELI, bem como as da participante 

CMe e também da participante F, são centrais nesse momento. Para os ouvintes 

presentes, que conseguiram ouvir a música e ver as fotos sem se preocupar com a 

legenda, o entendimento do contexto foi claro. O sujeito surdo ficou sem saber o que 

aconteceu, pois focou o seu olhar na legenda e perdeu o contexto que as fotografias 

mostravam.  

O profissional que trabalha com alunos surdos (professores, intérpretes, 

coordenadores pedagógicos etc.) precisam estar em sincronia com o aluno. Como  

Stumpf (2008, p. 21) relata,  

as diretrizes também determinam que o professor ouvinte, com 
domínio da Língua de Sinais, seja capacitado para ensino do 
Português como segunda língua e participante do movimento da 
comunidade surda. Colocam o contato do aluno surdo com a cultura 
surda, movimentos surdos, expressões culturais surdas como fator 
da sintonia do surdo com sua comunidade e motivação na 
aprendizagem dos estudantes. 
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Para Moreira e Candau (2003, p .161), “abrir espaços para a diversidade, a 

diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande desafio que está 

chamada a enfrentar”. 

A Figura 5 mostra o momento em que os alunos surdos e a TILSP dialogam 

no momento de reprise do vídeo. 

 

Figura 5: Momento da reprise do vídeo 

 

Fonte: acervo do projeto Digit-M-Ed São Paulo 

 

Uma discussão foi levantada entre os turnos 038 ao 045 sobre voltar o filme 

com ou sem som. Essa é outra contradição multicultural. Para o participante surdo, a 

questão do som não faz diferença. A discussão correu por conta dos ouvintes 

participantes, mas essa informação não chegou ao conhecimento dos surdos; eles 

estavam preocupados com o entendimento da atividade.  

Pela análise do vídeo, a discussão entre os surdos era voltar o vídeo e prestar 

atenção às imagens; já entre os ouvintes era voltar com ou sem som. Durante a 

repetição, M disse conseguir prestar atenção na legenda e nas imagens, pois já 

estava acostumado; P prestou atenção e K ficou conversando, com uma professora-

intérprete, a maior parte do tempo. Mais uma vez as fronteiras do conhecimento não 

foram quebradas pela forma paralela em que os discursos foram estabelecidos 

(SANTOS, 2008; PEREZ-GOMES, 1998). 
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O quadro abaixo responde a primeira pergunta desta pesquisa: Que 

contradições multiculturais entre surdos e ouvintes se materializam no projeto Digit-

M-Ed São Paulo? 

As contradições a seguir são referentes apenas ao primeiro e segundo 

excertos. 

 

Quadro 16: Contradições multiculturais destacadas no encontro 

Não entendimento, por parte dos surdos, do contexto do vídeo que apresentava legendas 
e imagens. Para os ouvintes, não há problemas em ouvir a música e acompanhar as 
imagens ao mesmo tempo. 

Discurso paralelo por falta de interpretação das dúvidas dos alunos surdos para o grande 
grupo 

Discussão sobre voltar o vídeo com ou sem som. Para os surdos, isso não faz diferença. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

 A seguir, apresentamos a descrição do terceiro encontro. 

 

6.1.1.3   Terceiro encontro: O processo de construção da colaboração crítica 

 

A realização do terceiro encontro deu origem aos excertos 03 e 04, quanto 

aos aspectos de contradições multiculturais, e ao excerto 05, que diz respeito às 

questões da atuação do TILSP no Digit-M-Ed São Paulo. 

No encontro, identificamos quatro momentos distintos, descritos a seguir, 

porém, os excertos foram retirados do segundo momento e este será mais detalhado 

na discussão dos dados.  

No primeiro momento, como de costume, quando os alunos chegaram, foram 

direcionados a uma sala na qual estava servido um café da manhã. A sala estava 

ornamentada com o tema “Festa a fantasia” para comemorar os aniversariantes do 

mês. Ao entrar na sala, os participantes receberam uma papeleta na qual estava 

escrito um elemento da Atividade.  

No segundo momento, os participantes foram direcionados à sala 510 e 

começaram a fazer a relação do que estava escrito no papel que tinham em mãos 

com a festa e os componentes da Atividade. Especificamente, a discussão girava 
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em torno dos conceitos de comunidade. Houve um evento que mudou esse foco 

para a observação de aspectos multiculturais (MOREIRA; CANDAU, 2011) 

existentes no projeto.  

A coordenadora do projeto estava organizando as discussões quando 

percebeu um movimento no grupo de surdos. A disposição das cadeiras na sala era 

em U e nesse U havia duas fileiras paralelas; a organizadora da discussão estava à 

frente da sala, no centro, de costas para a lousa e à sua esquerda estavam 

sentados um gestor, um professor, um aluno, quatro pesquisadores e dois 

observadores. A fileira que estava atrás, junto à parede, apresentava a seguinte 

disposição: do fundo da sala para frente havia uma cadeira vazia, um TILSP, um 

professor, um aluno ouvinte, um TILSP, dois alunos surdos, duas cadeiras vazias, 

um TILSP, dois alunos surdos e dois alunos ouvintes. A seguir, no excerto, 

apresentamos o layout da situação para maior clareza do leitor. 

O excerto será descrito com mais detalhes a partir desse momento, escolhido 

pela dramaticidade que trouxe ao grupo e identificando outras marcas da 

multiculturalidade. Nessa atividade, foram gerados os eventos dramáticos dois, três 

e quatro, que serão descritos e discutidos na análise dos dados. 

Na sequência, iniciou-se o terceiro momento, caracterizado pela divisão em 

grupos, para a análise multimodal dos convites trazidos pelos participantes, como 

cumprimento da lição de casa do encontro anterior. Esses grupos foram compostos 

de participantes aleatoriamente divididos, os quais podiam ou não fazer parte da 

mesma escola. Foram analisados os aspectos multimodais e multimidiáticos dos 

convites para estabelecer a relação com a forma como os participantes são, 

atualmente, convidados para festas. 

Com o final das discussões, no quarto momento, os grupos voltaram à 

formação do grupo grande. Devido ao adiantado da hora, ficou decidido que os 

grupos continuariam as discussões por e-mail ou pelas redes sociais e que os 

resultados seriam apresentados no próximo encontro, por meio de uma 

apresentação da análise realizada. Cada grupo contava com alunos de escolas 

diferentes e foram criados grupos no WhatsApp, para a preparação da 

apresentação. Essa modalidade de comunicação contou com a participação ativa 

dos alunos surdos.  
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Para as escolas, foi pedido que preparassem uma proposta didática 

interdisciplinar, com base na Atividade “ir a festas”, considerando o tema “identidade 

de gênero”. 

A seguir, apresentaremos os eventos dramáticos escolhidos deste encontro e 

suas respectivas análises. 

  

6.1.1.3.1   Evento dramático: Layout da sala e colaboração 

 

 O terceiro encontro do Digit-M-Ed São Paulo aconteceu no dia 30 de maio de 

2015. Nesse encontro, estiveram presentes 39 pessoas que assumem os seguintes 

papéis nas escolas focais: 2 gestores, 4 professores, 4 professores que acumulavam 

a função de TILSP, 13 alunos, 14 pesquisadores e 2 pessoas que estavam 

observando o projeto, vindos da cidade de Recife, da Universidade Federal de 

Pernambuco. Os demais participantes representavam as escolas Stance Dual, 

Stagio, Colégio do Instituto SELI e EMEF Eda Terezinha.  

 Desse encontro, foram escolhidos dois excertos e os participantes para o 

primeiro excerto foram: 

 

Quadro 17: Participantes do excerto 3 e suas funções 

Participantes Função 

CD Participante ouvinte 

F Organizadora da discussão 

K Participante surda 

Ms Participante ouvinte 

PP Professora do Colégio do Instituto SELI 

TILSP Tradutor intérprete da língua de sinais/português 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

Excerto 03 

Nº Participante Turno Análise discursiva Observações 

051 F (...) Só um pouquinho... 
Cris só vê se os meninos 

Pedido de Uso da língua 
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... porque ela ... o 
pessoal ta falando lá não 
querem apresentar ai o 
que ela? Ela?... não quer 
fala? pode:: 

esclarecimento/ 

Chamada a 

participação 

portuguesa 

052 PP Ela falou que tá um 
pouco atrapalhada por 
causa da tradução que 
era melhor ficar ali na 
frente porque eu estou 
traduzindo aqui do lado 
fica atrapalhando ela 

Esclarecimento com 
pedido de ação 

 

Um pedido da 
professora 
usando a fala 
da aluna 

053 F Tá então vem pra cá ué 
fiquem  

Pedido de ação  

054 K melhor trocar Pedido ação Uso da Libras 

055 F Vocês não querem não 
quer ficar aqui no meu 
lugar onde eu estou? 

Questão controversa  

056 PP Mas não tem que ficar 
perto dos grupos onde 
são? é uma regra da 
organização? 

Pedido de 
esclarecimento a 
partir da questão 
controversa 

Uso da Libras e 
oralização. 
Bimodalidade 

057 F Não não tem problema 
não 

Concordância  

058 PP Não tem problema? 
trocar pode 
 

Pedido de 
esclarecimento 

Uso da Libras e 
oralização. 
Bimodalidade 

059 F Não eu queria:: porque 
eu achei que ela tivesse 
dando uma opinião eu 
também prefiro que 
vocês fiquem aqui 
porque ai a gente vê se 
eles não querem fazer 
falar 

Concordância e 
apresentação de 
ponto de vista 

 

060 K ACHAR MELHOR AQUI 
 

Instrução Uso da Libras 
indicando a 
fileira da frente 

061 CD Os da frente mudam pra 
trás 

Instrução  

062 
 

 

F Eu acho que é melhor se 
a gente pudesse trocar 
quem ta sentado a frente 
vai pra traz  

Instrução  

063 CD Regras: Instrução  

064 F coisas pra gente 
aprender pra próxima 
bota sempre eles pra 
frente 

Acordo pontual  

065 Ms é bom que cada um fala [ Apresentação de 
ponto de vista 

 

066 F tem que ser mais Instrução  
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devagar 

067 Ms [  e eles têm que aponta 
então que é que tá 
(tendo) não sabe tá todo 
mundo tá falando e eles 
não conseguem saber 
quem é que tá 
falando/pode 

Apresentação de 
ponto de vista 

Uso da Libras 
em pode 

068 F  [Ó viu gente...   

069 CMe A gente vai fazer isso ... 
talvez a gente levantar a 
mão quando for falar por 
exemplo ... vamos fazer 
isso pessoal 

Instrução/sugestão  

070 Ms Levantar a mão ajuda pra 
saber quem é que tá 
falando 

Esclarecimento  

071 F a regra vai ser levantar a 
mão antes de falar então 
pra eles poderem 
acompanhar 

Instrução  

072 K Obrigado  Uso da Libras e 
articulação 
bilabial 

073 F Ó regra número um pra 
vocês ... quando a gente 
fizer alguma coisa que 
vocês bem  com a com a 
forma como tá a 
dinâmica vocês tem que 
falar com a gente pra 
gente trocar na mesma 
hora pra que vocês 
realmente possam   
participar ... por que eu 
vou ficar perguntando 
coisas pra vocês vou 
enche o saco ... risos ... 

Instrução/acordo  

074 K Legal Aceitação da 
instrução 

Uso da Libras 

075 F Então prepare-se ... 
então beleza 

Concordância  

076 CD Agora você pergunta se 
eles gostariam de dizer 
alguma coisa. 

Retomada do foco 
sequencial 

 

077 F Então sobre a divisão Retomada do foco 
sequencial 

 

078 CD Sobre se é comunidade 
se organizadores estão 
em comunidade ou 
sujeito 

Questão controversa  

079 TILSP Ah ela acredita que com 
certeza participa por que 

Apresentação de 
ponto de vista com 

Interpretação de 
voz da aluna K 
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a partir do momento que 
ele está dentro da festa 
mesmo que responsável 
por ela ou organizando 
alguma coisa 
indiretamente ele 
também tá participando 

síntese 

 

A organizadora da discussão, no turno 051, “(...) Só um pouquinho... Cris só 

vê se os meninos ... porque ela ... o pessoal tá falando lá não querem apresentar ai 

o que ela? Ela?... não quer fala? pode::”, ao fazer a retomada do foco sequencial 

para iniciar um novo momento da pauta do dia, percebeu um movimento nos 

participantes surdos. Esse fato caracterizou o uso do mecanismo de coesão nominal 

(LIBERALI, 2013), pois estava organizando um novo momento, porém, com o 

movimento dos participantes surdos, decidiu ouví-los para organizar a sequência 

das falas. 

Logo a seguir, a PP, que estava fazendo o papel de TILSP, explicou a 

situação de desconforto instaurada no grupo: “Ela falou que ta um pouco 

atrapalhada por causa da tradução que era melhor ficar ali na frente porque eu to 

traduzindo aqui do lado fica atrapalhando ela”. O layout a seguir, retrata o lado 

esquerdo da sala, tendo como referencial a organizadora da discussão e ajuda-nos 

a perceber três fatos: 

 Primeiro: havia dois TILSP atuando no momento: um fazia a interpretação 

para dois surdos, havia um espaço de duas cadeiras vazias e outro TILSP 

fazia a interpretação para outros dois surdos; com isso, o grupo de 

participantes surdos estava dividido, o que não favorece a colaboração crítica. 

 Segundo: os surdos não tinham a visão geral do que estava acontecendo, 

pois para ver a interpretação precisavam virar-se para a esquerda, 

impossibilitando-os de olhar para os outros lados. 

 Terceiro: pelo fato de estarem na fileira de trás, o TILSP não tinha a liberdade 

de usar a língua de sinais, pois o local estava apertado, limitando seus 

movimentos. 
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Figura 6: Layout da sala no primeiro momento do encontro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

A concordância da organizadora da discussão, no turno 053, “Ta então vem 

pra cá ué fiquem...”, aconteceu pelo uso de mecanismos não verbais (LIBERALI, 

2013), pelo fato de a localização espacial dos participantes surdos na sala não 

favorecer a fluência da interpretação. Por meio do plano de imagem, a organizadora 

da discussão pôde perceber os três fatos citados na página anterior e procurou 

organizar melhor os participantes surdos para que eles tivessem mais conforto ao 

longo da interpretação. No turno 055, “se não querem num que ficar aqui no meu 

lugar onde eu to?”, ela oferece outra posição na sala para que a visualização do 

TLSP fosse melhor. 

Continuando a leitura do excerto, três pontos são salientados: 

 A posição do surdo na sala de aula influencia seu desenvolvimento 

acadêmico. É um aspecto multimodal: uso de mecanismos não verbais 

(LIBERALI, 2013) no que se refere ao aspecto espacial da sala. 

 A forma como o discurso é estabelecido, com o uso da sobreposição de 

vozes, influencia a percepção do aluno surdo no contexto da aula. É um 

aspecto discursivo e multicultural. Segundo Liberali (2013), a tomada de 
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turno deve ser feita pelos participantes por meio de estratégias para 

interromper, complementar, roubar a vez de fala em uma troca dialógica. 

Nesse excerto, essas estratégias foram ignoradas; criou-se, então, a regra de 

levantar a mão para falar. 

 O não posicionamento dos alunos surdos frente a um fato que causou 

desconforto em sala de aula é um aspecto multicultural. 

Com relação ao primeiro ponto, observamos o conceito de multimodalidade. 

Os alunos surdos não estavam conseguindo acompanhar a aula e pediram para 

mudar de posição na sala.  Esse momento nos diz que a forma como os alunos 

estão dispostos na sala interfere em seu aprendizado, o que indica que o layout da 

sala é importante. 

No segundo ponto, o participante Ms (coordenador pedagógico da escola em 

que os surdos estudam) explicou que a interpretação pode ficar prejudicada quando 

há a sobreposição de vozes. Esse fato traz prejuízo para o entendimento do 

contexto; o TILSP precisa selecionar uma fala para manter uma linha de raciocínio. 

Ainda nesse segundo ponto, percebemos que a multiculturalidade presente 

nesse episódio se deu porque, embora os surdos sejam considerados “povos 

invisíveis”, por se tratar de uma deficiência que não é aparente, os ambientes 

precisam ser adaptados para melhor acessibilidade. Além disso, a presença do 

TILSP no ambiente de pesquisa também configura o aspecto multicultural por se 

tratar de duas línguas sendo usadas simultaneamente no mesmo ambiente.  

No terceiro ponto, um aspecto da cultura surda também é salientado no que 

diz respeito ao não posicionamento frente a uma dificuldade por parte dos alunos 

surdos. A organizadora F, percebendo uma inquietação no grupo de surdos, 

perguntou se eles queriam falar alguma coisa. Esse fato gerou toda uma 

movimentação para resolver um problema que eles estavam presenciando, porém, 

os alunos não haviam se pronunciado anteriormente a essa intervenção da 

professora. A postura do TILSP também influenciou quando não passou essa 

inquietação. Por ter julgado ser uma regra todos terem de permanecer em seus 

grupos, ela só posicionou-se após a intervenção da organizadora F.  

No turno 052, “Ela falo que ta um pouco atrapalhada por causa da tradução 

que era melhor ficar ali na frente porque eu to traduzindo aqui do lado fica 
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atrapalhando ela”, a PP apresentou uma fala que surgiu de uma conversa particular 

entre ela e a aluna K; ela assumiu uma posição no lugar do aluno surdo. 

Destacamos esses três pontos porque dizem respeito ao processo de 

construção da colaboração crítica. Nesse sentido, esclareço os acontecimentos e 

suas marcações teóricas. 

 A multimodalidade presente no momento específico desse recorte diz respeito 

à posição ocupada pelo aluno surdo, bem como do TILSP, na sala de aula. Uma 

pesquisa realizada por Rodrigues e Rampinelli (2014) aponta que em uma sala de 

aula na qual há alunos surdos e ouvintes pode-se estudar um layout diferenciado 

para que os surdos possam ter acesso à interpretação e à visualização do TILSP; 

esse layout poderá promover a interação entre todos os alunos. O resultado dessa 

pesquisa definiu que o TILSP deveria ficar ao lado do professor. Dessa maneira, o 

aluno surdo pode sentar-se em qualquer parte da sala de aula; assim, poderá ter 

uma boa visualização do TILSP e também dos apontamentos do professor, bem 

como de suas expressões corpóreas/faciais. Esse aspecto pode fazer a diferença na 

aprendizagem e no contexto de inclusão educacional de alunos com surdez.  

 Percebe-se que, na questão da sobreposição de vozes, as pessoas não se 

dão conta de que esses detalhes influenciam na aprendizagem dos surdos. Nos 

mais variados ambientes educacionais, essa questão sempre está presente. A 

dificuldade do TILSP acompanhar todas as pessoas falando ao mesmo tempo faz 

com que ele faça escolhas dentre as falas; ele faz escolhas que julga serem as mais 

importantes no momento, privando o aluno surdo de todas as informações. É 

fisicamente impossível ouvir e interpretar todas as vozes. Para que haja 

compreensão do contexto como um todo, seria necessário um longo processo de 

mudança no comportamento das pessoas, no sentido de se respeitar a fala de uma 

pessoa até o fim, antes de começar outra fala. Contudo, o TILSP também precisa se 

posicionar, dizendo que não está conseguindo interpretar todas as falas e que isso 

traz prejuízo a ele como também ao surdo. “O prefixo INTER, na palavra intérprete, 

significa o que está entre uma língua e outra, pondo essas línguas em relação, 

criando uma afinidade entre elas” (ROSA, 2005, p. 90), por isso a língua e seus 

requisitos de uso precisam ser explicados para que a o grupo entenda seu 

funcionamento. Ainda com relação ao posicionamento do TILSP, Rampinelli e 
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Rodrigues (2014, p. 84) apontam que “percebeu-se que um fator central na interação 

em sala de aula é o intérprete de sinais. Portanto, algumas discussões são feitas 

com relação à responsabilidade do intérprete e à organização espacial da sala de 

aula”. 

 A multiculturalidade presente nesse episódio diz respeito à postura dos alunos 

surdos frente a um fato que os estava prejudicando. O papel da organizadora F foi 

de tentar descobrir qual era a inquietação e também de contribuir com a fluência do 

assunto em pauta para aprofundar a discussão. O papel dos alunos surdos foi 

passivo; estavam inquietos pela situação, esperando uma provocação para expor 

seus anseios quanto à disposição das cadeiras. Poderiam ter feito isso antes da aula 

começar, explicando que naquela disposição não iriam conseguir visualizar os 

TILSP. Os ouvintes tiveram o papel de tentar entender o contexto; depois das 

explicações, propuseram a mudança. Nesse momento, fica marcada a colaboração 

crítica (MAGALHÃES, 2010) dos participantes ouvintes que, rapidamente, se 

levantaram das cadeiras que estavam na fileira da frente, oferecendo-as para os 

participantes surdos.  

 As interações da organizadora da discussão, F, “Eu acho que é melhor se a 

gente pudesse trocar quem ta sentado a frente vai pra trás...  coisas pra gente 

aprender, pra próxima, bota eles pra frente”; da participante CD, “Regras”; do 

participante Ms, “é bom que cada um fala... [e eles tem que aponta então que é que 

tá (tendo) não sabe tá todo mundo ta falando e eles não conseguem saber quem é 

que tá falando... Levanta a mão ajuda pra saber quem é que tá falando”; e da 

participante CMe, “A gente vai fazer isso ... talvez a gente levantar a mão quando for 

fala por exemplo ... vamo faze isso pessoal”, ocorreram com o objetivo de 

transformar a prática que estava estabelecida no processo de sobreposição de 

vozes. Interações como essas são essenciais no ambiente de pesquisa; elas trazem 

reflexão para transformação da prática.  

 Nessa direção, o contexto dos surdos em escolarização não é muito diferente; 

a maioria ainda não expõe suas opiniões e, como já dissemos, quando há uma fala 

mais forte, essa se sobressai em detrimento a outras. A necessidade da 

argumentação para o pensar criticamente é essencial em um momento como esse. 

Liberali (2012) pontua que “a argumentação pode ser vista como responsável pela 
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expansão e restrição dos objetos – significados – que intencionalmente vão cumprir 

não aquelas necessidades individuais, mas as necessidades de totalidades 

interdependentes” (LIBERALI, 2012, p. 135). As necessidades precisariam ser 

conhecidas por todos naquele momento. 

Analisando os pontos levantados anteriormente, fazemos as seguintes 

considerações. 

 A posição do sujeito surdo na sala de aula influencia em seu desenvolvimento 

acadêmico. Os próprios alunos surdos podem fazer suas colocações e dizer 

de suas inquietações de maneira que o grupo de ouvintes tenha uma função 

de apoio no sentido de ajudá-los nas adaptações necessárias, e não para 

resolver seus problemas que, muitas vezes, nem os conhecem por falta de 

contato com a comunidade e suas carências. 

 A forma como o discurso é estabelecido influencia na percepção do contexto 

da aula. É um aspecto discursivo e multicultural. Nesse caso, os ouvintes 

perceberam que a sobreposição de vozes prejudica não só os surdos, mas 

também os ouvintes, pois nem todos conseguem acompanhar todas as falas 

em um lugar onde esse processo acontece. Para o aluno surdo, fica difícil 

analisar esse contexto, pois é difícil perceber quantas pessoas estão falando 

e quem está falando em determinado momento. Esse fato mostra a 

importância de se ter no ambiente de pesquisa os dois grupos para que um 

auxilie o outro na melhoria do processo de colaboração crítica. 

 O não posicionamento dos alunos surdos frente a um fato que causou 

desconforto em sala de aula é um aspecto cultural. Há de haver posturas 

como a da pesquisadora que percebeu uma inquietação no grupo de surdos e 

promoveu a mudança para que eles tirassem melhor proveito da aula. Ela 

também incentivou os alunos para que tivessem uma postura mais proativa 

quando disse:  073 – “Ó, regra número um pra vocês ... quando a gente fize 

alguma coisa que vocês bem  co a com a forma como ta a dinâmica vocês 

tem que falar com a gente pra gente trocar na mesma hora pr que vocês 

realmente possam participa ... por que eu vou ficar perguntando coisas pra 

vocês vou enche o saco... risos...”.   Com essa fala, ela tenta impulsionar o 

grupo de alunos surdos para que eles se manifestassem em qualquer 

situação de desconforto, incentivando-os para que as colocações fossem 
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compartilhadas com o grupo maior de alunos. Nesse caso, a importância da 

argumentação pode ser incentivada uma vez que os surdos precisam se 

posicionar diante de suas inquietudes. “Entendemos a argumentação como 

artefato para análise e discussão dos problemas e conceitos e não como 

manifestação ou aceitação automática de prontas verdades” (LIBERALI, 

2012, p. 135). 

Este excerto também nos faz repensar nos aspectos multimodais e 

multiculturais que permeiam o Projeto de Extensão e Pesquisa do Digit-M-Ed São 

Paulo. Na questão do layout da sala, o grupo aprofundou uma discussão a respeito 

da posição do intérprete em relação à sala de aula; percebeu-se que a forma atual 

estava dificultando a comunicação. O TILSP fica em frente ao surdo e de costas 

para a maioria das pessoas, conforme croqui a seguir: 

 

                  Figura 7: Posicionamento do TILSP 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

 

De acordo com pesquisa realizada por Rodrigues e Rampinelli (2014) e, 

diante das dificuldades encontradas no Digit-M-Ed São Paulo, gostaríamos de 

propor que a sala de aula apresentasse o seguinte layout: 
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                                 Figura 8: Proposta para posicionamento do TILSP 

 

 

 

 

 

        

 

 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

Por meio do formato acima, a visualização do TILSP fica garantida, os alunos 

surdos poderão sentar-se em qualquer lugar da sala e terão acesso ao TILSP, aos 

apontamentos do professor, bem como às suas expressões corporais e faciais. 

Outro benefício é que o aluno poderá interagir com os demais, quebrando barreiras 

comunicacionais e culturais.  

No segundo ponto, no tocante à sobreposição de vozes, a regra criada foi 

uma boa forma de solucionar a questão, porém há a necessidade de que a regra 

seja obedecida, pois, na maioria dos locais onde essa regra é estabelecida, ela cai 

no esquecimento e a situação anterior volta a acontecer. 

O quarto excerto considera os mesmos aspectos enunciativos do terceiro, 

contudo, foi retirado de um outro momento do encontro. Os participantes que mais 

se destacaram nesse excerto foram: 

 

Quadro 18: Participantes do excerto 4 e suas funções 

Participantes Função 

F Organizadora da discussão 

TILSP Tradutor intérprete de língua de sinais/português 

CMe Participante 

Fe Participante 

R Professor da escola “Eda Terezinha” 

Ra Professor da escola “Eda Terezinha” 

Pessoa X Participante não identificado 
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Pessoa Y Participante não identificado 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

O excerto a seguir apresenta os dados por um ângulo que não focaliza os 

surdos; por esse motivo, não conseguimos identificar os participantes. A única 

participante surda que podemos inferir que está falando, pela mediação do TILSP, é 

K. Essa inferência se deu, pois ela era a única do grupo de surdos que era de 

descendência japonesa, aspecto mencionado em sua fala. Para facilitar a 

identificação dos elementos de análise, utilizamos cores que os identificam. Para 

pronomes pessoais, usamos o amarelo e para pronomes interrogativos, o marrom. 

Os comentários da análise e discussão dos dados são apresentados em cinza. 

 

Legenda 

     Pronomes pessoais e possessivos ou expressões que remetem a esses 

pronomes 

     Questões estruturadas para gerar colaboração 

 

Excerto 4 

Nº Participante Turno Análise 
discursiva 

Observações 

080 F Vocês vão ter então agora 
a partir disso a 
oportunidade de em 
pequenos grupos 
discutirem, você quer 
falar? 

Instrução  

081 TILSP  Então tava falando sobre:: 
a questão das festas por 
exemplo nas minhas 
festas de família ... 
quando eu vou ...no meu 
caso eu sou surda minha 
família é toda, todo mundo 
esta falando as vezes eu 
me sinto bem mal de ir em 
festa de família porque::: 
eles não me conhecem ... 
se eu estou entre os 
surdos como já tem uma 
cultura e tal eu consigo:: 
me sinto bem melhor  

Descrição de 
situação para 
sustentar posição 

Fazendo a 
interpretação 
de voz de K 

082 F – Ah, ah  ... Olha que 
coisa ... olha que coisa 

Recolocação da 
questão 
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interessante, alguém mais 
se sente mal em festas 
que vão?  
 

controversa 
 com 
entrelaçamento de 
vozes 

083 CMe Eu ... Risos ... vou abrir 
meu coraçãozinho 

Ironia 
Ponto de vista 

 

084 F ó vou passar vou começa 
CMe depois vamo vai lá 
CMe fala lá CMe 

Espelhamento/ 
recolocação 

 

085 CMe vou abrir meu 
coraçãozinho prá vocês as 
festas que a gente faz... é 
... os meus amigos e 
minhas amigas são todos 
casados... então eu vou 
nas festas e::: primeiro 
porque assim fica faltando 
um parzinho e agora que o 
M tá namorando ele não 
faz parzinho comigo mais 
e ai eu fico... fica sempre 
uma coisa assim de que é 
eu sinto uma as vezes fica 
uma pressão né de que 
você teria que ter uma 
pessoa para ir na festa 
não sei porque tem 
algumas pessoas que 
fazem pressão 

Apresentação de 
ponto de vista 

 

086 F só algumas Brincadeira/ironia  

087 CMe Algumas Brincadeira/ironia  

088 CMe e as vezes é:: as vezes é 
chato eu não sei não vivo 
em função disso não deixo 
de ir na festas por conta 
disso me divirto muito é:: 
mesmo assim... mas eu 
sinto que existe um tem 
pra mim um desconforto 
nessa situação de ta 
sempre num lugar em que 
todo mundo é um casal 
né? tem um casal 

Apresentação de 
ponto de vista 
contra-argumento 

 

089 F Hum hum Concordância  

090 Fe alguém tem um amigo? Brincadeira/ironia  

091 Todos Risos   

092 R Olha eu ó Pedido de fala  

093 CMe. eu esto só falando 
justamente 

Pedido de fala  

094 F Ela ta se declarando pra 
ve se tem alguém que 
quer ir a festa com ela 

Brincadeira/ironia  
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095 CMe Se alguém tiver ai algum 
tio 

Brincadeira/ironia  

096 Todos Gritos e risos   

097 R Em parte eu vou só 
confidenciar o seguinte eu 
também me separei::: tá 

Apresentação de 
ponto de vista 

 

098 Todos Risos   

099 R Perai ó Brincadeira/ironia  

100 F Resolveu Brincadeira/ironia  

101 R Perai ... não podemos até 
fazer companhia ... ó... 
então mas eu acho ó ...eu 
acho o seguinte... mas eu 
ia dizer basicamente o 
seguinte uma coisa ... não 
uma coisa ... não 

Brincadeira/ironia 
contra-
argumentação 

 

102 F Cadê a J Brincadeira/ironia J é filha de (R) 

103 R Não a J também é minha 
companheira, não ta 
namorando as vezes é 
minha companheira  

Descrição  

104 C Me Exatamente isso mesmo Concordância  

105 R é minha companheira ... é descrição como 

suporte para ponto 
de vista 

 

106 F Então tudo bem pega seu 
filho 

Brincadeira/ 
ironia 

 

107 R mas uma outra coisa que 
que eu sinto uma certa 
diferença em relação a 
isso ... é que mesmo nos 
casais que eram amigos 
quando estávamos 
casados tal isso não se 
revela tanto porque é 
interessante que as festas 
às vezes os churrasco a 
mulherada vá lá conversar 
e os homens então eu não 
sinto tanto essa cobrança 
de olha tem que tá com 
alguém olha as vezes eu 
levo a J e ai quando divide 
mesmo ela vai conversar 
com as mulheres lá e ... tá 
certo por que tem esse 

Apresentação de 
ponto de vista – 
expansão  

 

108 F tem clube do bolinha  e  
Luluzinha 

complementação   

109 R é exatamente isso isso a:: 
gente particularmente os 
homens parece que assim 
encostou na churrasqueira 

descrição como 
suporte para ponto 
de vista  
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pegou a cerveja  e ai o 
assunto flui de um modo 

110 F mas quando tá sentado 
todo mundo é que o 
negócio 

Contra-
argumentação  

 

111 R é é exatamente Concordância   

112 Ra – Eu eu eu tenho um 
modo um pouco curioso o 
meu padrasto o meu 
padrasto é oriental ele é 
japonês e e ... e ... a 
família dele é de Santo 
André e de vez em 
quando morre um parente 
são todos muito velhos lá 
e ... risos .. eu disse que 
era curioso o relato ... 
(risos ...) e ai as vezes eu 
já fui em alguns velórios  é 
uma coisa da cultura 
oriental o velório da 
cultura oriental ele é 
aquele velório que é feito 
em casa e a medida que o 
luto vai passando ele vai 
se transformando todos os 
ritos são ritos de festa 
então eles comem eles 
bebem eles conversam 
eles riem eles só não 
ouvem música acho que a 
música é a única coisa 
que não tem do rito da 
festa fora isso todos os 
elementos da festa estão 
presentes 

Apresentação de 
ponto de vista –  

 
Descrição como 
suporte para ponto 
de vista 

 

113 F e você se sente estranho? Pedido de 
esclarecimento 

 

114 Ra É bizarro ... risos ... não é 
estranho é uma coisa:: é:: 
primeiro porque eu não 
tenho tanto contato então 
não me sinto a vontade e 
de repente as pessoas tão 
festejando tão 
conversando tão rindo 

Apresentação de 
ponto de vista 
Descrição como 
suporte para ponto 
de vista 

 

115 Fe até por conta dessa falta 
de contato [ 

Concordância  

116 Ra é muito maluco Concordância   

117 Fe [vocês passam tanto 
tempo distante que 
quando reúne 

Concordância  

118 F só se encontra Complementação   
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119 CMe é mas é uma coisa da 
cultura  por que é a 
passagem 

Apresentação de 
ponto de vista 
explicação como 
suporte para ponto 
de vista 

 

120 R mas é porque é festa 
mesmo é da passagem é 
festa eu já ti é festa é pra 
encher a cara  

Concordância 
explicação como 
suporte para ponto 
de vista 

 

121 Ra E por que pra mim ... eu 
imagino velório ... eu eu 
num primeiro que eu acho 
velório já estranho mas 
eles tem essa coisa da do 
velório feito de maneira 
que é como se eles 
tivesse comemorando 

Discordância 
explicação como 
suporte para ponto 
de vista 

 

122 F Ó Tentativa de 
passagem do 
turno 

 

123 Pessoa X o dia de los moertos explicação como 
suporte para ponto 
de vista 

 

124 F ó ó como ela é oriental ela 
((tem)) como responder 

entrelaçamento de 
vozes  

 

125 TILSP ela ta falando isso ela ta 
falando que no caso da 
família dela é diferente ... 
quando o vô ... o vô dela 
morreu é::  ele foi 
enterrado e a vó ficou em 
casa ... quem que ficou? 
(TILSP está perguntando 
em particular para K) ... a 
família se resguardava 
ficava um mês ... não saia 
não passeava não fazia 
nada ficava resguardada 
um mês  

Discordância 
descrição como 
suporte para ponto 
de vista 

 

126 F Mas num tinha essa coisa 
da festa? 

Pedido de 
esclarecimento 

 

127 TILSP não ... um mês depois ai 
podia ... começa é como 
se fosse esse ficou esse 
um mês é uma regra da 
família 

Apresentação de 
ponto de vista 
descrição como 
suporte para ponto 
de vista 

 

128 Ra Meus Tentativa de 
tomar o turno 

 

129 TILSP um mês para eles em 
casa 

Complementaçã
o  

 

130 Ra a família do meu padrasto 
... a família do meu 

descrição para 
suporte para ponto 
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padrasto é de Okinawa de vista 
Apresentação de 
ponto de vista 

131 F Ah pode ser diferente 
mesmo 

Concordância  

132 Ra Eu não sei eles são 
esquisitos mesmo ... bem 

descrição para 
suporte para ponto 
de vista 

 

133 Todos risos, gritos   

134 Ra bem esquisitos Brincadeira   

135 Pessoa Y Ele gosta do padrasto 
mesmo 

Brincadeira  

136 Todos risos, gritos   

137 Ra Então é isso Conclusão   

138 R do padrasto ele gosta não 
gosta da família do 
padrasto 

Apresentação de  
suporte para ponto 
de vista – com 
brincadeira  

 

139 Ra eles comem coisas 
estranhas 

Brincadeira   

140 Todos risos, gritos   

141 F Vamo ouvir::: Organização dos 
turnos – 
entrelaçamento e 
controle de turno 

 

142 Ra é a minha cultura também Apresentação de 
ponto de vista 

 

143 F é outra historia que agora 
é a dele vamo lá 

Organização de 
turnos – 
entrelaçamento  

 

144 TILSP 
 

as vezes eu vou em 
alguma festa e ali as 
vezes tem mais outros 
surdos ao qual eu vou 
interagi ... mas tem;;; 
determinados ouvintes 
que não sabe língua de 
sinais e ai cai ... cai 
naquela questão de::: dele 
te que te paciência pra ta 
ensinando determinadas 
pessoas que estão ali 
ouvindo mas não é uma 
característica de se ... de 
todos os surdos tem 
alguns surdos que não 
não gostam ele falou 
assim  no caso por 
exemplo ele consegue 
interagi quando tá jogando 
um baralho:: ou fazendo 

Apresentação de 
ponto de vista 
descrição e 
explicação 
preparando para 
suporte para ponto 
de vista 

Fazendo a voz 
de um surdo, 
não identificado 
por não ter a 
imagem 
disponível, 
apenas o áudio 
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alguma coisa assim ele 
consegue ter essa 
interação 

145 F Pergunta que eu quero 
saber se dá pra paquera? 

Pedido de 
esclarecimento 

 

146 Todos risos, gritos   

147 F dá? Ah isso dá ... Ah::: complemento  

148 TILSP precisa jogar um 
pouquinho de charme 

esclarecimento  

149 F Ui gostei da resposta Brincadeira  

150 Todos risos, gritos   

151 F pode contar as coisas 
também 

  

 

 Na retomada do foco sequencial, a organizadora F pareceu tentar saber as 

ideias dos participantes surdos sobre ir a festas por meio de mecanismos 

conversacionais (LIBERALI, 2013) e do uso da interrogação “... você quer falar?” 

Essa questão desencadeou uma sequência de percepções multiculturais que os 

participantes tinham de si mesmos  e do “outro”. 

Percebemos no excerto que as pessoas estavam falando de suas 

experiências pessoais por meio do uso dos pronomes pessoais (eu, me) ou 

possessivos (meu, meus). O turno 081, “Então tava falando sobre:: a questão das 

festas por exemplo nas minhas festas de família ... quando eu vo ...no meu caso eu 

sou surda minha família é toda todo mundo ta falando as vezes eu me sinto bem mal 

de ir em festa de família porque::: eles não me conhecem ... se eu estou entre os 

surdos como já tem uma cultura e tal eu consigo:: me sinto bem melhor”,  marca 

esse aspecto. Devemos levar em consideração que é uma fala interpretada, na qual 

a TILSP reproduz a fala da participante surda. Devido ao acesso à informação 

acontecer de forma que não focalizava os surdos, é impossível afirmar que a 

participante usou todos os pronomes que estão grifados acima, porém, pela análise 

da fala da TILSP, podemos perceber o uso dos pronomes para afirmar a 

apresentação do ponto de vista da participante, que defende a participação em 

festas, por parte dos surdos, de forma excludente. 

A organizadora da discussão fez o espelhamento da questão controversa, por 

meio de recolocação, abrindo a participação de outros integrantes do grupo por meio 

de mecanismos conversacionais (LIBERALI, 2013), usando a interrogação no turno 
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082, “– Ah, ah ... Olha que coisa ... olha que coisa inte... alguém mais se sente mal 

em festas que vão?”.  

Na construção do discurso desse excerto, foram formados três grupos 

distintos: o grupo dos surdos, o grupo dos descasados e o grupo dos familiares de 

orientais. As pessoas apoiaram-se nos pronomes pessoais e houve a concordância 

de outras pessoas em turnos diferentes. Um exemplo disso aconteceu no turno 081, 

com o uso de minhas, meu, eu, minhas, me pela participante surda K falando como 

se sente em festas das quais ela participa. No turno 144, eu, eles (determinados 

ouvintes), delas (determinadas pessoas), deles (alguns surdos), outro surdo não 

identificado apoia-se no fato de que a língua de sinais tem que ser explicada para 

que ele consiga interagir com outras pessoas e que, no caso dele, isso pode ser 

feito, embora exija paciência. 

No grupo dos descasados, CMe, no turno 085, usou os pronomes eu, meu, 

meus e R, no turno 107, usou eu. 

No grupo dos familiares de orientais, o uso dos pronomes por Ra, no turno 

112, eu, meu, a família dele (referindo-se ao padrasto) e eles comem, eles bebem, 

eles conversam é também confirmado pela TILSP (provavelmente fazendo a voz de 

K) que usa, no turno 125, ela, dela. 

 Esses turnos demonstram o uso de mecanismos conversacionais, porque os 

sujeitos apresentam uma interação e interpenetração de suas vozes. Por apresentar 

os mesmos pronomes em turnos diferentes, caracteriza-se a permeabilidade que 

mostra a combinação de diferentes falas em um discurso construído por falas que 

organizam uma combinação discursiva, como se refletissem um único falante em um 

pensamento coletivo (LIBERALI, 2013). 

Esse excerto deu origem a um evento dramático que teve como fato gerador 

o turno 081, no qual a aluna surda disse que se sentia mal em participar de festas 

com ouvintes, pois se sentia excluída do grupo por não “falar a mesma língua”. 

Tendo em vista os grupos que se sentem excluídos em festas, podemos 

perceber que essa situação não acontece apenas com os surdos. Esse aspecto 

demonstra que o trauma causado pela situação de opressão cultural dos surdos, a 

luta pelo reconhecimento social é constante: 
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A problemática multicultural nos coloca de modo privilegiado diante 
dos sujeitos históricos que foram massacrados, que souberam 
resistir e continuam hoje afirmando suas identidades e lutando por 
seus direitos de cidadania plena na nossa sociedade, enfrentando 
relações de poder assimétricas, de subordinação e exclusão 

(MOREIRA; CANDAU, 2011, p. 17).  
 

Contudo, essa questão de opressão cultural pode ser superada por meio da 

colaboração crítica (MAGALHÃES, 2010).  

 Seguem considerações sobre os três grupos que são formados no desenrolar 

da discussão: 

 Grupo dos surdos 

Os surdos sentem que são excluídos das festas, pois os ouvintes não 

interagem com eles. Eles alegam o fato do desconhecimento da Libras como 

a razão desse movimento; mesmo quando usam uma forma de 

translanguage, é necessária paciência para ensinar como se comunicar. 

 Grupo de descasados 

CMe e R comentaram sua participação nas festas na condição de 

descasados. R chamou a atenção para o fato de que, mesmo quando estava 

casado, havia também uma separação entre homens e mulheres em festas; 

esse também é um aspecto cultural. Esse aspecto é confirmado no turno 

106, quando F, pela percepção da fala de R, disse “tem o clube do Bolinha e 

da Luluzinha”.  

 Grupo de familiares de orientais 

Ra falou da questão dos velórios dos orientais que são encarados como um 

momento de passagem para outra condição e essa condição é comemorada 

com festa. Já K disse que em sua família isso não acontece. Percebemos 

aqui uma contradição cultural nos descendentes de japoneses. Esse fato é 

importante na discussão dos dados, pois na realidade essas contradições 

acontecem em qualquer cultura ou grupo social. 

As pessoas que comentaram esses aspectos culturais trouxeram a visão de 

grupos específicos. Foi importante saber da angústia do “outro”, porém, em termos 

de transformação, as discussões não foram suficientes. A equipe do Digit-M-Ed São 

Paulo não fez uma reflexão mais profunda no sentido de mostrar que em todos os 

grupos sociais os problemas encontrados podem ser discutidos e superados. 
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Utilizando os procedimentos da colaboração crítica, os dados deveriam ter sido 

analisados pelo grupo e, por meio do confronto entre as ideias, poderia provocar a 

transformação desse pensamento. 

Um disparador para a transformação cultural poderia ter sido a fala de CMe 

no turno 088, “e as vezes é:: as vezes é chato eu não sei não vivo em função disso 

não deixo de ir na festas por conta disso me divirto muito...”. 

Os outros grupos poderiam ter se apropriado dessa fala para refletir sobre seu 

comportamento em festas e assim mudar sua condição, ajudando os grupos afins na 

transformação dessa realidade também. 

Uma pergunta que expandiria o conhecimento multicultural poderia, por 

exemplo, ser formulada nos seguintes termos: O que de comum conseguimos 

visualizar nesses três grupos formados aqui? Ou, quais aspectos multiculturais 

podemos elencar? 

Por outro lado, o fato de começar a discutir o assunto demonstra que a 

colaboração continua no processo de construção, pois as contradições foram 

levantadas e os conceitos de contradição estão imbricados na colaboração. A 

“colaboração uma vez que entender as organizações discursivas, nas negociações 

na produção do conhecimento envolve[rá] a compreensão das manifestações de 

contradição nos discursos dos participantes” (MAGALHÃES, 2014, p. 25). Esse 

evento marca a reflexão sobre a mudança das práticas dialógicas como é a proposta 

do objetivo dessa pesquisa e também responde a pergunta 2) Elas são superadas? 

Como?, que se refere às contradições multiculturais. 

 Contudo, nos excertos 3 e 4, inicia-se o processo de construção da 

colaboração crítica (MAGALHÃES, 2010) em que surdos e ouvintes buscam 

proporcionar melhores condições de convivência para ambos. Esse processo foi 

verificado em virtude dos eventos dramáticos selecionados, que foram disparadores 

de ZPDs e puderam promoveram perezivhania. As transformações causadas estão 

sendo presenciadas pelos participantes do projeto. 

O quadro abaixo demonstra as contradições multiculturais e responde a 

primeira pergunta desta pesquisa: Que contradições multiculturais entre surdos e 

ouvintes se materializam no projeto Digit-M-Ed São Paulo? 
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Quadro 19: Contradições multiculturais destacadas no encontro 

Contradições multiculturais neste encontro 

A posição do surdo no layout da sala de aula, influencia o processo de ensino 
aprendizagem; 

A sobreposição de vozes prejudica o processo de aprendizagem; 

A falta de posicionamento dos surdos frente a um fato que causou desconforto em sala de 
aula; 

Sentimento de exclusão nas festas. 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

 A seguir, o quarto e último encontro será descrito. 

 

6.1.1.4   Quarto encontro:  Fechamento do semestre 

 

No dia 20 de junho de 2015, foi realizado o último encontro do semestre na 

PUC-SP, Rua Monte Alegre, 898, sala 510. No primeiro momento, os participantes 

dirigiram-se a uma sala que estava ornamentada com elementos de festa junina. 

Havia um cartaz na lousa com os dizeres “Deixe sua mensagem”. A equipe do Digit-

M-Ed São Paulo incentivava os alunos a escreverem algo sobre o que havia 

representado, para eles, o projeto desenvolvido no semestre corrente. Um correio 

elegante também foi organizado para que os participantes pudessem trocar 

mensagens. 

No segundo momento, os participantes foram direcionados para outra sala. A 

coordenadora do projeto deu alguns avisos referentes ao calendário do semestre 

seguinte e, na sequência, relatou sobre a proposta de pauta para o encontro que 

seria: 

 Apresentação pelos grupos da lição de casa proposta no último encontro; 

 Apresentação de cada escola sobre o papel do homem e da mulher; 

 Discussão do tema para o próximo semestre. 

No terceiro momento, as apresentações das análises dos convites de festas 

foram iniciadas. Os grupos, com alunos de escolas diferentes, haviam se organizado 

no encontro anterior e interagiram para a criação da apresentação com auxílio de 

redes sociais. As discussões estavam ligadas aos componentes da Atividade. 
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O primeiro grupo fez um vídeo com apresentação em Libras e solicitou que o 

TILSP fizesse a interpretação para a língua portuguesa. O segundo grupo explicou 

que fizeram uma apresentação em que o grupo se organizou de forma colaborativa 

por meio do software Prezi, no qual cada um fazia modificações on line. O convite 

analisado foi o da “festa dos surdos” e duas alunas surdas explicaram os recursos 

multimodais presentes nos convites como, por exemplo, desenhos geométricos, 

tamanho de letra e aparência geral. Discutiu-se também como homens e mulheres 

são representados no convite. 

O terceiro grupo analisou os recursos multimodais, como cores e imagens, de  

dois convites. Eles utilizaram, colaborativamente, a ferramenta Google Docs com o 

Google apresentações. O primeiro convite foi o do “baile do direito da PUC”, 

apresentado em dois formatos: vídeo divulgado no Facebook e nas redes sociais e 

flyer, divulgado em cartazes e, também, nas redes sociais. O segundo convite, “baile 

do farol”, foi veiculado no aplicativo WhatsApp. O grupo também analisou a 

representação da mulher nos convites como um atrativo para homens irem à festa. 

O quarto grupo apresentou as análises com duas participantes que trouxeram 

suas colaborações por meio do software Skype e que estavam nas cidades de 

Recife e Gravatá. O trabalho foi realizado por grupos do Facebook, WhatsApp e 

Messenger para discussão e montagem da apresentação. O convite analisado 

estava em forma de áudio e era de um administrador de um grupo do WhatsApp, 

que utilizou o formato de anúncio de rádio para fazer o convite de uma festa que 

duraria três dias, não deixando claro se o público alvo era homens ou mulheres. Os 

recursos multimodais apresentados foram: a voz, a música escolhida e a repetição 

das expressões. 

Ao final desse momento, foi feita uma discussão sobre o papel de homens e 

mulheres. 

No quarto momento, a discussão foi feita pelas escolas. A primeira a se 

apresentar foi a Escolas Eda Teresinha, que montou um plano de aula com o 

componente “Artes”. Foi feita uma apresentação de uma festa que ocorreu na escola 

direcionada para a “festa da família”. A festa tinha a proposta de que todos os 

enfeites, inclusive os convites,  fossem confeccionados em casa pelos alunos e seus 

pais. Os alunos (meninas e meninos) do sexto ano confeccionaram pipas, os do 
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oitavo ano espantalhos e os do nono ano fizeram bonecos caipiras. A escola 

analisou a sequência didática da festa relacionando-a ao conceito de Atividade. 

Na sequência, o colégio Stagio fez uma apresentação que considerava a 

questão dos gêneros para as disciplinas de Artes e Inglês.  O tema dessa aula era 

“mulheres e homens para Shakespeare”. A aula foi iniciada com uma aluna no papel 

de professora relatando, em Libras,  o que aconteceria a seguir. Ela explicou que 

seu conhecimento dessa língua era pouco. Em seguida, a aluna convidou uma 

colega para apresentar em inglês a aula e, em seguida, fez a explicação em 

português. Foi apresentado um recorte do filme “A Megera Indomada” e, na 

sequência, foi realizada uma discussão do papel do homem e da mulher no século 

XVI. Uma encenação também foi feita, mostrando o comportamento de homens e 

mulheres em um casamento. A discussão dos papéis de homens e mulheres nesses 

contextos foi feita na finalização da apresentação. 

A próxima escola a se apresentar foi a Stance Dual, que discutiu o tema 

“definindo homem e mulher” na perspectiva de uma aula de Ciências, fazendo uma 

relação com o elemento Instrumentos da Atividade. Foi apresentado o recorte de 

uma música e um comercial de uma bebida e foi discutido o papel de homens e 

mulheres nele. Em seguida, foi feita uma apresentação dos sistemas que compõe o 

corpo humano de homens e mulheres. A discussão foi feita em torno dos 

estereótipos genéticos para ambos os sexos.  

O Colégio do Instituto SELI foi a última escola a apresentar-se. Os 

professores falaram sobre como incluir o tema “festas” no currículo trabalhando com 

as disciplinas de Artes, História e Língua Portuguesa. Para essa discussão, foi feita 

a escolha da Festa Junina por se tratar de um aspecto cultural dos surdos da cidade 

de São Paulo. Foi proposto que a escola se dividisse em grupos e que esses grupos 

trouxessem o significado para cada disciplina sobre os aspectos da festa. Ao final, 

os professores esclarecem que o que apresentaram era apenas uma proposta do 

que poderia ser feito. A discussão final foi em torno da interculturalidade que pode 

haver entre surdos e ouvintes. 

No final das apresentações, a coordenadora do projeto fez a discussão das 

apresentações e trouxe para reflexão o desencapsulamento curricular. 
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No quinto momento, a data do encontro seguinte, que seria no dia 22 de 

agosto, foi apresentada, além do  ema que havia aparecido com mais frequência   

nas pesquisas feitas por meio de questionário on line: “mover-se pela cidade”. 

 

6.2   Atuação do TILSP no Digit-M-Ed São Paulo 

 

Nesta seção, iniciaremos a análise de outra vertente da qual a pesquisa se 

propõe. Buscaremos responder a pergunta 3 da pesquisa: como os TILSP podem 

colaborar para a formação crítico-colaborativa dos surdos? 

 Nessa direção, e pelos dados coletados, podemos notar a importância da 

mediação; por isso, o papel social do TILSP se destaca. 

Em termos de interpretação, sempre ficarão algumas coisas sem mediação 

do intérprete de Libras, pois esse faz escolhas entre uma e outra fala. Um exemplo 

desse procedimento são as discussões que aconteceram no Digit-M-Ed São Paulo. 

É impossível ao TILSP captar todas as falas que acontecem ao mesmo tempo, mas 

o profissional deve estar em sincronia com o andamento das discussões para que 

suas escolhas sejam as mais pertinentes possíveis.  

 A seguir, apresentaremos as análises do excerto 5.  

 

6.2.1    A atuação do TILSP 

 

O excerto 5, analisado nesta seção, foi retirado do terceiro encontro, já 

descrito no capítulo anterior. 

Os participantes desse excerto específico são: 

 

Quadro 20: Participantes do excerto 5 e suas funções 

Participantes Função 

CD 
Pesquisadora 

K Participante surda 



 

 
 

151 

TILSP Tradutor intérprete de língua de sinais/português 

SC Participante surda 

SM Participante surdo 

F Organizadora da discussão 

Fe Participante  

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

Legenda 

      Aspectos ligados à interpretação 

      Aspectos não ligados à interpretação  

      Marcações da Libras 

 

Excerto 5 

Nº Participante Turno Análise 

discursiva 

Observações 

170 CD Talvez a gente precisasse 
defin ... éh, éh  falar um 
pouquinho mais sobre o 
verbo participar ... por que 
... o participar ... por que a 
gente pode participar de 
várias maneiras... numa 
festa ... o que diferenciaria 
eu participar como sujeito 
ou comunidade ... então se 
pensar por exemplo ... teve 
uma hora hoje ... que nós 
que eu dancei ... eu dancei 
... agora teve um momento 
por exemplo nosso como:: 
então eu dancei a Cris 
dançou todos nós 
dançamos ... nesse 
momento nos tamos com 
que papel de participação 
... 

descrição para 
introduzir a 
questão 
controversa sobre 
participação 

 

171 TILSP ENTÃO... EU LÍNGUA 
EXPLICAR MELHOR 
SIGNIFICAR VERBO 
PARTICIPAR (P-A-R-T-I-C-
I-P-A-R) PORQUE PODER 
PARTICIPAR VÁRIAS 
MANEIRAS FESTA 
DEPENDE JEITO COMO 
DIFERENTE EU 

Interpretação Sinais usados 
pela TILSP na 
fala de CD 
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PARTICIPAR PESSOA EU 
(Câmera se reposicionando 
não é possível ver a 
sequencia) GRUPO (C-O-
M-U-N-I-D-A-D-E) COMO 
LADO DIFERENTE SABER 
COMO PENSAR 
DIFERENTE EXEMPLO EU 
HORA HOJE DANÇAR ... 
AGORA EXEMPLO EU 
TER DANÇA AMIGO CRIS 
DANÇAR TODOS 
DANÇAR (BOM DIA) 
MOMENTO (configuração 
bilabial neste momento) EU 
EU DANÇAR EU 
(configuração bilabial meu) 
(P-A-P-E-L) QUAL? 

172 K PARTICIPANTE É? 
 

Pedido de 
esclarecimento 

Uso da Libras 

173 TILSP COMUNIDADE OU  EU 
(configuração bilabial 
indivíduo)? 

Questão auxiliar 
de interpretação 

Fala não 
interpretada em 
português 

174 TILSP Na opinião da K você está 
participando nesse 
momento da dança como 
indivíduo 

Apresentação de 
ponto de vista 

A TILSP vê a 
LS de K e 
interpreta o que 
ela falou de 
forma 
consecutiva 

175 CD Mas pensando no nosso 
triangulo. Eu sou o sujeito? 
Eu sou comunidade? 

Questão 
controversa 

 

176 TILSP AH... OLHAR (direciona o 
olhar para a tela na qual 
esta projetada o triângulo) 
PENSAR EU 
COMUNIDADE EU? 

Interpretação Sinais usados 
pela TILSP na 
fala de CD 

177 K DANÇAR É? Pedido de 
esclarecimento 

Fala não 
interpretada em 
português 

178 TILSP HORA DANÇAR EU 
(oraliza papel mas não faz 
o sinal) EU É (S-U-J-E-I-T-
O) COMUNIDADE QUAL? 

Questão auxiliar 
de interpretação 

Fala não 
interpretada em 
português 

179 SC COMUNIDADE 
 

Apresentação de 
ponto de vista 

Fala não 
interpretada em 
português 

180 K ACHO COMUNIDADE Apresentação de 
ponto de vista 

Fala não 
interpretada em 
português 

181 SM COMUNIDADE 
 

Apresentação de 
ponto de vista 

Fala não 
interpretada em 
português 
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182 F Os outros podem falar 
também gente 

Espelhamento Fala não 
interpretada 
para Libras 

183 TILSP PORQUE? Questão auxiliar 
na interpretação 
Pedido de 
sustentação 

Fala não 
interpretada em 
português 

184 K ACHAR COMUNIDADE 
VERDADE, OU PORQUE 
UM QUALQUER PESSOA 
PARTICIPAR ENTÃO 
IGUAL OS DOIS, 
PESSOAS QUALQUER 

Apresentação de 
ponto de vista 

Fala não 
interpretada em 
português 

185 TILSP POR QUE? ENTÃO 
EXEMPLO COMUNIDADE 
POR QUE COMUNIDADE? 

Questão auxiliar 
na interpretação 
Pedido de 
sustentação 

Fala não 
interpretada em 
português 

186 SM PESSOA COMUNIDADE 
PORQUE PESSOA 
COMUNIDADE DANÇAR, 
ENVOLVER FESTA 

Apresentação de 
ponto de vista 
Explicação 

Fala não 
interpretada em 
português 

187 TILSP Por causa do envolvimento 
de outras pessoas na 
dança 

Interpretação oral 
Pedido de 
sustentação 

TILSP fazendo 
a interpretação 
oral de SM 

188 CD Que interessante a dúvida Apresentação de 
ponto de vista 

Fala não 
interpretada em 
Libras 

189 K  TAMBÉM DENTRO 
ENVOLVER TRABALHAR 
DENTRO. SABE? 

explicação como 
sustentação do 
ponto de vista 

Fala não 
interpretada em 
português 

190 TILSP Ah...  Oraliza  Ah... 
 (põe a mão no 
queixo e 
balança a 
cabeça 
afirmativamente
) 

191 P PODER PERGUNTAR? Questão 
controversa 

Pela posição da 
câmera não 
consegui ver os 
sinais 

192 TILSP PODER  Fala não 
interpretada em 
português 

193 P 
 

EXEMPLO GRUPO TODO, 
EXEMPLO, SURDO 
GRUPO EU O QUE 
SURDO CHEGAR 
PESSOA DENTRO PODE 
PARTICIPAR QUALQUER 
PESSOAS O QUE 
PRÓPRIO OUTRO GRUPO 
OUVINTE PARTICIPAR 

Apresentação de 
ponto de vista 

Sinais usados 
por P 
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(câmera se reposicionando 
não é possível ver a 
sequencia) CONCLUIR 
PESSOAS (novo 
reposicionamento de 
câmera) EXEMPLO 

194 TILSP 
 

Ele acha que é o individuo 
porque apesar de ter um 
grupo ali dentro quando 
você pensa na nas pessoas 
de forma individualizada por 
exemplo o individuo 
naquele contexto por 
exemplo na festa dos 
surdos é um surdo ele ta 
dançando ele ta interagindo 
com as outras pessoas mas 
ele não deixa de ser um 
individuo na sua 
particularidade. 

Apresentação de 
ponto de vista 
 
Descrição e 
explicação para 
sustentação de 
ponto de vista 

Interpretando 
para o 
português a fala 
de P 

195 F fez uma discussão mais 
filosófica do termo ... risos 

Apresentação de 
ponto de vista 
sobre a ideia do 
aluno 

 

196 TILSP LEGAL OPINIÃO 
FILOSOFIA 

Interpretação  

197 Fe esse individuo então seria o 
sujeito e não a 
comunidade? 

questão 
controversa  

Fala não 
interpretada em 
Libras 

198 TILSP esse indivi ... é exatamente 
é o sujeito e não 
comunidade na opinião dele 
é sujeito. 

Apresentação de 
ponto de vista 
E contra-
argumento 

Referindo-se a 
fala de P 

199 TILSP PESSOA ESTA 
COMUNIDADE OPINIÃO 
EU COMUNIDADE NÃO 

Interpretação Sinalização 
feita em 
conjunto à fala 
acima 

200 K A COMUNIDADE O QUE 
SIGNIFICA É A MISTURA? 

Pedido de 
Apresentação de 
ponto de vista 
esclarecimento 

Fala não 
interpretada em 
português 

201 TILSP ENTÃO... DIFÍCIL DEPOIS 
VER PERGUNTAR. 

Dispersão Balança a 
cabeça de 
forma a dizer 
então... porque 
ia começar a 
interpretar a 
fala e retomou 
respondendo à 
K 

202 F Vamos ouvir o Pedro 
depois eu vou querer quero 
só fazer uma 

entrelaçamento de 
vozes 

Fala não 
interpretada em 
português 
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explicaçãozinha de uma 
coisa. 

 

 

 No turno 170, a participante CD apresentou uma questão de espelhamento, 

recolocando o tema que estava sendo discutido: a tentativa da construção do 

conceito de comunidade e sujeito no contexto da Atividade. Conforme a transcrição 

dos sinais usados pela TILSP, no turno 171, “ENTÃO... EU LÍNGUA EXPLICAR 

MELHOR SIGNIFICAR VERBO PARTICIPAR (datilologia P-A-R-T-I-C-I-P-A-R) 

PORQUE PODER PARTICIPAR VÁRIAS MANEIRAS FESTA DEPENDE JEITO 

COMO DIFERENTE EU PARTICIPAR PESSOA EU (câmera se reposicionando não 

é possível ver a sequencia) GRUPO (datilologia C-O-M-U-N-I-D-A-D-E) COMO 

LADO DIFERENTE SABER COMO PENSAR DIFERENTE EXEMPLO EU HORA 

HOJE DANÇAR ... AGORA EXEMPLO EU TER DANÇA AMIGO CRIS DANÇAR 

TODOS DANÇAR (bom dia) MOMENTO (configuração bilabial neste momento) EU 

EU DANÇAR EU (configuração bilabial meu) (datilologia P-A-P-E-L) QUAL?”, 

podemos perceber algumas marcações importantes da língua de sinais, como, por 

exemplo, o uso da datilologia na apresentação do verbo P-A-R-T-I-C-I-P-A-R. Esse 

procedimento é um ponto positivo da interpretação, pois chama atenção dos surdos 

e faz com que eles entendam que é um termo específico. Outro aspecto importante 

aconteceu quando a TILSP usou pela primeira vez o sinal de comunidade e também 

faz a datilologia desse sinal. Esse procedimento faz o atrelamento do sinal à palavra.  

Outro fato ocorrido na interpretação foi que a TILSP, no meio da 

interpretação, respondeu ao cumprimento de um colega que acabava de chegar, 

dizendo “bom dia”. Embora esse procedimento não seja recomendado, os surdos 

entenderam e parece que o ocorrido não atrapalhou o entendimento do contexto. 

No turno 172, a participante surda K perguntou diretamente à TILSP 

“PARTICIPANTE É?”.  A partir de então, fica estabelecido um discurso paralelo que 

dura oito segundos entre os turnos 172 e 173. No turno 173, a TILSP fez uma 

questão auxiliar de interpretação por sua conta para reforçar a questão de 

espelhamento do turno 171/172. Além disso, ela usou o sinal de eu apontando para 

si, para sujeito e, nesse caso, deveria ser o eu genérico, pois poderia ser preenchido 

por qualquer dos participantes da Atividade. No turno 174, “NA OPINIÃO DA K 
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VOCÊ ESTÁ PARTICIPANDO NESSE MOMENTO DA DANÇA COMO INDIVÍDUO”, 

ela apresentouu o ponto de vista da aluna K sobre a questão de espelhamento. 

No turno 175, a participante CD fez um esclarecimento da questão de 

espelhamento do turno 170; ela olhou para a tela e apontou para o triângulo da 

Atividade. A TILSP acrescentou e eliminou sinais importantes na interpretação. 

No quadro a seguir, podemos perceber a diferença do que foi interpretado. 

 

Quadro 21: Diferenças de interpretação 

175 Mas pensando no nosso triângulo, eu, sou o sujeito? Eu, sou comunidade? 

176 Ah... Olhar, pensar (direciona o olhar para a tela na qual está projetada o triângulo)  

eu comunidade eu 

Fonte: elaborado pelo pesquisador 

 

 Abaixo, segue uma análise dos sinais utilizados pela TILSP em relação ao 

português. 

 A TILSP fez a interjeição Ah..., o que não aparece na fala da participante CD. 

Isso pode indicar que ela (a TILSP), nesse momento, entendeu o que estava sendo 

falado. Usou ainda, o sinal olhar e pensar e girou a cabeça para a tela na qual 

estava projetado o triângulo, porém, não fez o sinal de triângulo e não apontou para 

a tela. Além disso, o processo anafórico estabelecido ficou confuso, embora ela 

tenha separado eu de comunidade; ela poderia ter feito uma marcação antes desse 

processo. 

Uma sugestão de melhor interpretação do turno 175 seria: Mas pensar 

triângulo (apontar para o triângulo projetado na tela) eu quem? Eu (datilologia S-U-J-

E-I-T-O) ou comunidade, qual? 

 Entre os turnos 175 e 187, um diálogo de 25 segundos foi estabelecido entre 

os surdos e a TILSP. Nessa conversa paralela, os surdos opinaram e uma ideia 

muito interessante foi colocada por K, no turno 184, “ACHAR COMUNIDADE 

VERDADE, OU PORQUE UM QUALQUER PESSOA PARTICIPAR ENTÃO IGUAL 

OS DOIS, PESSOAS QUALQUER”, mas a TILSP não a interpretou. 

No turno 186, o participante surdo SM colocou sua opinião: “PESSOA 

COMUNIDADE PORQUE PESSOA COMUNIDADE DANÇAR, ENVOLVER FESTA” 
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e, finalmente, a TILSP quebrou o silêncio fazendo a interpretação oral do 

participante. Depois dos 25 segundos de espera, os participantes estavam ansiosos 

por uma participação dos surdos. Nesse momento, a participante CD disse que a 

dúvida era interessante. 

Novamente, um silêncio de 20 segundos foi estabelecido a partir do turno 186, 

em meio a um diálogo entre os surdos e a TILSP. No turno 189, a participante K 

levantou a dúvida a respeito das pessoas que trabalham na festa: “TAMBÉM 

DENTRO ENVOLVER TRABALHAR DENTRO. SABE?”. A TILSP não repassou a 

informação e resolveu não esclarecer a dúvida da aluna. Ela oralizou  Ah..., pôs a 

mão no queixo e balançou a cabeça afirmativamente. Essa atitude parece indicar que 

a TILSP está pensando junto à aluna ainda não tendo a resposta. 

No turno 193, “EXEMPLO GRUPO TODO, EXEMPLO, SURDO GRUPO EU O 

QUE SURDO CHEGAR PESSOA DENTRO PODE PARTICIPAR QUALQUER 

PESSOAS O QUE PRÓPRIO OUTRO GRUPO OUVINTE PARTICIPAR (câmera se 

reposicionando não é possível ver a sequencia) CONCLUIR PESSOAS (novo 

reposicionamento de câmera) EXEMPLO”, P expressou sua opinião com marcas do 

discurso de surdo; essas marcas (pintadas de verde) são típicas da fala dos surdos, 

mas, infelizmente, com os reposicionamentos de câmeras não foi possível ver a fala 

por completo e esse dado ficou prejudicado. 

No turno 197, “esse indivíduo então seria o sujeito e não a comunidade?”, Fe 

fez a pergunta referindo-se à fala de P. A TILSP não fez a interpretação da fala de Fe 

para os surdos e respondeu usando a fala de P, “esse indivi ... é exatamente é o 

sujeito e não comunidade na opinião dele é sujeito”.  

A participante surda K expôs sua dúvida: “A COMUNIDADE O QUE 

SIGNIFICA É A MISTURA?”. Seria crucial que a TILSP tivesse repassado o 

questionamento, mas, devido ao andamento das falas, ela decidiu seguir a 

interpretação, comprometendo-se em depois perguntar: “Então... difícil depois ver 

perguntar”. 

Vale comentar que nos turnos seguintes a TILSP não passou a dúvida para o 

grande grupo. Por esse procedimento, não houve a possibilidade de acontecer a 

colaboração crítica. Sabemos que a negociação de significados e sentidos só pode 

acontecer a partir da exposição dos conflitos, pois, para Magalhães (2013, p. 13), “a 
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organização argumentativa da Linguagem proporciona um contexto de reflexão 

crítica”. Ainda, para Magalhães (2012), esse movimento de colaboração e 

contradição proporciona a transformação para a expansão do conhecimento.  

O movimento de colaboração e contradição que define a criação de 
zpds como uma relação possibilitadora de transformação, em que 
todos os participantes  aprendem uns com os outros e, juntos, 
negociam de forma crítica a produção do conhecimento sobre modos 
de compreender e transformar os processos de ensino-
aprendizagem e desenvolvimento, nos contexto escolares  
(MAGALHÃES, 2012, p. 21).  

 

Comunidade, no contexto da Atividade, tem uma conceituação específica. A 

discussão estabelecida estava em torno desse conceito e tinha importância vital, 

naquele momento, para a formação do conceito da Atividade. A falta de 

comunicação da TILSP para o grande grupo pode ter sido um fator que prejudicou o 

entendimento. Esse procedimento, fez com que os alunos fossem silenciados. Além 

disso, a dúvida poderia ser a de outros também. Com esse procedimento, a TILSP 

não permitiu que o processo de ZPD fosse iniciado, pois “o aprendizado desperta 

vários processos internos de desenvolvimento, que são capazes de operar somente 

quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em operação com 

seus companheiros” (VYGOTSKY, 1930/1999, p. 60). 

Após a apresentação do excerto e sua análise, apresentamos um resumo dos 

fatores que influenciaram na interpretação: 

 Uso da datilologia para marcar pontos importantes na interpretação; 

 colocação de fala externa à interpretação: “bom dia”; 

 estabelecimento de discurso paralelo; 

 questão auxiliar feita por conta própria; 

 uso do “eu” específico ao invés do genérico; 

 não interpretação de falas para o português; 

 acréscimo e supressão de sinais; 

 tempo demasiado na espera da devolutiva da LS produzida pelos surdos; 

 não conceituação do termo comunidade e uso de sinal genérico. 

Para responder a pergunta 3) Como os TILSP podem colaborar para a formação 

crítico colaborativa dos surdos?. precisamos ter em mente que o TILSP não trabalhou 

sozinho no Projeto de Extensão e Pesquisa Digit-M-Ed São Paulo. Os pesquisadores 
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poderiam ter questionado algumas situações como, por exemplo, o tempo de espera 

demasiado, a conversa paralela estabelecida e as questões auxiliares que foram 

formuladas pelos intérpretes.  

Outros fatores também influenciam como tempo, dinâmica da aula, escolhas 

lexicais indevidas pelos locutores, porém, como já dissemos, o profissional precisa estar 

conectado à situação que está interpretando, aos surdos e aos locutores. 

A colaboração crítica é um processo que continua em construção no projeto 

Digit-M-Ed São Paulo, assim como a construção do profissional TILSP. Para que esse 

processo aconteça satisfatoriamente, é preciso que todos estejam intencionados a 

pensar nesse processo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação apresentou a análise das contradições multiculturais do 

projeto de extensão e pesquisa Digit-M-Ed São Paulo. Não tive a pretensão de 

esgotar o assunto, e sim de observar como essas contradições aconteciam no 

recorte do projeto.  

Ao iniciar este trabalho, meu objetivo era investigar a multiculturalidade entre 

surdos e ouvintes. Ao frequentar as aulas, aprendi a analisar os dados por meio da 

metodologia da PCCol (MAGALHÃES, 2004, 2007, 2009), que me ajudou a 

compreender as reflexões critico-colaborativas existentes no ambiente da pesquisa. 

Investiguei as práticas dialógicas durante a pesquisa, procurando perceber em quais 

momentos estavam presentes contradições entre os participantes, pois, a partir das 

contradições, são gerados eventos dramáticos que disparam ZPDs (VYGOTSKY 

1930/1999); essas, por sua vez, promovem perezivhania (VERESOV, 2012). 

 Assim, falar dos resultados encontrados seria listar apenas uma parte de toda 

a expansão de conhecimentos que foi gerada pela convivência entre surdos, TILSP 

e ouvintes, durante a pesquisa. Cabe, então, ressaltar as percepções que os 

participantes do projeto de extensão e pesquisa Digit-M-Ed São Paulo tiveram no 

decorrer de todo o processo. 

 Uma das percepções foi que participantes surdos têm atenção motivada pela 

visão e suas percepções diferem dos participantes ouvintes no tocante às mídias de 

apresentação dos trabalhos. Por esse motivo, a preparação anterior ao processo de 

exibição dessas mídias deve ser pensada cautelosamente, sabendo-se que o 

participante surdo faz suas inferências a respeito dos procedimentos didáticos por 

meio do canal visual. Foi discutido que os ganhos podem ser também 

compartilhados com os ouvintes. 

 A localização do participante surdo e do TILSP em sala de aula pode 

influenciar em seu desenvolvimento. Foi necessária uma ação para que os surdos 

conseguissem ter acesso às informações no encontro do Digit-M-Ed São Paulo. No 

dia 2 de abril de 2016, esse dado foi apresentado pelo TILSP-pesquisador aos 

participantes. Por meio de apresentação de layout anterior e de uma proposta de 
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layout novo, surdos e ouvintes opinaram sobre as percepções da visualização do 

TILSP em sala de aula.  

 A forma como o discurso é estabelecido pode influenciar a compreensão dos 

assuntos pelos surdos. Nos encontros do Digit-M-Ed São Paulo, foi percebido que o 

TILSP não conseguia acompanhar todas as falas, por isso, foi estipulada a regra de 

esperar a fala terminar e levantar a mão para pedir a próxima participação no 

discurso. Essa é uma estratégia prevista por Liberali (2013) nos mecanismos de 

troca de turno, quando da tomada de turno. Diz respeito a assumir a vez de falar 

utilizando estratégias para interromper, complementar, roubar a vez de fala em uma 

troca dialogal (LIBERALI, 2013). Nesse sentido, no caso dos surdos, o TILSP é 

quem negocia a hora de fazer a tomada de turnos, devido ao fato de se estar 

usando dois canais de percepção do discurso: o canal visual, na produção do 

discurso em Libras, e o canal auditivo, na produção do discurso em língua oral, no 

caso o português. 

 Em um ambiente no qual há surdos e ouvintes, os surdos geralmente não se 

posicionam devido às questões discutidas nesta dissertação sobre o 

empoderamento de uma língua maior sobre uma menor (GUATARRI, 1987). No 

decorrer da pesquisa, os participantes surdos começaram a perceber que sua 

realidade, no que diz respeito a colocar sua opinião, poderia ser transformada 

graças à colaboração crítica. Aos poucos, começaram a discutir os pontos de vista. 

Esse evento mostra que a PCCol, que intervém nos contextos a fim de transformá-

los (MAGALHÃES, 2012), surtiu resultados. 

 Por fim, uma consideração sobre as percepções dos participantes do Digit-M-

Ed São Paulo sobre a convivência com participantes surdos, TILSP e ouvintes gira 

em torno da questão da interpretação.  

 Por minha vivência profissional e pelas práticas dos TILSP na pesquisa 

apresentada nesta dissertação, muitas vezes percebe-se que esse profissional 

centraliza as dúvidas dos alunos e toma a decisão de entender suas dúvidas 

tentando explicá-las sem expô-las aos outros pares, ou também, explicar as 

perguntas além do que foi dito. No Projeto de Extensão e Pesquisa do Digit-M-Ed 

São Paulo, esse procedimento é inviável, pois ele rompe com a possibilidade de 
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participação dos sujeitos. O TILSP deve se manter em uma linha tênue da 

interpretação, procurando saber em que momentos pode e deve interferir. 

Além dessas considerações, ocorreram outras duas participações dos surdos 

após o período da pesquisa, que merecem um destaque especial. A primeira 

participação aconteceu no último encontro do Digit-M-Ed São Paulo no ano de 2015. 

Por uma falha na comunicação entre a escola e a equipe do projeto, os surdos do 

SELI compareceram ao encontro e os TILSP não foram. Esse episódio foi entendido 

pelos participantes como positivo, pois ficou estabelecido um processo de 

translinguagem no qual os integrantes fizeram o possível para entender os surdos e 

transmitir as informações, ora pelo uso da leitura labial, ora por meio da escrita na 

lousa dos principais conceitos. Para a equipe do Digit-M-Ed São Paulo, um novo 

olhar foi estabelecido a partir desse acontecimento e, atualmente, as ações com 

surdos são sempre pensadas em uma interação direta entre ouvintes e surdos. 

A segunda participação aconteceu no fórum do grupo LACE, em que os 

surdos fizeram parte da mesa que discutiu as ações do projeto. A mesa contou com 

vários participantes como, por exemplo, os primeiros alunos que fizeram parte do 

projeto e os alunos dos polos do Piauí. O surdo que representou o SELI foi P e ele 

explicou a maneira como fizeram para entender o triângulo da Atividade, dizendo 

que estabeleceram uma metáfora com uma árvore na qual as raízes são as bases 

teóricas do projeto e o tronco servia de apoio. Comparando com a equipe 

organizadora, as folhas eram o conhecimento em si, que, no outono, caem das 

árvores e espalham suas sementes para que novos conhecimentos sejam 

alcançados. 

Os avanços listados nesta conclusão, para o projeto de extensão e pesquisa 

Digit-M-Ed São Paulo, precisam ser consolidados mais firmemente pelos 

participantes. Abrem-se, então, possibilidades para a reflexão de pesquisadores e 

possíveis leitores desta dissertação para que maiores avanços possam ser 

conquistados. Alguns pontos, porém, necessitam ser aprofundados como, por 

exemplo: 

 Formação crítico-colaborativa dos TILSP; 

 Posição ocupada pelos surdos que participaram desta pesquisa, ou de outras, 

no sentido da multiculturalidade; 
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 Aprofundamento dos estudos da colaboração crítica por meio da 

translinguagem; 

 Maior número de discussões a respeito das interações entre surdos e 

ouvintes e de como a inclusão possa ser estabelecida irrestritamente. 

 São questões que podem ser aprofundadas por outros pesquisadores ou por 

mim. Entretanto, quero salientar que, ao iniciar o caminho como pesquisador, minha 

visão sobre a mediação como TILSP foi se transformando e minhas práticas em sala 

de aula hoje são bem diferentes das do início da pesquisa. 

A equipe do Digit-M-Ed São Paulo também foi transformada pelo 

conhecimento do sujeito surdo. Todos os participantes, surdos ou ouvintes, iniciaram 

a tentativa do reconhecer o “eu” e o “outro”. 

A construção de conceitos críticos por meio da colaboração crítica foi 

expressa de forma clara na mesa do fórum LACE. A fluência do falar dos jovens, um 

surdo e os demais ouvintes, sobre conceitos complexos estudados nas salas de aula 

do mestrado trouxe, nesse momento, comoção aos participantes. Esse foi um 

processo que se iniciou no primeiro encontro do Digit-M-Ed São Paulo e vai ao 

encontro da ideia de que “colaborar é esse processo de construção com os outros 

em que os sujeitos, como agentes, trabalham juntos na compreensão e na 

transformação de si mesmos, de outros e do mundo” (MAGALHÃES, 2014, p. 25). 

 Acredito que ainda temos muito a discutir a respeito da colaboração crítica 

entre os participantes do projeto Digit-M-Ed São Paulo e das práticas pedagógicas 

que envolvem alunos surdos que interagem com TILSP e ouvintes. É um trabalho 

extenso, mas acredito que o primeiro passo foi dado em relação ao estudo das 

contradições multiculturais e da colaboração crítica entre essas duas comunidades 

culturalmente distintas. 
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ANEXOS 

 
Anexo A: Normas para transcrição de entrevistas gravadas19 

 
 
Ocorrências Sinai

s 
Exemplificação 

Incompreensão de palavras 
ou 
segmentos 

( ) Do nives de rensa ( ) nível de 
renda 
nominal Hipótese do que se ouviu (hipótese) (estou) meio preocupado (com o 
gravador) 

Truncamento (havendo 
homografia, usa-se acento 
indicativo da tônica e/ou 
timbre) 

/ E comé/e reinicia 

Entonação enfática Maiúscula Porque as pessoas reTÊM moeda 

Prolongamento de voga e 
consoante (como s, r ) 

:: 
podendo 

aumentar para 
::::: 
ou 

mais 

Ao emprestarmos éh::: ... dinheiro 

Silabação - Por motivo tran-sa-ção 

Interrogação ? E o Banco... Central... certo? 

Qualquer pausa ... São três motivos... ou três razoes 
... 
que fazem com que se retenha 
moeda 
... existe uma ... retenção 

Comentários descritivos do 
trancritor 

((minúscula)) ((tossiu)) 

Comentários que quebram a 
seqüência temática da 
exposição: desvio 
temático 

- -   - - ... a demanda de moeda - - vamos 
dar 
casa essa notação - - 
demanda de moeda por 
motivo ... 

Superposição, simultaneidade 
de 
vozes 

Ligando as 
linhas 

a.   na casa de sua irmã 
b.        [sexta-feira? 
a.   fazem LÁ 
b.             [cozinham lá 

Indicação de que a fala foi 
tomada ou interrompida em 
determinado ponto. Não no 
seu início, por exemplo. 

(...) (...) nós vimos que existem... 

Citações literais de textos, 
durante a gravação 

“entre aspas” Pedro Lima ... ah escreve na 
ocasião.. 
“ O cinema falado em língua 
estrangeira não precisa de 
nenhuma baRREIra entre 
nós”... 

                                                        
19 Fonte: PRETI D. (Org) O discurso oral culto. 2ª. ed. São Paulo: Humanitas Publicações – 
FFLCH/USP, 1999. Disponível em: < Disponível em: www.psrossi.com/normas_entrev.pdf>. Acesso: 

04/10/16. 
 
 

http://www.psrossi.com/normas_entrev.pdf
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1.   Iniciais maiúsculas : só para nomes próprios ou para siglas (USP etc) 
2.   Fáticos: ah, éh, ahn, ehn, uhn, tá (não por está: tá? Você está brava?) 
3.   Nomes de obras ou nomes comuns estrangeiros são grifados. 
4.   Números por extenso. 
5.   Não se indica o ponto de exclamação (frase exclamativa) 
6.   Não se anota o cadenciamento da frase. 
7.   Podem-se combinar sinais. Por exemplo: oh:::... (alongamento e pausa) 
8.   Não se utilizam sinais de pausa, típicas da língua escrita, como ponto e 

vírgula, ponto final, dois pontos, vírgula. As reticências marcam qualquer tipo 
de pausa.  

Exemplos retirados dos inquéritos NURC/SP no. 338 EF e 331 D2. 
 
 
 


