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RESUMO 

 

A internet já tem sido usada desde a década de 1990 na educação a distância, por sua 

flexibilidade e acessibilidade na disponibilização virtual e visual dos mais diversos tipos de 

conteúdo. Para os surdos, sujeitos visuais em sua essência, a internet chegou como uma 

“dádiva” que possibilitou a comunicação entre sujeitos surdos e entre surdos e ouvintes, quer 

estivessem perto ou longe um do outro. Assim, os surdos e a comunidade surda aproveitaram 

essa importante ferramenta de comunicação global para, além de se comunicar, registrar e 

disponibilizar os mais diversos conteúdos em e sobre a Língua de Sinais. Língua e cultura 

surda podem agora ser conhecidas, divulgadas e aprendidas por meio da rede. No entanto, 

como a internet aceita de tudo e há que se ter conhecimento, tempo e compreensão para se 

refinarem e filtrarem os conteúdos buscados, pretende-se, por meio desta pesquisa, criar um 

site que agregue conteúdos em e sobre Libras que tratem da literatura e da cultura surda. O 

termo em aparece em virtude de se buscar disponibilizar literatura surda registrada em Libras, 

como literatura surda original (criada pela comunidade surda e por sujeitos surdos), 

adaptações culturais surdas e traduções de literatura para Libras, enquanto o termo sobre 

provém da disponibilização de conteúdos acadêmicos registrados em língua portuguesa, mas 

que tratem acerca da literatura surda, encontrando-se, entre esses, artigos, dissertações e teses. 

Dessa forma, a partir de pesquisas que envolvem o tema da importância do acesso à literatura 

surda no processo de ensino–aprendizagem dos sujeitos surdos, pretende-se desenvolver esta 

pesquisa visando criar um site acessível à comunidade surda que agregue e disponibilize 

gratuitamente literatura surda em Libras e também escrita já publicada e dispersa na internet, 

entendendo-se por literatura surda aquela produzida pela comunidade surda. 

  

 

Palavras-chave: Libras e internet. Literatura surda e internet. Site literário acessível. 

  



ABSTRACT 

 

The internet has been used since the 1990s in the distance education due to its flexibility and 

accessibility on virtual and visual providing of several types of subjects. For the deaf, visual 

beings in essence, the internet came as a “gift” that made possible the communication 

between deaf persons and between the deaf and the hearing, both near and far away from each 

other. Thus, the deaf persons and the deaf community took advantage of this important global 

communication tool, not just to communicate but, to register and make available many types 

of contents In and About the Sign Language. The deaf language and culture can now be 

known, disclosed and learned through the internet. However, as the internet accepts 

everything there has to be knowledge, time and understanding to make possible the 

refinement and filtration of the searched subjects. Therefore, through this research it is 

intended to create a website that aggregates content In and About Libras (Língua Brasileira 

de Sinais – Brazilian Sign Language) addressing deaf literature and culture. The term “In” is 

used because it is aimed to make available deaf literature registered in Libras, as an original 

literature (created by deaf persons and the deaf community), deaf culture adaptations and 

contents translated to Libras. While the term “About” came from the availability of academic 

contents registered in Portuguese language, but discussing about deaf literature, been found 

among this contents articles, dissertations and theses. Thus, from researches involving the 

importance of the deaf literature accessibility in the teaching – learning process of deaf 

persons, it is intended to develop this Course conclusion project aiming to create an accessible 

website to the deaf community, that can aggregates and provide deaf literature in Libras and 

also written content already published and dispersed on the internet, all free of charge. Being 

deaf literature that produced by the deaf community. 

 

 

Keywords: Libras and Internet. Deaf Literature and Internet. Accessible Literary Website 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A internet já tem sido usada desde os anos 1990 na educação a distância, por sua 

flexibilidade e acessibilidade na disponibilização virtual e visual dos mais diversos tipos de 

conteúdo. Para os surdos, sujeitos visuais em sua essência, a internet chegou como uma 

“dádiva” que possibilitou a comunicação entre sujeitos surdos e entre surdos e ouvintes, quer 

estivessem perto ou longe um do outro. Assim, os surdos e a comunidade surda aproveitaram 

essa importante ferramenta de comunicação global para, além de se comunicar, registrar e 

disponibilizar os mais diversos conteúdos em e sobre a Língua de Sinais (LS).  

Língua e cultura surda podem agora ser conhecidas, divulgadas e aprendidas por 

meio da rede. No entanto, como a internet aceita de tudo e há que se ter conhecimento, tempo 

e compreensão para se refinarem e filtrarem os conteúdos buscados, pretende-se, por meio 

desta pesquisa, criar um site que agregue conteúdos em e sobre Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) que tratem da literatura e cultura surda. O termo em aparece em virtude de se buscar 

disponibilizar literatura surda registrada em Libras, como literatura surda original (criada pela 

comunidade surda e por sujeitos surdos), adaptações culturais surdas e traduções de literatura 

para Libras, enquanto o termo sobre provém da disponibilização de conteúdos acadêmicos 

registrados em língua portuguesa, mas que tratem acerca da literatura surda, encontrando-se, 

entre esses, artigos, dissertações e teses.  

 

1.1 LIBRAS, COMUNIDADE E CULTURA SURDA 

 

Para Strobel (2008), assim como para este trabalho, a comunidade surda abrange 

tanto surdos quanto ouvintes militantes da causa surda, tais como pais, intérpretes, amigos e 

professores. São aqueles que convivem com sujeitos surdos, que usam a língua de sinais e que 

lutam pelos direitos linguísticos dos sujeitos surdos. Esses, convivendo juntos, buscam o 

respeito às diferenças linguísticas e culturais dos surdos, assim como o acesso desses à 

educação e à informação em sua língua materna. 

Entende-se por língua materna a língua naturalmente adquirida por determinada 

comunidade. No Brasil, reconhecida oficialmente por meio da Lei n. 10.436, de 24 de abril de 

2002, a Língua Brasileira de Sinais, doravante Libras, tem sido identificada como língua 

materna da maioria dos surdos (JUSTUS, 2015; UZAN; OLIVEIRA; LEON, 2008). 

Esta Especialização em Linguagens e Educação a Distância promoveu, ao longo do 

curso, acesso a diversos módulos que trataram do respeito e da diversidade de linguagens 
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existentes ao nosso redor. Os módulos estudados levaram à reflexão de como os sujeitos se 

identificam com as suas próprias linguagens e as formas de ver/compreender o mundo, assim 

como da estranheza diante de linguagens e línguas diversas das suas. A linguagem é um termo 

mais geral, definida como a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver 

e compreender a língua e outras manifestações, como a pintura, a música e a dança. Quando 

nos encontramos com falantes de outras línguas que não conhecemos, o que usamos como 

estratégia para nos comunicar é reconhecido como linguagem. Já a língua, por sua vez, é 

compreendida como um conjunto organizado de elementos (sons e gestos) que surge em 

determinada sociedade a fim de possibilitar a comunicação entre seus habitantes 

(SANTOMAURO, 2018). A língua é estruturada, de forma que, a partir de um número 

pequeno de palavras, uma infinidade de ideias possam ser transmitidas. Para ser reconhecida, 

uma língua deve possuir propriedades como recursividade, arbitrariedade, dupla articulação, 

produtividade e descontinuidade (QUADROS; PIZZIO; REZENDE, 2009). Todos os grupos 

humanos desenvolvem sistemas linguísticos para esse fim, podendo se manifestar de forma 

oral ou gestual, como no caso da Libras. 

Assim, foram abordados textos e temas que analisam como as línguas e as 

linguagens têm sido esquadrinhadas, estudadas, disseminadas e difundidas com o auxílio de 

novas tecnologias, as quais têm sido constantemente criadas e adaptadas no intuito de 

possibilitar uma melhor compreensão dos efeitos da linguagem no e sobre o ser humano. 

 

1.2 LIBRAS E INTERNET 

 

O desenvolvimento das mídias criou algo conhecido como “historicidade mediada” 

(HACK, 2014, p. 53), em que aqueles que consomem informações por meio dos diversos 

suportes existentes, atualmente, possuem uma maior e melhor compreensão dos principais 

fatos ocorridos no passado. “Tais conteúdos dilatam os horizontes espaciais, pois não é mais 

preciso estar presente fisicamente nos lugares onde os fenômenos observados ocorrem” (Ibid., 

p. 53).  

Esse avanço veio ao encontro da evolução social da comunidade surda, que antes 

passava seus conhecimentos e informações a respeito de sua história e cultura por meio de 

encontros face a face (SCHLEMPER, 2016). De acordo com a Federação Mundial de Surdos 

(WFD), cerca de 80% dos surdos do mundo são analfabetos nas línguas escritas, o que faz 

com que dependam quase que exclusivamente das línguas de sinais para se comunicar e obter 

informações. Tal situação fazia com que conhecimento e informações, antes do advento da 
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internet, demorassem muito para chegar aos surdos, isso quando não se perdiam à medida que 

os surdos mais velhos (sem deixar nada registrado sobre sua história e cultura) iam morrendo. 

De acordo com Pinheiro (2011, p. 29), “A cultura, segundo a perspectiva dos Estudos 

Culturais, começa a ser estudada dentro de sua complexidade social situada em uma arena de 

conflitos gerados pela busca de significação, atravessados pelas relações de poder/saber”. A 

Libras, língua de sinais utilizada pela maioria
1
 dos surdos brasileiros, é uma língua de canal 

gesto-visual, cujos registros e disponibilização têm sido, ao longo das últimas décadas, 

realizados por meio de equipamentos midiáticos como fitas VHS, DVDs, CDs, pen cards e 

agora também diretamente na internet, com o uso de computadores, smartphones, tablets e 

programas como youtube, hangouts e facebook.  

Assim como a oficialização no Brasil da Libras
2
 como língua é algo novo, a criação e 

a disponibilização de materiais literários nessa língua na web também o são. É importante 

salientar que a Libras, por se tratar de uma língua gesto-visual e não oral-auditiva, ainda não 

possui um sistema de escrita amplamente difundido, reconhecido e aceito dentro da 

comunidade surda. Além do SignWriting, foram desenvolvidos ao longo da história outros 

sistemas de escrita em língua de sinais. No Brasil podemos encontrar estudos sobre a Escrita 

em Língua de Sinais (Elis) e o Sistema de Escrita para Libras (SEL) (SCHLEMPER, 2016). 

Dessa forma, para não se perderem as informações e as produções culturais realizadas, seu 

registro tem sido realizado por meio de filmagens gravadas e disponibilizadas por intermédio 

dos diversos suportes narrativos existentes na atualidade. 

A comunidade surda, no intuito de possibilitar a disseminação do conhecimento e o 

acesso à educação de surdos de todo o Brasil, tem investido na divulgação e na disseminação 

de diversos materiais criados, traduzidos e adaptados para Libras pela internet. Nesse ínterim, 

nos últimos anos têm sido pesquisados, publicados e disponibilizados materiais como artigos, 

dissertações e teses acerca dos mais variados temas com relação à surdez e à Libras. 

 

1.3 LITERATURA SURDA E INTERNET 

 

Uma vez que a literatura demonstra-se grande aliada no processo de ensino–

aprendizagem do sujeito e em seu desenvolvimento crítico-social, a partir do conhecimento de 

                                                 

1 Existem no Maranhão cinco tribos indígenas que utilizam a língua de sinais Urubu-Ka'apor. Para mais 

informações, acesse: https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_de_sinais_kaapor_brasileira. 
2
 A legislação brasileira já reconheceu oficialmente a Libras como língua, através da Lei n. 10.436/2002, 

disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10436.htm. 

http://nomundodalibras.blogspot.com.br/p/escrita-de-sinais.html
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/91819
http://www.revel.inf.br/files/1d59a3af28b9e6a47cf543bc5d77ba3d.pdf
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_de_sinais_kaapor_brasileira
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mundo que essa explora e dissemina, percebe-se, também, que atualmente o tema da literatura 

surda tem sido alvo de pesquisas e produções. Diversos materiais midiáticos literários sobre 

literatura surda e língua de sinais têm sido constantemente disponibilizados gratuitamente nas 

redes sociais, seja por sujeitos surdos, seja pela comunidade surda e/ou sujeitos ouvintes 

interessados em explorar a questão da surdez e das línguas de sinais. 

Conforme Schlemper (2016), a literatura surda tem sido disseminada e difundida 

com o auxílio de tecnologias, sendo divulgado o registro de vídeos e outros materiais que 

promovem as línguas de sinais em CDs, DVDs, tablets, smartphones, internet etc. 

Dessa forma, o tema escolhido – Librando: compartilhando Literatura Surda
3
 – visa à 

criação de um site que acolha materiais literários em Libras, assim como disponibilize e 

divulgue artigos e materiais diversos (espalhados gratuitamente pela rede) sobre literatura 

surda. Tanto para Karnopp (2010) quanto para Schlemper e Boldo (2018), a expressão 

“literatura surda” é utilizada pelas comunidades surdas para designar as narrativas que são 

apresentadas em língua de sinais, neste caso a Libras, e que nos trazem a questão da 

identidade e da cultura surda em seu bojo. Entendemos, assim como Strobel (2008), que 

surdos e ouvintes, pertencentes à comunidade surda, ao compartilharem uma mesma língua, 

interesses, costumes, crenças, histórias e tradições em determinado local, possuem uma visão 

de mundo compartilhada visualmente e uma mesma cultura visual, ou seja, uma cultura surda. 

No entanto, para este trabalho abrangemos o conceito de literatura surda, uma vez que 

carrega, além de narrativas, poesias, crônicas, piadas, gravuras etc.  

Assim, literatura surda é a expressão de arte das comunidades surdas, que visam 

apresentar à sociedade sua língua e cultura, podendo o seu registro se apresentar de forma 

oral/sinalizada, gráfica e midiática. 

Como dito anteriormente, o tema a ser abordado neste trabalho é a construção de um 

site que agregue e disponibilize gratuitamente materiais literários em e sobre Libras – os quais 

já se encontram gratuitamente disponíveis, mas espalhados pela internet – a fim de que a 

comunidade surda que queira ou necessite pesquisar sobre cultura e literatura surda possa 

acessar tais materiais com facilidade. Assim, deseja-se responder à pergunta sobre como 

preparar um site que disponibilize materiais literários em e sobre Libras de forma acessível à 

comunidade surda. 

                                                 

3
 Uma vez que este trabalho consiste em relatório de uma criação midiática, em que recursos de interatividade 

devem se fazer presentes no intuito de facilitar o processo de ensino–aprendizagem em Linguagens e Educação a 

Distância, na medida do possível, serão lincados à internet termos relacionados ao site em questão, assim como 

títulos de materiais literários aqui citados. 

http://librando.paginas.ufsc.br/
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Dessa forma, tem-se como objetivo principal a criação e o desenvolvimento de um 

site que agregue e disponibilize gratuitamente e de forma acessível literatura surda que hoje se 

encontra dispersa pela internet. Esse processo irá requerer da pesquisadora seguir alguns 

passos como estudar sobre a criação e o desenvolvimento de sites; montar um mapa da 

estrutura do site, apresentando o que se espera incluir nele; criar e desenvolver o site com 

menus e submenus; organizar o site de forma que seja ergonômico e acessível à comunidade 

surda; alimentar o site com informações relativas a eventos e publicações que tratem de 

literatura surda; e criar menus interativos de forma a organizar os conteúdos disponibilizados. 

Atualmente, mesmo que gratuitos, os materiais voltados à comunidade surda, 

disponibilizados pela internet, se encontram dispersos nos mais diversos tipos de sítios. 

Lembramos que a internet ou web trata-se de uma rede, ou seja, uma teia de informações que 

se cruzam o tempo todo. Devido à interface gráfica de fácil acesso aos usuários, a internet 

permite que informações sejam facilmente disponibilizadas na web de forma aleatória, o que 

faz com que, muitas vezes, o acesso a essas informações seja difícil e penoso para aqueles que 

não têm experiência e tempo para garimpar o que desejam buscar. Tal percepção levou à ideia 

de criar um site que agregasse materiais literários diversos em e sobre Libras a fim de facilitar 

a sua busca pela comunidade surda. 

Filmes, poesias, contos, traduções, adaptações literárias, piadas, tirinhas, resumos de 

livros, teses, dissertações e artigos de surdos e sobre literatura surda são exemplos de 

materiais que se pretende disponibilizar no site em questão. Alguns desses materiais podem 

ser encontrados nos Apêndices A e B desta pesquisa. Assim, este trabalho de criação 

midiática contemplaria, de forma mais abrangente, o Módulo 3 – Repositórios Digitais deste 

Programa de Especialização em Linguagens e Educação a Distância e teria como produto 

final um site acessível cujo foco é disponibilizar e divulgar gratuitamente literatura surda.  

Muitos alunos surdos e ouvintes, famílias de surdos, educadores e comunidade surda 

em geral navegam na internet constantemente na busca de materiais acessíveis em língua de 

sinais ou materiais que tratem da importância do acesso à literatura e à cultura surda. No 

entanto, a busca desses materiais hoje disponíveis pela rede é demorada, pois perde-se muito 

tempo filtrando os conteúdos. Essa falta de acesso à literatura surda acessível e gratuita às 

crianças surdas e à comunidade surda em geral é que vem justificar a necessidade de se criar 

um site que agregue conteúdo literário em Libras.  

Um pai, mãe, professor ou mesmo profissional tradutor ou intérprete de Libras que 

acesse a rede na busca por literatura surda pode se deparar com algumas dúvidas como que 

tipo de material pode ser considerado literatura infantil, literatura juvenil e literatura adulta 
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em Libras ou quais materiais literários em Libras destinam-se a esses públicos.  

Quando esses “internautas” navegam na rede a fim de disponibilizar a um infante 

surdo acesso à literatura infantil em Libras, muitas vezes, perdem horas buscando na internet 

o conteúdo desejado. Assim, crê-se que facilitaria a busca por conteúdos literários para a 

comunidade surda agregar, de forma estruturada e organizada em um único lugar/site, 

literatura surda, além de outros materiais relacionados a essa comunidade que se encontram 

dispersos na internet.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

De acordo com o professor e pesquisador Josias Ricardo Hack (2014, p. 54), “[...] a 

rede de computadores subverteu a clássica noção de comunicação de massa em que há um 

emissor da mensagem e um receptor apenas e ampliou as possibilidades de comunicação 

midiatizada do conhecimento”. 

A seguir serão abordadas as relações entre o processo educacional e o 

desenvolvimento midiático. Como estas relações se estreitaram e possibilitaram o 

desenvolvimento da educação EaD em larga escala, da mesma forma como a comunidade 

surda tem se aproveitado destas relações para disseminar conhecimento, língua e cultura.  

 

 

2.1 MÍDIAS E EDUCAÇÃO 

 

A relação entre mídias e educação pode ser vista desde o início do século XX, os 

educadores da Escola Nova já defendiam a ideia de que o cinema deveria ser usado como 

recurso a favor da educação moderna (FERREIRA, 2013). Tal ideia era compartilhada por 

setores da igreja católica e também pelos regimes nacionalistas, chegando a ser criado no 

Brasil, na década de 1930, o Instituto Nacional de Cinema Educativo (Ince). O filme deveria 

transportar para a tela o ambiente brasileiro para assim disseminar os fundamentos da 

nacionalidade em toda a nação, pois pelo cinema seria possível conhecer os costumes, as 

riquezas e as possibilidades econômicas das diferentes regiões do Brasil.  

Assim, com o tempo, mesmo a TV, pelo fato de estar amplamente inserida nos lares 

brasileiros, pôde ser efetivamente empregada no ensino a distância, por meio da 

disponibilização de conteúdo visual auditivo, que leva a informação e o ensino aos rincões 

mais distantes. Essa tecnologia foi amplamente utilizada a partir da década de 1960 para 

preparar jovens e adultos para os antigos exames supletivos. Ainda hoje esses materiais 

continuam sendo disponibilizados pelas TVs educativas por meio de telecursos, cujo público-

alvo são jovens e adultos acima de 15 anos que estão fora da rede regular de ensino.  

Com o advento dos computadores e da internet, os materiais visuais e virtuais de 

ensino passaram a ser disponibilizados também por essas novas ferramentas, muito mais 

versáteis e que permitem uma troca de interações que seus antecessores deixavam a desejar. 

Para Hack (2014, p. 62), “[...] a utilização do computador como recurso tecnológico no 

processo educativo encontra força em sua flexibilidade e amplitude de recursos”, que vão 



20 

 

desde a disponibilização de mensagens, recados, correios, textos, explicações em vídeo, a 

aulas completas para alunos que residem longe de instituições de ensino, em que a distância e 

a atual conjuntura social não lhes permitiriam continuar sua formação, caso não fosse por 

meio dos cursos virtuais. 

A internet possibilitou à nova sociedade um upgrade em seu processo de construção 

do conhecimento. De forma autodidata ou não, diferentes setores da sociedade encontraram 

na rede um sistema de trocas de conhecimento e informações mais flexível em que as pessoas 

aprendem enquanto produzem pontos de vista diferentes que concorrem entre si (HACK, 

2014). 

A educação a distância tem se utilizado de três tecnologias largamente difundidas 

nos últimos anos. São elas: a) a teleconferência, em que após gravação em estúdio televisivo é 

transmitida a conferência via satélite para a rede aberta ou privada de televisão; b) a 

videoconferência, em que simultaneamente preletor e plateia podem se ver e ouvir, tendo 

momentos para interação em tempo real; e c) a webconferência, que, à semelhança da 

videoconferência, permite que os envolvidos interajam em tempo real. No entanto, uma vez 

que é transmitida pela internet, permite que o aluno possa participar da webconferência de 

qualquer lugar em que esteja, bastando o acesso a um computador que possua câmera ligado à 

rede. Na webconferência o aluno pode interagir falando – com o uso de microfone –, 

sinalizando por meio de câmera ou digitando suas dúvidas e comentários por meio de 

ferramentas de texto, disponibilizados pelo sistema utilizado. 

O desenvolvimento crescente das tecnologias da informação e comunicação, as 

conhecidas TICs, aliadas à educação, tem proporcionado novas práticas pedagógicas 

(FERREIRA, 2013). Nas últimas décadas, diversos programas educacionais envolvendo 

suportes midiáticos foram criados no país a fim de possibilitar a formação educativa dos 

brasileiros por meio de ferramentas tecnológicas. Para cada projeto ou programa idealizado, 

se fazem necessários a formação e a capacitação de instrutores, o planejamento das atividades 

a serem desenvolvidas, envolvendo conhecimento do ambiente e do público-alvo da atividade, 

além do respeito às regras de uso de imagens, sons e vídeo. O problema é que tais projetos e 

programas continuam esbarrando constantemente na falta de formação de docentes e 

instrutores. Para Ferreira (2013, p. 138),  

 

A escola hoje tem a tarefa de educar essa nova geração de tecnologia. A grande 

questão que se faz presente diz respeito a como introduzir essas tecnologias no 

currículo escolar e na formação humana em um contexto social dominado por 

imagens. [...] Quando aprofundamos essa discussão, compreendemos que a 

construção do conhecimento se faz de forma mais dinâmica em ambientes 
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heterogêneos e utilizando recursos diversos. As diferenças devem ser consideradas 

como fatores desencadeantes de novos constructos. 

 

Pinheiro (2011, p. 35) ressalta que, “[...] na perspectiva dos Estudos Culturais, as 

‘novas tecnologias’ tomam papel central na produção, circulação e consumo do conhecimento 

e informações”. Assim, a produção e a disponibilização gratuita de vídeos, dos mais diversos 

conteúdos pela internet por meio de plataformas como o youtube, têm ganhado grande 

repercussão, chegando a viralizar entre as novas gerações a produção, a disponibilização e o 

uso autodidata de videoaulas, digital storytellings, documentários, filmes e vídeos caseiros 

com o intuito de gerar e disseminar conhecimento. 

 

2.2 A COMUNIDADE SURDA E O ACESSO À INTERNET  

 

A comunidade surda tem se aproveitado dessa explosão tecnológica e buscado 

também colaborar na produção e na disponibilização via internet de materiais que visem, de 

forma acessível, disseminar os mais diversos conteúdos. Entre esses, destacam-se artigos, 

dissertações e teses registrados em língua portuguesa, além de vídeos em Libras sobre leis, 

cursos de Libras, literatura surda, videoaulas, notícias, discussões políticas etc. 

Por serem os vídeos disponibilizados diretamente em Libras, uma língua gesto-

visual, têm maior acesso pelos surdos de todo o Brasil. Muitos surdos ainda não são 

alfabetizados com eficiência em língua portuguesa devido à falta de uma metodologia de 

ensino que contemple as especificidades dos sujeitos surdos. 

 Por meio da experiência visual, em que a visão sobrepõe-se substituindo a audição, 

emergiu a cultura surda, representada pela língua de sinais, pelo modo diferente de ser, de se 

expressar, de conhecer o mundo, de entrar nas artes, no conhecimento científico e acadêmico 

(PERLIN; MIRANDA apud STROBEL, 2008, p. 45). “Tanto a escola quanto a família 

mantém com a mídia uma estreita relação, e essa se torna hoje uma espécie de disseminadora 

e (re) produtora de cultura” (FERREIRA, 2013, p. 138); cultura à qual se pretende promover 

o acesso por meio de materiais literários em e sobre Libras. 

 

2.3 LITERATURA E CULTURA SURDA 

 

Como dito anteriormente, percebe-se que a literatura em geral e também a literatura 

em Libras podem e são aproveitadas no processo de ensino–aprendizagem do sujeito, no caso 

da literatura em Libras, do sujeito surdo. Como exemplo, podemos citar Castro (2012), que 
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declara que as fábulas, quando traduzidas para Libras, viabilizam a construção de significados 

nas narrativas surdas e o desenvolvimento de valores pelos indivíduos surdos. 

Segundo Mourão (2012, p. 4),  

 

Se os surdos tivessem uma experiência mais intensa com narrativas, com 

textos literários (em sinais ou através de leituras), nas escolas ou em seus 

lares, [...] teriam mais possibilidade de usar a imaginação, a criatividade e a 

emoção e poderiam se tornar uma fábrica de histórias, produzindo ideias, 

narrativas e poemas, que ainda são poucos.  

 

No entanto, como é sabido, a grande maioria dos surdos provém de famílias 

ouvintes, que não são sinalizantes. Então, como proporcionar a esses surdos o acesso à 

literatura em Libras?  

O ator e pesquisador Surdo
4
 Nelson Pimenta de Castro compartilha que teve acesso à 

literatura traduzida para Língua de Sinais
5
 somente depois de adulto. Esse acesso trouxe 

tamanho impacto à vida do pesquisador “[...] que ele acabou fundando a LSB vídeo, a fim de 

disseminar materiais culturais e histórias em Libras para o público surdo” (SCHLEMPER, 

2016, p. 17). Isso se deve ao fato de que, assim como o reconhecimento da Libras como 

língua é algo recente, a disponibilização e a divulgação de literatura em Libras também o são.  

 

2.4 A UFSC E O BOOM DA LITERATURA SURDA 

 

O reconhecimento e o estudo de cultura e literatura surda são extremamente novos. 

De acordo com Karnopp (2010), enquanto a Libras não era reconhecida como língua ou era 

proibida de ser usada nas instituições de ensino, não havia como existirem publicações nessa 

língua ou reconhecimento de uma cultura ou literatura surda no Brasil. 

O boom da literatura em Libras deu-se com o advento dos primeiros cursos de 

graduação em Letras-Libras EaD promovidos pela Universidade Federal de Santa Catarina no 

                                                 

4
 Surdo: esclarecemos que, ao usarmos a palavra “Surdo” com letra maiúscula, queremos contemplar aqueles que 

se identificam enquanto pessoas surdas. Segundo Quadros (2007, p. 10), “Surdo é o sujeito que apreende o 

mundo por meio de experiências visuais e tem o direito e a possibilidade de apropriar-se da língua brasileira de 

sinais e da Língua Portuguesa, de modo a propiciar seu pleno desenvolvimento e garantir o trânsito em diferentes 

contextos sociais e culturais”. O termo “surdo”, quando usado em letra minúscula, refere-se à condição 

audiológica de não ouvir. 
5
 Língua de sinais: as línguas de sinais ou línguas gestuais não são universais, como muitos acreditam. Cada país, 

cada povo surdo, possui a sua língua de sinais. No Brasil, a língua usada pela comunidade surda é a Língua 

Brasileira de Sinais. A partir deste ponto, usaremos a sigla Libras para nos referirmos à Língua Brasileira de 

Sinais. 
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ano de 2006, em que, por meio da então inédita disciplina de Literatura Surda, buscou-se 

que os alunos de 5ª fase dos cursos de licenciatura em Libras pudessem aprender “Diferentes 

tipos de produção literária em sinais: estórias visualizadas, o conto, as piadas, as poesias. As 

diferentes etapas utilizadas pelo contador de estórias para crianças surdas. Exploração visual e 

espacial das diferentes narrativas surdas: redescoberta da criação literária surda
6
” (Matriz 

Curricular do Curso de Letras-Libras EaD, 2006). 

Durante a disciplina de Literatura Surda, ministrada pela professora e pesquisadora 

Lodenir Karnopp, os alunos de bacharelado e licenciatura estudaram a importância da 

literatura visual e tiveram como trabalho final da disciplina a organização e a produção de 

literatura em Libras, que poderiam ser, conforme Mourão (2011), traduções, traduções 

culturais ou criações surdas.  

Nesta primeira edição do Curso, foram cerca de 500 alunos matriculados em nove 

polos da UFSC espalhados pelo Brasil. A saber: Universidade Federal de Santa Catarina 

(UFSC), Universidade de Brasília (UnB), Universidade Federal do Ceará (UFCE), Centro 

Federal de Educação Tecnológica (CEFET) de Goiânia, Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e Universidade de São Paulo (USP). 

Assim, por meio das produções de literatura em Libras que foram disseminadas pelo 

Brasil, as pesquisas em nível acadêmico sobre a inter-relação entre o acesso à literatura surda 

e a construção da identidade surda deram seu pontapé inicial no início do século XXI.  

Outra disciplina deste primeiro curso que auxiliou na disseminação da literatura 

surda foi a Educação de Surdos e Novas Tecnologias, com o intuito de possibilitar aos 

alunos a aprendizagem de novas tecnologias que promovem a comunicação e a disseminação 

de conhecimentos para a comunidade surda. A importância e a utilização de vídeos, 

videoconferência, internet, redes e multimídia no processo de educação de surdos; e a inter-

relação entre linguagem, tecnologia e sociedade e tecnologias desenvolvidas 

especificadamente para surdos, tudo isso fez parte da ementa desta disciplina.  

Essas duas disciplinas integradas aos Cursos de Letras-Libras são de suma 

importância para a produção e a disseminação de literatura em Libras, cujos registros até a 

implementação desses cursos eram ínfimos. Devido à importância, disciplinas como essas 

                                                 

6
 Ementa da disciplina de Literatura Surda dos cursos de bacharelado e licenciatura em Letras-Libras EaD da 

Universidade Federal de Santa Catarina. Disponível em: 

http://cagr.sistemas.ufsc.br/relatorios/curriculoCurso?curso=705.  

http://cagr.sistemas.ufsc.br/relatorios/curriculoCurso?curso=705
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foram inclusas posteriormente na matriz curricular dos cursos de bacharelado e licenciatura 

em Libras que foram surgindo ao longo dos últimos anos. 

Essa proliferação de materiais literários em Libras e a sua disponibilidade pelos mais 

diversos tipos de registros auxiliaram na promoção e no desenvolvimento literário da 

comunidade surda, que cada vez mais tem interagido a fim de divulgar sua língua, literatura e 

cultura. Daí compreende-se a importância de se criarem novas estratégias de disponibilização 

gratuita de literatura surda, literatura em Libras e materiais literários que apontem a 

importância do acesso à literatura ao público surdo e à comunidade surda; materiais que 

podem vir a ser agregados e viabilizados por meio da criação de um site que reunirá os 

diversos materiais produzidos, salvos e disponibilizados gratuitamente em e sobre Libras na 

internet. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para a organização da pesquisa, foi feita primeiramente a coleta de materiais 

literários em e sobre Libras, disponibilizados gratuitamente na rede. Para os títulos que não 

conhecíamos previamente, usamos palavras-chave como “histórias em Libras”, “literatura 

surda”, “Libras para crianças”, “contos em Libras”, “piadas surdas”, “poemas surdos”, 

“poemas em Libras”, “biografia surda”, “resumo em Libras”, “narrativas surdas” e “traduções 

para Libras” a fim de iniciar a procura de materiais literários em Libras nos buscadores da 

rede. O principal buscador utilizado foi o Google. 

À medida que os materiais foram sendo encontrados, os títulos e os links foram 

sendo separados e salvos, de acordo com os temas que formariam os futuros menus do site. 

Os temas primeiramente organizados foram a) Literatura infantil em Libras; b) Literatura 

infantojuvenil; c) Literatura adulta; d) Piadas em Libras; e) Poemas em Libras; e f) Materiais 

acadêmicos sobre literatura surda (artigos, dissertações e teses). Tal coleta pode ser verificada 

junto aos Apêndices A e B. 

Após a coleta inicial da literatura encontrada com os seus respectivos links, foi 

realizada uma pesquisa, com a ajuda de um colega da área de TI, a saber, o servidor Ramon 

Dutra Miranda, sobre como criar e organizar sites. 

Dessa forma, para a criação do site, o primeiro passo foi montar um mapa de criação 

do site. Esse mapa deveria apresentar a estrutura que se desejaria que o site tivesse; que 

temas, menus e submenus deveriam ser disponibilizados. Assim o primeiro mapa do site foi 

estruturado como no quadro a seguir. 
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Quadro 1 – Mapa do site: 1ª versão 

 

Fonte: Compilado pela autora. 

  

Com o auxílio do colega Ramom Dutra Miranda, servidor da Universidade Federal 

de Santa Catarina, lotado no Departamento de Libras, na área de Tecnologia da Informação 

(TI), foi selecionado o sistema WordPress para a criação do site. O WordPress é distribuído 

gratuitamente, sendo utilizado como a plataforma dos sites da Universidade. De acordo com a 

Wikipédia,
7
 o “WordPress é um sistema livre e aberto de gestão de conteúdo para internet [...] 

voltado principalmente para a criação de páginas eletrônicas (sites) e blogs online”. Por sua 

versatilidade e layout intuitivo, tem sido uma das ferramentas mais utilizadas para 

hospedagem e disponibilização de conteúdo na web. 

 

A popularização deste sistema é devido, entre outras, seu tipo de licença (de 

código aberto), facilidade de uso e a versatilidade. Também é possível 

                                                 

7
 Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/WordPress. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_livre
https://pt.wikipedia.org/wiki/WordPress
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desenvolver sites de tipo comércio eletrônico, revistas, portfólio, gerenciador 

de projeto, agregador de eventos e outros conteúdos devido a sua capacidade 

de extensão através de plugins, temas e programação PHP.  

 

Possuindo um sistema de modelos, o WordPress possibilita ao usuário reorganizar o 

layout do site a ser criado, por meio de widgets,
8
 sem a necessidade de se redigirem códigos 

PHP ou HTML.  

A escolha da hospedagem no páginas.UFSC deu-se pelo fato de ser a pesquisadora 

servidora da Universidade, portanto já possuindo vínculo e acesso aos sistemas 

disponibilizados, além de esse site ter como objetivo hospedar páginas de cunho acadêmico. 

Com a estrutura do mapa do site pronta e o sistema de hospedagem escolhido, iniciou-se o 

estudo de como criar um site, hospedado no páginas.UFSC. Para isso, foi preciso acessar os 

tutoriais sobre criação e manutenção de site disponibilizados pela Superintendência de 

Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC) da 

Universidade, por meio do link http://paginas.ufsc.br/video-tutoriais/.  

 

Figura 1 – Vídeo-tutoriais 

 

Fonte: http://paginas.ufsc.br/video-tutoriais/. 

 

                                                 

8
 Um widget, numa interface gráfica, é um elemento de interação – tal como uma janela, um botão, menus, 

ícones, barras de rolagem etc. O termo pode também se referir aos pequenos aplicativos que flutuam pela área de 

trabalho e fornecem funcionalidades específicas ao utilizador (previsão do tempo, cotação de moedas, relógio 

etc.). Disponível em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Widget. 

http://paginas.ufsc.br/video-tutoriais/
http://paginas.ufsc.br/video-tutoriais/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Interface_gr%C3%A1fica_do_usu%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Janela_(inform%C3%A1tica)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bot%C3%A3o_(computa%C3%A7%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Menu
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dcone
https://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_de_rolagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Aplicativo
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Widget
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3.1 CRIANDO O SITE 

 

À medida que os vídeos foram sendo vistos, paralelamente o site foi sendo criado. 

Como a pesquisadora já possui acesso como administradora em outros sites da Universidade, 

ao acessar a página http://paginas.ufsc.br/wp-admin/my-sites.php para a criação do novo site, 

o sistema WordPress apresenta a seguinte imagem: 

 

Figura 2 – Adicionar novo 

 

Fonte: http://paginas.ufsc.br/wp-admin/my-sites.php. 

 

Ao clicar em Adicionar novo, o sistema abre uma nova janela em que devem ser 

digitados o nome e o domínio do novo site. 

 

http://paginas.ufsc.br/wp-admin/my-sites.php
http://paginas.ufsc.br/wp-admin/my-sites.php
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Figura 3 – Criar novo site 

 

Fonte: http://paginas.ufsc.br/wp-signup.php. 

  

Assim que o novo site é criado, no caso, o site Librando – compartilhando 

Literatura Surda, o WordPress possibilita ao usuário uma série de possibilidades para a 

personalização, partindo de um modelo preexistente. 

 

Figura 4 – Personalização do site 

 

Fonte: http://librando.paginas.ufsc.br/wp-admin/. 

 

Conforme a imagem anterior, é possível perceber que o usuário pode criar, editar e 

http://paginas.ufsc.br/wp-signup.php
http://librando.paginas.ufsc.br/wp-admin/
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personalizar, por meio das ferramentas disponibilizadas, novos posts e páginas dentro do site 

criado, assim como personalizar o próprio site. 

Na aba esquerda podem ser vistos vários menus, os quais são usados para a 

personalização do site. Os mais usados são Posts: permite criar novos posts e editar os 

existentes; Mídia: possibilita adicionar novas mídias (vídeos e imagens), assim como buscar 

as já adicionadas em uma biblioteca interna do site; Links: possibilita adicionar novos links 

ou buscar links que já foram usados anteriormente; Páginas: acessa todas as páginas já 

criadas para nova edição ou exclusão e possibilita a criação de novas páginas; Contato: usado 

para criar um formulário de contato entre usuários do site e o administrador; Aparência: por 

meio deste menu, se criam e personalizam os widgets e os menus do site; e Usuários: permite 

adicionar, verificar e excluir os usuários que têm acesso à área restrita do site, assim como 

editar seus perfis e atribuições. 

O primeiro passo foi criar e editar as páginas que iriam compor o site. Com as 

páginas criadas, foi necessário criar e estruturar os widgets e os menus que ficariam visíveis 

na página inicial do site. 

 

Figura 5 – Aparência: widgets 

 

Fonte: http://librando.paginas.ufsc.br/wp-admin/widgets.php. 

 

http://librando.paginas.ufsc.br/wp-admin/widgets.php
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Figura 6 – Aparência: menus 

 

Fonte: http://librando.paginas.ufsc.br/wp-admin/nav-menus.php. 

 

Assim que o site ficou pronto, seu link foi encaminhado a três membros da 

comunidade surda para uma pré-avaliação e ajustes. Paralelamente, iniciou-se a elaboração do 

presente relatório de pesquisa desta criação midiática. Após aprovado, o site será 

disponibilizado gratuitamente à comunidade surda e a quem mais se interessar, sendo seu link 

divulgado aos docentes do Departamento de Libras e aos alunos dos cursos de licenciatura em 

Tradução e Interpretação de Libras desta Universidade por meio de e-mail, fóruns de 

graduação e página do Departamento, assim como para educadores e intérpretes do Brasil por 

meio de redes sociais como facebook e WhatsApp. 

 

  

http://librando.paginas.ufsc.br/wp-admin/nav-menus.php
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4 ACESSANDO LITERATURA SURDA 

 

Abramovich (1997, p. 17), ao falar sobre literatura e contação de histórias, escreve 

que o acesso ao conto de histórias permitirá 

 

[...] encontrar outras idéias [sic] para solucionar questões (como as 

personagens fizeram...). É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso 

dos conflitos, dos impasses, das soluções que todos vivemos e atravessamos 

– dum jeito ou de outro – através dos problemas que vão sendo defrontados, 

enfrentados (ou não), resolvidos (ou não) pelas personagens de cada história 

(cada uma a seu modo)... È a cada vez ir se identificando com outra 

personagem (cada qual no momento que corresponde àquele que está sendo 

vivido pela criança)... e, assim, esclarecer melhor as próprias dificuldades, 

ou encontrar um caminho para a resolução delas...  

 

No entanto, como os surdos são minoria linguística e na maioria de seus lares não há 

quem lhes conte histórias, devem-se encontrar outros meios para possibilitar aos sujeitos 

surdos e à sua comunidade linguística estratégias para promover esse tão precioso acesso. 

Os meios de que dispomos hoje que mais disseminam o acesso aos diversos assuntos 

de forma democrática são os sites disponibilizados na web. Neles encontramos gratuitamente 

ou não informação sobre qualquer assunto que pensemos, inclusive sobre literatura em geral e 

literatura surda. O problema, como dito na introdução deste trabalho, está em filtrar tais 

conteúdos. 

 

4.1 LIBRANDO: COMPARTILHANDO LITERATURA SURDA 

 

Para o desenvolvimento do site Librando: compartilhando Literatura Surda, acessível 

por meio do link http://librando.paginas.ufsc.br/, buscamos a leitura de diversos materiais 

sobre criação e desenvolvimento de sites e páginas na internet. Como dito anteriormente, 

iniciamos com o desenho do mapa do site, o que possibilitou à criadora uma melhor visão do 

que os usuários vão encontrar ao acessá-lo. Fazer um mapa do site, mesmo sendo uma tarefa 

relativamente simples, é de suma importância para a sua criadors, pois o desenho da 

arquitetura do site antes de sua criação visa evitar que a criadora ou os usuários se percam 

dentro dele. 

O mapa do site pode ser comparado a uma planta baixa de uma casa em que são 

apresentados cada cômodo, seu tamanho, características e utilização. 

http://librando.paginas.ufsc.br/
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Sendo um documento de uso interno, o mapa do site é consultado por gerente de 

projeto, cliente, diretor de criação, arquiteto de informação e desenvolvedor, servindo, entre 

outras coisas, para a) documentar o escopo de um projeto; b) validar as seções, os rótulos e as 

hierarquias; e c) auxiliar o designer visual, ou seja, serve para ajudar a ver “[...] o projeto 

como um todo e pensar em qual é o melhor tipo de navegação para essa estrutura, observar se 

tudo faz sentido, se o site tem uma narrativa eficiente, se os rótulos estão de fácil 

compreensão, se tem algo a mais ou se algo falta” (NAHRA, 2016). 

Após realizar o esboço do desenho do mapa do site proposto nesta pesquisa, 

conforme apresentado na metodologia por meio do Quadro 1, foi necessário o estudo sobre 

criação de sites. Assim, com as leituras realizadas e os vídeos vistos, pôde-se dar início à 

criação do site e ao seu desenvolvimento. Por meio da criação de páginas e da personalização 

de widgets e menus, o mapa do site criado anteriormente sofreu alterações.  

Foi criada a árvore principal de conteúdos, apresentada por meio dos títulos Notícias, 

Quem Somos, Literatura Surda, Literatura sobre Surdos, Publicações Acadêmicas e Recursos 

Literários, cada um com um menu que abre novas páginas ou leva a outros submenus. 

 

Figura 7 – Layout: mapa do site 

 

 

Fonte: Compilação da autora. 
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A página de NOTÍCIAS é a página inicial, apresentando posts que deverão ser 

atualizados semanalmente. Sob o título QUEM SOMOS, o usuário pode acessar os menus de 

Apresentação do site e de Contato, o qual abre um formulário para envio de perguntas e 

sugestões aos administradores do site. 

Sob o tema LITERATURA SURDA, se encontram os menus descritos na 

sequência.  

Libras, em que serão postados materiais literários registrados em Libras. Este menu 

contém submenus, que organizam e classificam os materiais literários em Libras em Criações, 

Adaptações Culturais e Traduções, seguindo assim a classificação de Mourão (2012). 

Com relação às Criações, esclarecemos que são encarnadas pelas obras inéditas 

criadas no seio da comunidade surda. Nessas obras, a cultura e a experiência surda são 

latentes. “Encaixam-se textos originais que surgem e são produzidos a partir de um 

movimento de histórias, de ideias que circulam na comunidade surda” (MOURÃO, 2012, p. 

3). Este submenu se divide em Histórias, em que serão encontradas as produções: A árvore 

surda, Passarinho diferente e Bolinha de pingue-pongue; Piadas como O leão surdo, O 

cowboy e O caçador surdo; e os Poemas: Voo sobre o Rio, Árvore de Natal e A árvore. 

As Adaptações Culturais, por sua vez, apresentam-se quando há alterações e 

mudanças claras relativas às questões culturais e linguísticas durante a tradução para Libras de 

um conto, piada, poema ou narrativa já existente em outra cultura. Como exemplo, alguns dos 

personagens antes ouvintes passam a ser surdos ou interagir com surdos. “Nas adaptações, 

expressam-se a busca pela identidade surda e pelo empoderamento do povo surdo por meio do 

uso da língua de sinais” (SCHLEMPER, 2016, p. 47). Silveira (2015) e Mourão (2012) tratam 

das representações de vidas surdas, disponibilizadas por meio da literatura surda. Os autores 

dessas produções literárias, “[...] conhecendo os clássicos da literatura mundial e seu valor, 

realizam adaptação para cultura surda, de forma que o discurso traga representações sobre os 

surdos” (MOURÃO, 2012, p. 3). Ligado a este menu, encontra-se o submenu Adaptações 

infantis para Libras, que disponibiliza histórias como Cinderela surda, Chapeuzinho 

vermelho surda, Os três porquinhos surdos, entre outras. 

De acordo com Schlemper (2016, p. 48),  

 

Tanto as histórias criadas por sujeitos surdos, quanto as adaptadas dos contos 

já conhecidos mundialmente, são exemplos que procuram registrar e retratar 

as dificuldades encontradas pelo sujeito surdo num mundo de ouvintes e, 

além disso, mostrar a importância de encontrar semelhantes que ouvem pelos 

olhos e falam com as mãos. 

https://youtu.be/UjbxJl5OD98
https://youtu.be/UjbxJl5OD98
https://youtu.be/T2_kJBOSqXU
https://youtu.be/VhGCEznqljo
https://youtu.be/6fVIw4xTi3o
https://youtu.be/duBJCbsliNY
https://youtu.be/duBJCbsliNY
https://youtu.be/8FO9rHERRg8
https://youtu.be/YaAy0cbjU8o
https://youtu.be/838WOHFYoG0
https://youtu.be/4UBwn9242gA
https://youtu.be/AE2aos08PjY
https://youtu.be/mnZi_CMFKMc
https://youtu.be/mnZi_CMFKMc
https://youtu.be/VvD1zKqU_6c
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O emprego da Libras como único meio viável de comunicação entre surdos e entre 

surdos e ouvintes marca as criações literárias surdas e suas adaptações culturais. Schlemper 

(2016) enfatiza que, por meio dessas adaptações, são apresentadas as conquistas de 

personagens que alcançam seus sonhos, liberdades e cidadania por meio do acesso ao uso da 

língua de sinais. 

O submenu Traduções, como o próprio termo diz, apresenta traduções de materiais 

literários para Libras. Para Mourão (2012, p. 3), “Tais materiais contribuem para o 

conhecimento e divulgação do acervo literário de diferentes tempos e espaços, já que são 

traduzidos para a língua utilizada pela comunidade surda”. Como a relação de literatura 

traduzida para Libras é muito diversa, este submenu foi organizado em outros submenus, a 

saber: Livros infantis: nesta página podem ser acessadas traduções de histórias infantis como 

Camilão, o comilão, Mar de lágrimas, O homem que amava caixas, entre outras, para crianças 

em idade de alfabetização sinalar. Nessas traduções infantis, normalmente o tradutor 

apresenta o livro do qual a história está sendo traduzida e usa a língua de sinais de forma 

simples a fim de que aqueles que estão desenvolvendo a língua possam compreender a 

história; Livros infantojuvenis: nesta página podem ser encontradas traduções de materiais 

literários em Libras como O pequeno príncipe, A moreninha e Pinóquio, cujo público-alvo 

são surdos que já possuem maior desenvolvimento sinalar. O submenu Músicas e Hinos 

apresenta a tradução para a língua de sinais de algumas músicas e hinos brasileiros como o 

Hino Nacional, Como é grande meu amor por você, de Roberto Carlos, Epitáfio, dos Titãs, e 

Faroeste Caboclo para Libras, assim como a tradução de Pharrell’s “Happy” para a Língua de 

Sinais Americana (ASL), entre outros. Já o submenu Músicas infantis apresenta a tradução 

para Libras de músicas infantis para crianças em fase de alfabetização sinalar. Percebeu-se 

que a maioria das músicas infantis com tradução para Libras disponibilizadas gratuitamente 

na rede são hinos cristãos infantis. Como o objetivo do site é disponibilizar material acessível 

em Libras e não fazer distinções entre quem o disponibiliza, decidiu-se dispor no site as 

traduções encontradas. Assim, podem-se encontrar disponível no site músicas infantis com 

tradução em Libras como Pedro, Tiago e João no barquinho, Bom dia, Deus é tão bom, 

Borboletinha tá na cozinha e A, B, C da Galinha Pintadinha. Criou-se também o submenu 

Traduções teatrais a fim de abarcar as traduções de contos para Libras que foram registrados 

em forma de teatro, contando com elenco, cenário e falas para os personagens. Cinderela, Os 

três ursos e João e Maria estão entre os clássicos traduzidos para Libras. E assim como 

existem várias traduções desses contos para a língua portuguesa, também podem ser 

https://youtu.be/sq0gR3mEUCM
https://youtu.be/NE2iGTg0BUI
https://youtu.be/hdcuhB6xHlI
https://youtu.be/foMiwFlVHCc
https://youtu.be/ppNE3r2SZa0
https://youtu.be/C7UegznsZ_w
https://youtu.be/BvO_5JRF-xs
https://youtu.be/fR4gcgmF3lQ
https://youtu.be/CVfSpY_5fL0
https://youtu.be/R8QDHNvQYak
https://youtu.be/H3KSKS3TTbc
https://youtu.be/TplleGt2T2g
https://youtu.be/sSX_yff8_iw
https://youtu.be/AEFT7YS4KQY
https://youtu.be/UXYneJnH3Vg
https://youtu.be/NEmqBioWtj8
https://youtu.be/aw2ts6GfuLI
https://youtu.be/USgKh7vAmIo
https://youtu.be/USgKh7vAmIo
https://youtu.be/ngIoT4X2JdY
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encontradas várias versões de traduções de um mesmo conto para a Libras, como no caso do 

conto Os três porquinhos. No site são disponibilizadas duas traduções, uma realizada pelo 

Instituto Nacional de Educação de Surdos e outra pela TV CES do Centro de Educação para 

Surdos Rio Branco.  

Uma vez que nem toda literatura surda se apresenta por meio do registro de Libras, 

mas também por meio de livros, gravuras, desenhos, animações, tirinhas, pequenas crônicas e 

contos, criou-se o submenu Gráfico/Visual, que disponibiliza material literário de cultura 

surda, registrado graficamente. O submenu Livros visa disponibilizar livros de literatura surda 

não registrados em Libras, mas salvos em PDF ou outros formatos e acessíveis na rede. 

Daniel no mundo do silêncio se encontra ligado a este submenu, enquanto os livros Rapunzel 

surda e Patinho surdo estão disponibilizados no submenu Adaptações infantis. Pequenas 

tirinhas criadas para a internet ou recortes de gibis como Leo, o Puto Surdo se encontram 

disponibilizadas no submenu Quadrinhos. O submenu Desenhos animados dispõe de 

animações em Libras como as produções infantis Min e as mãozinhas e João e Maria, assim 

como animações com tradução para Libras, como no caso do desenho infantil A Turma da 

Mônica, que já dispõe de vários episódios com tradução para Libras. 

O submenu Internacional, ainda ligado ao tema de literatura surda, pretende dispor 

de contos, poemas e piadas em ASL e Língua Britânica de Sinais (BSL). 

Sob o tema LITERATURA SOBRE SURDOS, podem ser encontrados os menus 

Filmes, que disponibiliza clássicos como Mr. Holland – Adorável professor (1995), Depois 

do silêncio e Seu nome é Jonas, entre outros; e Livros, que tratam da questão da surdez. 

 Já o tema PUBLICAÇÕES ACADÊMICAS se encontra dividido em três menus, a 

saber: Teses, Dissertações e Artigos. Essas publicações possuem como viés pesquisas a 

respeito do tema Literatura surda disponíveis gratuitamente na web. 

O último tema no menu principal é denominado de RECURSOS LITERÁRIOS. 

Nele são encontrados os menus Resumos de livros, que visa disponibilizar resumos em 

Libras de obras literárias, como, por exemplo, O cortiço e Pollyanna, e Contação de 

histórias, que disponibiliza vídeos de contadores de histórias surdos e ouvintes, utilizando 

diversos recursos didáticos na contação, com ou sem o uso de janela com a tradução do conto. 

O livro que queria ser brinquedo, O livro que não tinha fim e A história que mora nas coisas 

são alguns dos contos disponibilizados nessa página.  

Conforme pode ser observado na Figura 7, à direita foi criado um menu secundário 

no qual aparecem Imagens/fotos, que estão relacionadas com o site, links para Editoras que 

trabalham com literatura surda, links que divulgam Eventos de literatura surda, links para 

https://youtu.be/mgSIYg-Astg
http://sites.aticascipione.com.br/autores/walcyrcarrasco/pdf/daniel_guia_pais.pdf
http://sites.aticascipione.com.br/autores/walcyrcarrasco/pdf/daniel_guia_pais.pdf
https://youtu.be/16zSfewmU50
https://youtu.be/16zSfewmU50
https://youtu.be/cMqw8sneshc
http://librando.paginas.ufsc.br/quadrinhos/
https://youtu.be/zNCczm3jzgo
https://youtu.be/1BahR0kmtCA
https://youtu.be/YBtWdx4xObs
https://youtu.be/YBtWdx4xObs
http://librando.paginas.ufsc.br/asl/
http://librando.paginas.ufsc.br/bsl/
https://youtu.be/hyHmZ8ZhH6s
https://youtu.be/rwRTrGOCaM4
https://youtu.be/rwRTrGOCaM4
https://youtu.be/7Lvjv-jpgUc
http://librando.paginas.ufsc.br/teses/
http://librando.paginas.ufsc.br/dissertacoes/
http://librando.paginas.ufsc.br/artigos/
https://youtu.be/LkoqwbELUR0
https://youtu.be/nsUnkqN9x2s
https://youtu.be/3-XaT7DNNuc
https://youtu.be/d_VScr-w8oM
https://youtu.be/d_VScr-w8oM
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Sites literários que disponibilizam literatura surda gratuitamente na internet,  Links úteis que 

dão acesso ao usuário a outros sites que disponibilizam literatura em Libras e Contatos da 

administradora do site. 

 

Figura 8 – Notícias/Posts 

 

Fonte: Compilação da autora. 

 

Conforme imagem anterior, após a organização do mapa do site, passou-se a 

alimentá-lo. Na página inicial, sob o menu de Notícias, foi criada uma página alimentada por 

posts, cujo objetivo é uma postagem semanal com notícias, vídeos e informações novas. No 

entanto, como o site ainda não está em uso, foi disposto um texto dando as boas-vindas aos 

usuários e convidando-os a contribuírem com ele. 

A alimentação do site iniciou pelos materiais que haviam sido previamente coletados 

durante a organização desta pesquisa de criação midiática. Como se trata de um site cujo 

público-alvo é a comunidade surda, buscou-se dar prioridade a materiais literários em Libras, 

já apresentando o vídeo lincado ao site. 

 

http://librando.paginas.ufsc.br/artigos/
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Figura 9 – Disponibilização de vídeos em Libras 

 

Fonte: Compilação da autora. 

 

À medida que o site foi sendo construído, novas perspectivas se abriram, como 

colocar na barra lateral esquerda links que guiam o usuário a outros sites que tratam do tema 

de literatura surda, sejam esses literários, de editoras ou eventos surdos. Alguns desses sites, 

uma vez que são públicos, como o Repositório da UFSC, Mãos Aventureiras, Histórias para 

contar, Cultura Surda, Filmes com Acessibilidade e Arara Azul, entre outros, que 

disponibilizam literatura em Libras, tiveram alguns de seus materiais também 

disponibilizados no Librando – compartilhando Literatura Surda. Tal escolha deu-se pelo fato 

de enriquecer o site com a diversidade de materiais e de dar maior divulgação a esses 

conteúdos entre a comunidade surda. 

 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/172841
https://www.ufrgs.br/maosaventureiras/
https://www.youtube.com/watch?v=WyaB2L2jmFA&list=PL_qcQ4HJlYPVudidi_yPt5gK6pUKZ_ScN
https://www.youtube.com/watch?v=WyaB2L2jmFA&list=PL_qcQ4HJlYPVudidi_yPt5gK6pUKZ_ScN
https://culturasurda.net/sucessos-em-sinais/
https://www.youtube.com/results?search_query=%23filmescomacessibilidade
https://editora-arara-azul.com.br/site/
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Figura 10 – Sites de apoio 

 
Fonte: Compilação da autora. 

 

Como exemplo, pode-se citar o site Mãos Aventureiras, da pesquisadora e docente da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) Carolina Hessel, que traduz livros 

infantis para Libras, disponibilizando-os em seu site. Percebeu-se, a partir desta pesquisa, que 

muitas pessoas envolvidas na comunidade surda desconheciam o site, assim como a 

pesquisadora antes de iniciar esta pesquisa. 

 

https://www.ufrgs.br/maosaventureiras/
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Figura 11 – Site: Mãos Aventureiras 

Fonte: Compilação da autora. 

 

Procurou-se sempre cuidar para que as páginas abrissem em novas janelas laterais. 

Tal escolha deu-se pelo fato de evitar que o usuário, ao navegar entre uma página e outra, 

perdesse a página inicial de onde saiu. Da mesma forma, buscou-se, dentro das páginas do 

site, criar hiperlinks entre essas a fim de facilitar a navegação dos usuários. 

No exemplo a seguir, ao clicar no menu Literatura Surda > Libras, aba Criações, o 

usuário terá um resumo do que se entende por criações surdas, tendo a possibilidade de clicar 

nos hiperlinks Histórias, Piadas ou Poemas e navegar diretamente na página, em vez de voltar 

ao menu para procurá-las. 
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Figura 12 – Menus interativos 

Fonte: Compilação da autora. 

 

Outra ideia que surgiu durante a criação do site foi oferecer o menu Recursos 

Literários, que apresenta, além de vídeos de contação de histórias com recursos didáticos 

diversos, teatros e resumos de livros literários que têm sido solicitados nos vestibulares. 
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Figura 13 – Menu Recursos Literários 

Fonte: Compilação da autora.  

 

Após a criação do projeto piloto do site, encaminhou-se o link para pesquisadores 

envolvidos com a comunidade surda a fim de que pudessem fazer uma análise sobre a sua 

interatividade e usabilidade.  

As primeiras contribuições recebidas foram as seguintes: a) Quais os critérios 

utilizados para separar traduções de teatro? Necessitaria estarem claros os critérios para os 

usuários; b) Por que utilizar os vídeos diretamente nas páginas? Por que não colocar apenas os 

links a fim de diminuir o tamanho das páginas? Caso decida-se ficar com os vídeos indexados, 

poderiam ser diminuídos de tamanho a fim de deixar as páginas menores; e c) As páginas que 

estão em branco serão alimentadas? Caso alguma página fique “em branco”, seria melhor não 

disponibilizá-la. 

A partir da sugestão “a”, passou-se a dispor os critérios de conceitos para cada 

página criada a fim de evitar dúvidas entre os usuários. Com relação à sugestão “b”, 

esclarece-se que a decisão de deixar os vídeos indexados nas páginas foi consciente, uma vez 

que é mais visual ao público surdo. Caso se optasse por lincar os vídeos, os surdos 

encontrariam um site totalmente em português escrito, mas o objetivo é que o site mostre a 

sua cara/Libras logo de início. Assim, para facilitar a visualização dos vídeos no site, evitando 

listas intermináveis, procurou-se minimizar os tamanhos dos vídeos dentro das páginas. No 
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entanto, ao procurar salvar vídeos um ao lado do outro, o sistema WordPress não os mostrava 

para os usuários. 

Com relação ao questionamento “c”, esclarece-se que, uma vez que o site ainda está 

em construção, algumas páginas ainda não foram devidamente alimentadas. 

A orientação deste trabalho levou a pesquisadora a algumas análises e reflexões que 

a fizeram alterar a estrutura do atual relatório e, com isso, reenviar o link do site a quatro 

educadores surdos com envolvimento na área de Educação e Literatura Surda. Desses 

educadores, dois retornaram, tendo sido realizada apenas uma sugestão de alteração. A 

alteração de categoria do vídeo “A árvore (Paul Scott)”, que se encontrava na seção 

“Histórias” para a seção “Poemas”. Tal alteração foi realizada conforme apresentado nas 

imagens a seguir. 

 

Figura 14 – Histórias surdas 

 

Fonte: Compilação da autora.  
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Figura 15 – Poemas surdos 

 

Fonte: Compilação da autora. 

 

A fim de possibilitar a interatividade deste trabalho, neste relatório de criação 

midiática foram colocados hiperlinks que levam o leitor às páginas e aos vídeos citados no 

site. Em cada início ou final da página, foram dispostos hiperlinks a fim de auxiliar o usuário 

na navegação entre sites que ofertam conteúdos semelhantes.  
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Figura 16 – Hiperlinks 

 

Fonte: Compilação da autora.  

 

Ao clicar no hiperlink, uma nova página é aberta em uma nova aba/janela, evitando 

que o usuário perca a página anterior, pois essas ficarão em cascata na guia de navegação. 

Assim, se o usuário decidir voltar à página do site que estava olhando, não necessitará digitar 

o seu endereço na barra de pesquisa ou clicar no ícone de voltar até encontrar a página que 

buscava.  
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Figura 17 – Navegação por hiperlinks: novas abas 

 

Fonte: Compilação da autora. 

 

Figura 18 – Layout do site: Librando – compartilhando Literatura Surda 

 

Fonte: Compilação da autora.  

 

E por meio da imagem anterior apresentamos o layout da página inicial do site. 

Chega-se, então, ao fim deste relatório de criação midiática, cujo produto final é a oferta de 

um site acessível e gratuito para os surdos, a comunidade surda e aqueles que se interessam 

pela temática da literatura surda. O site pode ser acessado por meio do link 
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http://librando.paginas.ufsc.br/. Após aprovação por meio da banca de avaliação, esse link 

será amplamente divulgado na web através das redes sociais como e-mail, fóruns de 

graduação, facebook, WhatsApp etc. 

  

http://librando.paginas.ufsc.br/
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https://youtu.be/C7UegznsZ_w
https://youtu.be/nsUnkqN9x2s
https://youtu.be/16zSfewmU50
https://youtu.be/7Lvjv-jpgUc
https://youtu.be/YaAy0cbjU8o
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APÊNDICE A – EXEMPLOS DE PRODUÇÕES EM LIBRAS DISPONIBILIZADAS 

NO SITE 

 

a) Criações literárias surdas 

1) A árvore surda  

2) Voo sobre o Rio  

3) Árvore de Natal  

4) Bolinha de pingue-pongue  

5) O passarinho diferente 

6) As mãos brilhantes 

7) Luz sem fim 

 

b) Adaptações literárias para cultura surda 

1) Cinderela surda 

2) Os três porquinhos surdos  

3) Rapunzel surda  

4) Patinho surdo  

 

c) Traduções literárias para Libras 

1) Camilão, o comilão 

2) Mar de lágrimas 

3) Os três porquinhos 

4) Chapeuzinho vermelho 

5) João e Maria 

6) Hino Nacional 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UjbxJl5OD98
https://www.youtube.com/watch?v=YaAy0cbjU8o
https://www.youtube.com/watch?v=838WOHFYoG0
https://www.youtube.com/watch?v=VhGCEznqljo
https://www.youtube.com/watch?v=T2_kJBOSqXU&feature=youtu.be
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/130151
https://www.youtube.com/watch?v=bGrHMdBqIs8
https://www.youtube.com/watch?v=AE2aos08PjY
https://www.youtube.com/watch?v=VvD1zKqU_6c
https://www.youtube.com/watch?v=16zSfewmU50
https://www.youtube.com/watch?v=cMqw8sneshc
https://www.youtube.com/watch?v=sq0gR3mEUCM&t=162s
https://www.youtube.com/watch?v=NE2iGTg0BUI
https://www.youtube.com/watch?v=FTMMultv5gA
https://www.youtube.com/watch?v=JuCVU9rGUa8
https://www.youtube.com/watch?v=ngIoT4X2JdY
https://www.youtube.com/watch?v=BvO_5JRF-xs
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APÊNDICE B – EXEMPLOS DE MATERIAIS DISPONIBILIZADOS SOBRE 

LITERATURA SURDA  

 

a) Artigos 

A construção de sinais-nome para personagens na tradução de literatura infantojuvenil para a 

Libras, de Neiva de Aquino Albres 

A importância da literatura infantil em Libras no desenvolvimento infantil, de Michelle 

Duarte da Silva Schlemper 

Adaptação e tradução em literatura surda: a produção cultural surda em língua de sinais, de 

Claudio Henrique Nunes Mourão 

Face to face, tradition in the American Deaf Community, de Bem Bahan 

Tradução de literatura infantil: entre a construção de sentidos e o uso dos recursos 

linguísticos, de Neiva de Aquino Albres 

Literatura surda: produções culturais de surdos em língua de sinais, de Claudio Henrique 

Nunes Mourão 

Humor na literatura surda, de Lodenir Becker Karnopp e Carolina Hessel Silveira 

 

b) Dissertações 

O surdo e a contação de histórias: análise da interpretação simultânea do conto “Sinais no 

metrô”, de Márcia Dilma Felício 

Literatura surda: produções culturais de surdos em língua de sinais, de Cláudio Henrique 

Nunes Mourão 

A tradução de fábulas: seguindo aspectos imagéticos da linguagem cinematográfica e da 

língua de sinais, de Nelson Pimenta de Castro 

O ritmo na poesia em língua de sinais, de Marilyn Mafra Klamt 

O surdo e a contação de histórias, de Márcia Dilma Felício 

Representações linguístico-culturais do povo surdo na literatura surda, de Larissa Gotti 

Pissinatti 

Simetria na poética visual na Língua de Sinais Brasileira, de Fernanda de Araújo Machado 

 

c) Teses 

Literatura surda: as categorias da narrativa do gênero humor por meio da Língua Brasileira de 

Sinais, de Nayara de Almeida Adriano 

Literatura surda: experiência das mãos literárias, de Cláudio Henrique Nunes Mourão 

http://editora-arara-azul.com.br/site/admin/ckfinder/userfiles/files/3%C2%BA%20Artigo%20de%20Michelle%20Duarte%20da%20Silva%20Schlemper.pdf
http://editora-arara-azul.com.br/site/admin/ckfinder/userfiles/files/3%C2%BA%20Artigo%20de%20Michelle%20Duarte%20da%20Silva%20Schlemper.pdf
http://editora-arara-azul.com.br/site/admin/ckfinder/userfiles/files/3%C2%BA%20Artigo%20de%20Michelle%20Duarte%20da%20Silva%20Schlemper.pdf
https://docplayer.com.br/4114736-Adaptacao-e-traducao-em-literatura-surda-a-producao-cultural-surda-em-lingua-de-sinais.html
https://www.academia.edu/863613/Face-to-face_Tradition_in_the_American_Deaf_Community
https://docplayer.com.br/4114736-Adaptacao-e-traducao-em-literatura-surda-a-producao-cultural-surda-em-lingua-de-sinais.html
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fale/article/viewFile/12616/9930
http://www.scielo.br/pdf/er/nspe-2/07.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/123124/325591.pdf
https://lume.ufrgs.br/handle/10183/32311
file:///d:/Users/Michelle%20Schlemper/Desktop/Literatura%20surda:%20produções%20culturais%20de%20surdos%20em%20língua%20de%20sinais;%20Cláudio%20Henrique%20Nunes%20Mourão
https://core.ac.uk/download/pdf/30400732.pdf
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/123124/325591.pdf
http://www.mel.unir.br/uploads/56565656/Dissertacoes/032.%20Representacoes%20linguistico%20culturais%20do%20povo%20surdo%20na%20literatura%20surda.%20Larissa%20Gotti%20Pissinatti.PDF
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/107555
http://www.cchla.ufpb.br/ppgl/wp-content/uploads/2018/04/Tese.-Doutorado.-2018.-Nayara-de-Adriano-Almeida.-Final-1.pdf
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/151708/001012805.pdf?sequence=1
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Sonoridade visual na sinalização artística em Língua Brasileira de Sinais, de Marilyn Mafra 

Klamt 

Antologia da Poética em Língua de Sinais Brasileira (Libras), de Fernanda de Araújo 

Machado 

Antologia da Poética em Língua de Sinais Brasileira (Português), de Fernanda de Araújo 

Machado 

 

https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/190161
https://libras.ufsc.br/arquivos/vbooks/antologia-poetica/
http://antologia.libras.ufsc.br/files/2016/06/Tese_MACHADO_2018.pdf
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