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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado tem o objetivo de investigar os debates glotopolíticos 

encontrados em seções escritas por surdos na Revista da Feneis, durante o processo de 

reconhecimento, empoderamento e oficialização da Língua Brasileira de Sinais e as 

ideologias linguísticas em confronto. A pesquisa desenvolvida tem como referencial teórico-

metodológico os pressupostos da Sociolinguística e utilizamos como base teórica os estudos 

da Glotopolítica de Guespin e Marcellesi (1986), Arnoux (2000) e Lagares (2018), e os 

estudos da Política Linguística de Ricento (2006) e Spolsky (2004, 2009). Para contextualizar 

com a história das línguas de sinais no Brasil e no mundo, convidamos para o debate Rocha 

(2008, 2010), Ramos (2014), Santiago e Andrade (2013), Fernandes e Moreira (2014), 

Quadros (2014, 2019) e as legislações vigentes relacionadas no âmbito linguístico, dentre 

outros. A pesquisa qualitativa segue a proposta de análise da prática glotopolítica abordada 

por Guespin e Marcellesi (1986) e Lagares (2018), tendo como objeto de análise a Revista da 

Feneis, mais especificamente textos em língua portuguesa produzidos por surdos e o 

desenvolvimento de movimentos políticos voltados à regulamentação da Libras. As tensões e 

os conflitos em relação às práticas linguísticas da comunidade Surda alavancaram a 

determinação dos Surdos por ações em busca dos seus direitos linguísticos, provocando o 

ativismo da comunidade Surda na construção de políticas linguísticas em defesa da Libras. 

As ideologias confrontaram-se, engendrando relações de poder entre as línguas em instâncias 

distintas. A Revista da Feneis é uma obra ideológica que frequentemente posiciona-se 

antagonista ao ouvintismo no âmbito pessoal, social e educacional, defendendo o ideário 

sinalizante e bilíngue. O desenvolvimento cronológico das legislações e ações pró-

oficialização da Língua Brasileira de Sinais culminam na sanção da Lei nº 10.436/02 e o 

acompanhamento e participação da comunidade surda durante o processo de oficialização da 

Libras foi indispensável, visto que suas ações ativistas fortaleceram o discurso de direito 

linguístico do Surdo brasileiro.  

 

 

Palavras-chave: Glotopolítica. Revista da Feneis. Ativismo Linguístico. Comunidade Surda. 

Língua de Sinais. 
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ABSTRACT 

 

This master's dissertation aims to investigate the glotopolitical debates found in sections 

written by deaf people in Revista da Feneis, during the process of recognition, empowerment 

and officialization of the Brazilian Sign Language and the linguistic ideologies in 

confrontation. The research developed has as a theoretical-methodological framework the 

assumptions of Sociolinguistics and we use as a theoretical basis the studies of Glotopolitics 

by Guespin and Marcellesi (1986), Arnoux (2000) and Lagares (2018), and the studies of 

Ricento's Linguistic Policy (2006) and Spolsky (2004, 2009). To contextualize with the 

history of sign languages in Brazil and in the world, we invite Rocha (2008, 2010), Ramos 

(2014), Santiago and Andrade (2013), Fernandes and Moreira (2014), Quadros (2014, 2019) 

and the debate the current legislation related in the linguistic scope, among others. The 

qualitative research follows the proposal of analysis of the glotopolitical practice approached 

by Guespin and Marcellesi (1986) and Lagares (2018), having as object of analysis the 

Revista da Feneis, more specifically texts in Portuguese produced by deaf people and the 

development of political movements focused on the regulation of Libras. The tensions and 

conflicts in relation to the linguistic practices of the Deaf community leveraged the 

determination of the Deaf by actions in search of their linguistic rights, provoking the 

activism of the Deaf community in the construction of linguistic policies in defense of Libras. 

Ideologies clashed, engendering power relations between languages in different instances. 

Revista da Feneis is an ideological magazine that is often antagonistic to listening in the 

personal, social and educational spheres, defending the signaling and bilingual ideals. The 

chronological development of the laws and pro-official actions of the Brazilian Sign 

Language culminate in the sanction of Law nº 10.436 / 02 and the monitoring and 

participation of the deaf community during the Libras officialization process was 

indispensable, since its activist actions strengthened the speech of linguistic law of the 

Brazilian Deaf. 

 

Keywords: Glottopolitics. Revista da Feneis. Linguistic Activism. Deaf Community. Sign 

language. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em Barcelona, no ano de 1996, com o patrocínio da UNESCO (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization), o PEN Internacional (Poets, Essayists 

and Novelists) e algumas organizações não-governamentais assinam a Declaração Universal 

dos Direitos Linguísticos no intuito de corrigir desequilíbrios linguísticos, assegurar o 

respeito e o pleno desenvolvimento de todas as línguas e estabelecer equilíbrio de direito das 

comunidades linguísticas. Segundo a Declaração, em seu artigo 1º, comunidade linguística é 

"toda a sociedade humana que, radicada historicamente num determinado espaço territorial, 

reconhecido ou não, se identifica como povo e desenvolveu uma língua comum como meio 

de comunicação natural e de coesão cultural entre os seus membros" (UNESCO, 1996, p. 4). 

Desde os primórdios, diferentes comunidades linguísticas entram em contato 

habitualmente para compartilhar conhecimento e cultivar relacionamento interpessoal. Por 

ser a comunicação uma necessidade intrínseca do ser humano, a língua exerce função 

fundamental para que possamos interagir em sociedade. Assim, encontramos diversas 

comunidades linguísticas espalhadas pelo mundo, em um contexto multilíngue e de contato 

entre línguas. Quando falamos de contato linguístico, também falamos de conflito linguístico, 

termo que Bagno (2017, p. 54) conceitua por “disputa entre duas comunidades linguísticas 

para ocupar âmbitos de uso”. 

Ao indagar-se sobre língua, Bagno (2011) reconhece que não é um conceito fácil de 

ser definido e que, para uma análise da linguagem humana, não basta estar atento aos 

aspectos estruturais e sistêmicos, mas também aos aspectos sociais, culturais, políticos e 

ideológicos. O autor afirma que “o mais sensato é buscar conhecer a dinâmica social da 

linguagem, seu impacto na vida das comunidades humanas, as origens culturais do próprio 

sistema linguístico, que não pode ser estudado fora das circunstâncias reais da vida de seus 

falantes” (BAGNO, 2011, p. 363). 

Dados atuais do site Ethnologue1 – Languages of the World – afirmam que existem 

hoje 217 idiomas vivos listados no Brasil, com 201 idiomas indígenas e 16 não indígenas. 

Em 05 de outubro de 1988 é promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, 

lei que serve de parâmetro a todas as demais espécies normativas, e o seu artigo 13º declara a 

língua portuguesa como idioma oficial do país. A língua trazida pelos portugueses no período 

                                                 
1 Ethnologue: Languages of the World.  Brasil. Disponível em: <https://www.ethnologue.com/country/BR>. 

Acesso em: jan, 2020. Vide Referências Bibliográficas. 
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colonial tem a sua escrita baseada em grafemas, uma codificação sistemática de sinais 

gráficos que permitem o registro da fala.  

Dentre os idiomas vivos no Brasil, está a Língua Brasileira de Sinais – Libras, 

reconhecida oficialmente como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda 

brasileira pela Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 e regulamentada pelo Decreto Lei nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005. A Libras não é ágrafa, porém sua escrita é feita através de 

um sistema de representação, uma convenção de símbolos baseada em um conjunto de 

elementos ideográficos2, de difícil compreensão para a maioria da população brasileira. 

Bagno (2011) afirma que a língua é confundida com a escrita por quase todas as 

pessoas que vivem em sociedade grafocêntrica e, por isso, a língua escrita “permanecerá 

sempre, no imaginário coletivo, no senso comum, como algo superior, mais sublime e mais 

digno de veneração do que a língua falada" (BAGNO, 2011, p. 364). Essa perspectiva 

colabora com a apreciação desfavorável da língua de sinais em relação à língua portuguesa. 

No âmbito das políticas linguísticas, essa pode ser considerada uma das razões pelas 

quais o protagonismo do surdo brasileiro é prejudicado, pois o povo surdo fica limitado ao 

transmitir sua cultura por ter uma língua de minoria linguística com escrita inacessível à 

maioria da população brasileira. Segundo Strobel (2013), alguns autores, escritores e poetas 

surdos usam a língua portuguesa para registrar suas expressões, compartilhar suas identidades 

culturais. Dessa forma, é possível difundir a cultura surda e alcançar o maior número possível 

de usuários da língua hegemônica do país. 

Strobel (2013, p. 37) apresenta o povo surdo como um “grupo de sujeitos surdos que 

usam a mesma língua, que têm costumes, histórias, tradições comuns e interesses 

semelhantes”. Para a autora, estes sujeitos podem não habitar em um mesmo local, mas “estão 

ligados por uma origem, por um código ético de formação visual, independente do grau de 

evolução linguística, tais como a língua de sinais, a cultura surda e quaisquer outros laços” 

(STROBEL, 2013, p. 38). No entanto, é necessário considerar que há diferentes línguas de 

sinais e diferentes variedades das línguas de sinais, assim como tipos variados de 

comunicação usados entre surdo-surdo e surdo-ouvinte. 

Strobel conceitua cultura surda como o jeito do surdo “entender o mundo e modificá-

lo a fim de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com suas percepções visuais, que 

contribuem para a definição das identidades surdas e das almas das comunidades surdas” 

                                                 
2 “O sistema ideográfico, em que a palavra é representada por um signo único e estranho aos sons de que ela se 

compõe. Este signo se relaciona com o conjunto da palavra e, por isso, indiretamente, com a ideia que exprime” 

(SAUSSURE, 2012, P.60). 
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(STROBEL, 2013, p. 29). A autora entende que a comunidade surda não é constituída 

somente de sujeitos surdos, mas também de sujeitos ouvintes que participam e compartilham 

interesses comuns. Dentre eles, encontramos familiares dos surdos, intérpretes de língua de 

sinais, amigos e professores.  

Perlin (1998, p. 58) declara que “a identidade surda se constrói dentro de uma cultura 

visual”, construída dentro de possíveis representações da cultura surda e se molda de acordo 

com a representatividade cultural do surdo. A pesquisadora surda brasileira inicia suas 

pesquisas sobre as identidades surdas em 1998, afasta o conceito de deficiência do sujeito 

surdo para chegar a uma representação da alteridade cultural, e classifica cinco categorias 

para as diferentes identidades surdas. Mais tarde, em um artigo submetido à Revista da 

Feneis número 14 (2002), a autora distingue sete identidades surdas que, segundo Perlin 

(2002), são estas:  

1. Identidade surda (identidade política) – mais presente em surdos pertencentes à 

comunidade surda, possui experiência visual determinante em seu comportamento e cultura, 

usa língua de sinais, compartilha sua cultura e sua forma de ser diferente, usa tecnologia 

diferenciada, aceita-se como surdo e luta por seus direitos como cidadão e minoria 

linguística; 

2. Identidade surda híbrida – surdo que nasce ouvinte e, por algum motivo, ensurdece, 

pode usar língua oral e/ou língua de sinais e assume comportamento de identidade surda;  

3. Identidade surda flutuante – não tem contato com a comunidade Surda e não 

compartilha da cultura surda, desconhece ou demonstra resistência à língua de sinais, 

orgulha-se de saber falar “corretamente”, é vítima da ideologia oralista e da educação clínica, 

sofre preconceito, persiste em usar aparelho auricular e sente-se sempre inferior ao ouvinte;  

4. Identidade surda embaçada – não consegue captar a representação da identidade 

surda, nem da identidade ouvinte, apresenta comunicação prejudicada com sinais 

incompreensíveis, não tem noção de tempo e espaço, é visto como incapacitado e o ouvinte 

determina seu comportamento, vida e aprendizado;  

5. Identidade surda de transição – vive um momento de trânsito entre uma identidade 

e outra, estabelece contato tardio com cultura e comunidade surda, experimenta passagem da 

comunicação visual/oral para visual/sinalizada; normalmente a maioria dos surdos transita 

por essa identidade por ser filho de pais ouvintes, passa por processo de des-ouvintização, ou 

seja, rejeita a representação da identidade ouvinte;  
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6. Identidade surda de diáspora – diverge da identidade de transição e há uma marca 

geográfica forte, presente entre surdos que transitam de um país para outro, ou de um estado 

para outro, ou de um grupo surdo para outro;  

7. Identidade intermediária – apresenta uma porcentagem de surdez, mas vive como 

ouvinte, busca o resgate dos restos auditivos, o uso de aparelho auditivo é considerado muito 

importante, é oralizado e desvaloriza a língua de sinais, usa a língua de sinais por hobby, vê o 

surdo como incapacitado, tem dificuldade de encontrar sua identidade, visto que não é surdo 

nem ouvinte. 

Perlin (2002) afirma que as identidades surdas não são estáveis, estando em constante 

mudança, e que impera sempre a identidade cultural para sua construção, ou seja, a 

identidade surda estará sempre apresentada como parâmetro para identificação das outras 

identidades. 

Como visto, o surdo que reconhece como intrínseca a identidade surda, tem em si o 

desejo de compartilhar sua cultura. Strobel (2009, p. 44) cita a língua de sinais como um dos 

artefatos culturais que constitui a cultura do povo surdo. A autora declara ser um artefato 

fundamental, uma das principais marcas da identidade de um povo surdo, capaz de captar 

experiências visuais destes sujeitos e que os leva a transmitir e proporcionar aquisição de 

conhecimento universal. 

Dentre algumas das muitas realizações do Instituto Nacional de Educação de Surdos 

(INES), a partir de metade da década de 80, Rocha (2008) destaca a produção de histórias 

infantis em Libras, cursos de Libras, o dicionário de Libras em CD e produção de material 

pedagógico e informativo em Libras, como realizações que refletem o que a autora chama de 

“tempo de LIBRAS”. 

Nos dias atuais, além das mídias sociais, a comunidade surda conta com a TV INES3 

para obter acesso às atualidades em língua de sinais. A primeira webTV com programação 

bilíngue em todos os produtos, prioriza a Libras em sua veiculação e conta com legendas e 

locução em língua portuguesa. Viabilizado4 em 24 de abril de 2013 pela Associação de 

Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP), em parceria com o INES, o canal propõe 

acessibilidade, qualidade e inovação e integra os públicos surdo e ouvinte. 

A equipe de profissionais surdos, ouvintes, tradutores intérpretes e profissionais do 

INES vive diariamente o permanente contato entre a língua de sinais e a língua portuguesa ao 

                                                 
3 Disponível em: <http://tvines.org.br/> Acesso em: jan. 2020. 
4 Data escolhida para reforçar a relação entre a conquista do canal acessível e a conquista oficialização da Língua 

Brasileira de Sinais, Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. 
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oferecer uma grade de programação diversa e com foco na comunicação educativa. 

Programas de cultura, entretenimento, esporte, documentários, desenhos animados, aulas de 

Libras, talk show, entre outros, estão acessíveis na web 24 horas por dia e em aplicativos 

(Android, iOS e Windows) para celulares, tablets e televisões conectadas à internet. Podemos 

considerar o canal como um difusor de ideologias linguísticas na atualidade.  

Segundo Spolsky (2004), um conjunto geral de crenças sobre práticas linguísticas 

apropriadas pode ser compartilhado por membros de uma comunidade de fala (ou 

comunidade linguística), formando, às vezes, uma ideologia que atribui valores e prestígio à 

língua usada, além de influenciar práticas capazes de produzir políticas linguísticas. De 

acordo com o autor, a ideologia da linguagem é tudo o que as pessoas pensam sobre as 

línguas e a linguagem, enquanto as práticas de linguagem são o que as pessoas realmente 

fazem. O autor afirma: 

 

A ideologia ou crenças linguísticas designam o consenso da comunidade de fala 

sobre qual valor aplicar a cada uma das variáveis ou variedades de idiomas 

nomeadas que compõem seu repertório. Na maioria dos estados, existem muitas 

ideologias, assim como existem várias comunidades de fala ou étnicas; uma é 

comumente dominante (SPOLSKY, 2004, p. 14, tradução nossa). 

 

Tendo como referência os estudos de Kroskrity (2004), NORA (2016, p. 92) afirma 

ser a ideologia linguística “um conjunto de crenças sobre as línguas tal como são utilizadas 

nas sociedades, independentemente de serem manifestas de forma explícita ou partilhadas de 

modo implícito”. Nora (2016) considera que a ideologia linguística no universo multilíngue 

do surdo é a que tem a função de fundar e diferenciar identidades culturais e sociais, 

relacionando o uso da linguagem como marca determinante de um grupo, como marca de 

pertencimento. Podemos evidenciar a afirmação de Nora (2016) no desabafo de uma surda, 

em seu processo de autoconhecimento:  

 

Quando compreendi, com o auxílio de gestos, que ontem significava atrás de mim e 

amanhã à minha frente, dei um salto fantástico. Tratou-se de um progresso imenso, 

que aqueles que ouvem têm dificuldade em imaginar, habituados como estão desde 

o berço a entender palavras e conceitos repetidos exaustivamente, sem mesmo se 

darem conta. (LABORIT, 2000, p. 7) 

[...] 

Sou surda não quer dizer: "Não ouço.", Quer dizer: "Compreendi que sou surda." 

É uma frase positiva e determinante. Na minha mente, admito que sou surda, 

compreendo-o, analiso-o, porque me deram uma língua que me permite fazê-lo. 

Compreendo que os meus pais têm a sua própria língua, a sua maneira de 

comunicar e que eu tenho a minha. Pertenço a uma comunidade, tenho uma 

verdadeira identidade. Tenho compatriotas. (IDEM, ibidem, p. 48) 
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A aquisição de uma língua capaz de compreender o mundo e reconhecer-se nele, 

gerou em Laborit 5 (2000) o sentimento de pertencimento a uma comunidade. Não é a 

ausência da audição que a faz pertencente a um grupo social específico, mas, sim, a presença 

de uma língua.  

Fernandes (2003) afirma que a comunidade surda referencia sua identidade 

localizando a língua de sinais no centro das auto representações e, na esfera jurídico-

institucional, reivindica o reconhecimento político do grupo como minoria linguística. Neste 

contexto, encontramos uma polarização inscrita nos conceitos de ouvintismo e surdismo. 

Skliar (1998) define ouvintismo como um conjunto de representações dos ouvintes 

sobre os sujeitos surdos e sobre a surdez, a partir do qual o ouvinte é parâmetro para o surdo, 

sendo obrigado a olhar-se e encaixar-se como se fosse ouvinte. Este conceito distingue-se do 

audismo, que Lane (1992) conceitua como:  

 

a instituição corporativa para lidar com os surdos, fazendo declarações sobre eles, 

aprovando opiniões sobre eles, descrevendo-os, dando lições sobre eles, orientando 

o local em que freqüentam as aulas, e em muitos casos, onde moram; em suma, o 

audismo é a forma de dominação dos ouvintes, reestruturando e exercendo a 

autoridade sobre a comunidade surda. (LANE, 1992, p. 52,53) 

 

Segundo Skliar (1998, p. 17), o consentimento e a cumplicidade da medicina, dos 

profissionais da área da saúde, dos pais e familiares dos surdos, dos professores e, inclusive, 

dos próprios surdos que representavam, e ainda representam, os ideais do progresso da 

ciência e da tecnologia para ouvir e falar, permitiu que o ouvintismo gerasse os efeitos que 

desejava.  

Nora (2016, p. 196) aponta que o surdismo “é um termo usado informalmente, em 

diferentes contextos da surdez, para fazer referência, por oposição, ao ouvintismo”, podendo 

ser visto como uma ideologia linguística que vise ao monolinguismo da língua de sinais. 

Diante da definição dos conceitos primários relacionados à pesquisa, consideramos 

delimitar o corpus capaz de identificar quais as ideologias em confronto no período das 

grandes mobilizações da comunidade surda em defesa dos direitos sociais e linguísticos dos 

surdos. A escassa (talvez inexistente) oferta de informações em língua de sinais, à época 

(décadas de 1980 e 1990), nos leva a questionar como os surdos expunham seus 

                                                 
5 A atriz e escritora Emmanuelle Laborit, surda profunda nascida na França, escreveu o livro autobiográfico O 

vôo da gaivota narrando lembranças de sua vida e processo do reconhecimento de identidade surda. A atriz foi 

indicada ao prêmio de melhor performance como atriz coadjuvante pelo filme Jenseits der Stille (1996) no 

German Film Awards/1997 e conquistou o prêmio de melhor atriz pelo filme Retour à La vie (1999) no Mons 

International Festival of Love Films/2000. Disponível em: <https://www.imdb.com/name/nm0479608/>. Acesso 

em: mar, 2020. 
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posicionamentos e vivências no conflito entre a língua portuguesa e a língua de sinais, como 

acompanhavam os avanços das legislações e se articulavam para participar ativamente dos 

movimentos. 

 

1.1 Delimitação do tema 

 

Segundo Ramos (2014), com a finalidade de defender os direitos da comunidade 

surda brasileira e representar os interesses de todas as pessoas surdas do país, é fundada em 

1977 a Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes Auditivos (Feneida), 

entidade filantrópica sem fins lucrativos, composta por profissionais da área da surdez. A 

participação dos surdos foi decisiva para a sua fundação, mas não foi mantida, possivelmente 

por serem as diretorias constituídas basicamente por ouvintes.  

Em 1983 a Comissão de Luta pelos Direitos dos Surdos é constituída, com o objetivo 

de lutar para que a Feneida aceitasse a participação dos surdos nas decisões da diretoria. Em 

Assembleia Geral, no dia 16 de maio de 1987, a Comissão conquista a presidência da 

Feneida, funda a Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos (Feneis), torna-se 

representante legítima dos surdos e deficientes auditivos no país e tem como sua primeira 

Diretora Presidente a militante surda Ana Regina e Souza Campello.  

Consta em seu Estatuto, reformado e aprovado em 27 de maio de 2006, no parágrafo 

3º do artigo 26º, que os cargos de Diretor Presidente e de Diretor Primeiro Vice-Presidente 

serão exercidos exclusivamente por pessoas surdas, mantendo o protagonismo da 

comunidade surda nas ações da diretoria. Na relação de presidentes estão: Ana Regina e 

Souza Campello – RJ (1986/87 a 1991 e 2012 a 2016), Fernando de Miranda Valverde – RJ 

(1991 a 1993), Antônio Campos de Abreu – MG (1993 a 2001), Antônio Mário Sousa Duarte 

– RJ (2001 a 2008), Karin Lilian Strobel – SC (2008 a 2012) e Francisco Eduardo Coelho da 

Rocha – RS (2016 a 2020). A apresentação do Relatório Anual de 1988 mostra o caráter 

estritamente político do nascimento da Feneis: 

 

Consideramos da maior importância as colaborações que recebemos e queremos 

continuar recebendo das pessoas que ouvem. Mas consideramos também que 

devemos assumir a liderança de nossos problemas de forma direta e decisiva à 

despeito das dificuldades que possam existir relacionadas à comunicação. 

[...] 

A nossa comunicação que era muito discriminada e agora está sendo aceita por 

alguns, porque com a conscientização, provamos que temos necessidade de receber 

o tratamento e respeito como pessoas humanas. Ainda falta muito para aperfeiçoar, 

mas a continuidade do trabalho, chegaremos lá, a compreensão total e necessária. 

(FENEIS, Relatório Anual, 1998, p. 3). 



  17  

 

Em janeiro de 1999 a Feneis lança a “Revista da Feneis”, um periódico trimestral, no 

intuito de ser um novo veículo de informação em defesa de políticas linguísticas, educação, 

cultura, saúde e assistência social desta comunidade. Vemos a iniciativa corroborada no 

artigo 6º do Estatuto, ao afirmar que a instituição envidará meios de divulgar: a importância 

da língua de sinais como meio natural de comunicação dos surdos; possibilidades das pessoas 

surdas na educação, com uso formal da língua oficial; capacidade laborativa da pessoa surda; 

experiências e resultados de instituições afins de obras específicas nacionais e estrangeiras, 

de normas federais, estaduais e municipais que abordem a problemática da surdez. 

No primeiro Editorial da Revista, o terceiro Diretor Presidente eleito Antônio Campos 

de Abreu apresenta o periódico afirmando que há possibilidades infinitas de inserção do 

surdo na sociedade e denomina o ‘Surdo’ (como s maiúsculo) como sujeito do conhecimento, 

como aquele que conhece e é conhecido. É o nascimento da oportunidade de ampliação de 

contatos sociais e a reafirmação da importância da língua de sinais para a comunidade surda.  

Segundo Capovilla e Raphael (2008, p. 1223), o Surdo, com ‘S’ maiúsculo, é aquele 

que “pertence a uma cultura sofisticada e com status antropológico próprio; já o surdo, com 

‘s’ minúsculo, é aquele que pertence a uma categoria médica como portador de deficiência 

auditiva”. Harlan Lane (2008) vê os ‘Surdos’ como “membros de uma minoria linguística e 

cultural com normas, atitudes e valores distintos e uma constituição física distinta” (LANE, 

2008, p. 284).  

Encontramos a colaboração e ativismo linguístico desses Surdos e da comunidade 

surda (Surdos, ouvintes, pesquisadores, profissionais, tradutores e intérpretes...) ao longo de 

todo o periódico e delimitamos para a pesquisa os debates glotopolíticos encontrados em 

seções escritas por surdos na Revista da Feneis, desde o lançamento da Revista (número 1 – 

janeiro/março, 1999) até a edição histórica (número 15 – julho/setembro, 2002), após 

reconhecimento da Libras, acompanhando o ativismo linguístico dos surdos durante a 

construção de políticas públicas voltadas para a comunidade surda. 

 

1.2 Justificativa 

 

Glotopolítica é um termo nos estudos da linguagem, contemporâneo às pesquisas 

sobre políticas linguísticas, que Guespin & Marcellesi (1986) conceituam como uma 

abordagem da linguística que trata de todos os fatos da linguagem em que a ação da 
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sociedade toma a forma do político, abrangendo tanto a ação dos estados nacionais quanto as 

próprias práticas de linguagem. 

Lagares (2018) afirma que o linguista pode analisar qualquer mudança política ou 

social a partir dos seus efeitos glotopolíticos, “isto é, pelo modo como modifica as relações 

linguísticas em todos os níveis, do ponto de vista do sistema da língua ou das práticas 

enunciativas concretas”. Segundo Arnoux (2000), deve ser compreendido que: 

 

a glotopolítica não apenas trata do conflito entre línguas, mas também entre 

variedades e práticas discursivas; que, por outro lado, serve como uma estrutura 

social para pequenas comunidades e regiões, estados, novas integrações ou o 

planeta, de acordo com a perspectiva adotada e o problema abordado; e que, 

finalmente, pode considerar não apenas as intervenções reivindicatórias, mas 

também as geradas pelos centros de poder como uma dimensão de sua política. 

(ARNOUX, 2000, p. 4, tradução nossa) 

 

Arnoux (2000) acredita que as intervenções explícitas e os comportamentos 

espontâneos têm igual valor de importância durante a análise, assim como as representações 

sociolinguísticas que as sustentam. A Glotopolítica está presente em nosso meio, mesmo que 

implícita, e é importante evidenciá-la sempre que possível. 

Dito isto, com respeito às mobilizações linguísticas da comunidade surda brasileira 

para dar caráter oficial à Libras, torna-se relevante averiguar como o uso da língua 

portuguesa, uma língua historicamente opressora para essa comunidade, sustentou o surdo no 

direito de expor seu posicionamento de forma ampla e ver sua língua reconhecida como meio 

oficial de comunicação e expressão. É relevante considerar que a proposta de análise 

glotopolítica referente ao ativismo linguístico da comunidade surda brasileira na Revista da 

Feneis é inédita.  

O emprego da língua dominante para interpelar a dominação e postular 

reconhecimento é provavelmente comum a diferentes minorias linguísticas. A abordagem de 

um periódico elaborado pela comunidade surda, com a finalidade de defender seus direitos 

linguísticos e humanos, tende a evidenciar conflitos linguísticos decisivos para a construção 

de políticas públicas e ideologias linguísticas. Assim como o acompanhamento e participação 

da comunidade surda durante o processo de construção e reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais, sob a perspectiva do sujeito surdo, tende a torná-lo agente glotopolítico 

nesse processo.  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Investigar os debates glotopolíticos que podem ser encontrados em seções escritas por 

surdos na Revista da Feneis, durante o processo de reconhecimento, empoderamento e 

oficialização da Língua Brasileira de Sinais e as ideologias linguísticas em confronto.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar no “Editorial” e na seção “O Surdo escreve”, desde o lançamento da 

Revista da Feneis número 1 (janeiro/março, 1999) até a edição histórica número 15 

(julho/setembro, 2002), os agentes e instâncias para uma análise glotopolítica dos 

conflitos linguísticos e das ideologias linguísticas que estão implicadas. 

• Descrever e analisar o processo histórico de oficialização da Língua Brasileira de 

Sinais na perspectiva da seção “LIBRAS: Como anda a regulamentação” desde a 

primeira edição até a edição número 14 (abril/junho, 2002), publicada após aprovação 

da Lei nº 10.436/02. 

• Apontar a relevância do acompanhamento e participação da comunidade surda 

durante o processo de oficialização da Libras, tendo como base de dados o conteúdo 

pesquisado. 
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2 AS LÍNGUAS DE SINAIS E A GLOTOPOLÍTICA 

 

A pesquisa desenvolvida tem como referencial teórico-metodológico os pressupostos 

da Sociolinguística e utilizamos como base teórica os estudos da Glotopolítica de Guespin e 

Marcellesi (1986), Arnoux (2000) e Lagares (2018), e os estudos da Política Linguística de 

Ricento (2006) e Spolsky (2004, 2009).  

Para contextualizar com a história das línguas de sinais no Brasil e no mundo, 

convidamos para o debate Rocha (2008, 2010) e Ramos (2014) e, especificamente sobre o 

surdo brasileiro, Santiago e Andrade (2013), Fernandes e Moreira (2014), Quadros (2014, 

2019) e as legislações vigentes relacionadas no âmbito linguístico, dentre outros.  

 

2.1 As línguas de sinais 

 

Ramos (2014) pesquisa sobre as raízes históricas das línguas de sinais para 

orientações iniciais de estudantes de Libras e aborda que os primeiros registros oficiais do 

início da estrutura dessa língua surgiram a partir de Pedro Ponce de Léon (1520-1584), 

espanhol monge da ordem dos Beneditinos em Burgos no monastério de Onã, inventor do 

primeiro alfabeto manual conhecido, posteriormente publicado por Juan Martin Pablo Bonet 

(1620) no livro “Reducción de las letras y arte para enseñar a hablar a los mudos”. 

De acordo com Ramos (2014), Chirologia (BULWER, 1644) é o primeiro livro 

conhecido em inglês que descreve a língua de sinais como um sistema complexo. Bulwer 

acreditava que a língua gestual, conhecida por ele, era universal e seus elementos 

constitutivos “naturais” (icônicos). Philocophus (BULWER, 1648) foi um livro dedicado a 

dois surdos: irmãos baroneses Edward e William Gostwick, com afirmações de que os surdos 

podem expressar-se verdadeiramente ao usar tal sistema.  

Ramos (2014), cita a história do abade Charles Michel de l’Épée que, em 1750, 

percebe ser possível a comunicação através do uso de sinais (gestual), após presenciar uma 

conversa entre duas crianças surdas. O abade inicia um trabalho de instrução formal com 

êxito e cria uma nova metodologia de ensino, mudando radicalmente a que vigora no 

renascimento. Os alunos de l’Epée deixam a oralização de lado e aprendem a língua escrita e 

a língua de sinais. Rocha (2010, p. 20) afirma que o abade aplica o método combinado, com 

uso dos sinais pelos quais os surdos se comunicavam entre si e dos sinais metódicos, 

inventados por ele para desenvolvimento da linguagem escrita.  
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Ramos (2014) aponta o Instituto de Surdos e Mudos de Paris, fundado em 1775, a 

instituição onde o abade de l’Épée desenvolve a descrição da língua de sinais utilizada pelos 

surdos em Paris e produz um “dicionário” língua francesa/língua de sinais, conhecido como 

método manual ou método francês. A partir deste processo, alunos surdos tornam-se 

professores e a comunidade surda experimenta mudanças inéditas. Nas décadas seguintes, em 

consequência da adoção dessa metodologia, surdos da França, Rússia, Escandinávia, 

Espanha, Itália e Estados Unidos destacam-se na sociedade. 

De acordo com a autora, Thomas Hopkins Gallaudet, professor americano de surdos, 

visita a escola “gestualista” de Viena em 1815 para conhecer o trabalho realizado e convida 

Laurence Clerc para fundar, em 1817, a primeira escola permanente para surdos em Hartford, 

Escola Americana de Surdos (ASD) – Connecticut. Esta escola reúne Língua de Sinais 

Francesa antiga, várias línguas de sinais de aldeias e sistemas de sinais domésticos, em 

situação de contato linguístico. No ano de 1821, todas as escolas públicas americanas passam 

a usar a Língua de Sinais Americana (American Sign Language - ASL) como língua de 

instrução, totalmente aceita na educação dos surdos a partir de 1835. Esta ação leva os surdos 

ao mercado de trabalho e forma, em sua maioria, professores surdos. Em 1857, o filho de 

Gallaudet funda uma escola para surdos e em 1864 a Universidade Gallaudet é fundada em 

Washington DC. 

Do ponto de vista do papel e do status das línguas de sinais na educação, as línguas de 

sinais no mundo passam por momentos de altos e baixos durante os séculos com propostas de 

pesquisadores e educadores que debatem metodologias diferentes como oralismo, 

comunicação total ou bilinguismo (com essa nomeação somente a partir do séc. XX) como 

método mais eficiente no processo educacional para os surdos.  

Rocha (2010) aponta que o primeiro embate público sobre métodos para trabalhar a 

educação dos surdos acontece no século XVIII entre o abade francês Charles Michel de 

l’Épée (1721-1789), em defesa do método combinado (com utilização de sinais e escrita sem 

ênfase  na linguagem articulada), e o pastor alemão Samuel Heinicke (1721-1790), em defesa 

do método de desenvolvimento da linguagem oral (linguagem articulada e leitura labial).  

Segundo Rocha (2010), no final do século XVIII até a década de oitenta do século 

XIX, surdos usam livremente a língua de sinais, apresentando êxito em seus estudos e um 

ótimo desempenho social, criam eventos no intuito de celebrar seus heróis e contribuem para 

a criação de outros espaços educacionais para seus semelhantes. No entanto, em 1880, 

inúmeros profissionais ligados a Institutos especializados, participam do Congresso de Milão, 
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na Itália, e decidem pelo método oralista como o mais apropriado para a educação dos 

surdos. 

De acordo com as atas6 do Congresso de Milão (1880), dentre algumas resoluções 

adotadas como consequência da discussão sobre temas diversos, o Congresso declara a 

preferência ao método oral ao invés do método de ensino pelos sinais, considerando a 

superioridade incontestável da linguagem oral sobre a de sinais na reintegração do surdo à 

sociedade; e declara a preferência ao método oral puro, considerando que o uso simultâneo 

das duas linguagens oferece prejuízo à fala, à leitura labial e à precisão de ideias. 

Rocha (2008) relata que, na época do evento em Milão, dr. Menezes Vieira, professor 

do INES, viaja pela Europa e produz um relatório minucioso descrevendo a situação dos 

surdos no Brasil e no mundo. O professor aponta a presença de 364 Institutos para surdos 

espalhados pela Europa, Estados Unidos, Canadá e Japão, que decidem distintamente pela 

educação dos alunos surdos, escolhendo entre o método oral puro, método combinado e 

mímica.  

De acordo com Rocha (2008) havia três tendências quanto à educação das pessoas 

surdas na segunda metade do século XIX: 

 

Na Alemanha, na Inglaterra e nos países escandinavos, a questão era formar 

cidadãos capazes de exercer seus direitos e deveres. Na França e na Itália, ela estava 

mais ligada à política religiosa, o partido clerical buscava fiéis para se fortalecer. 

Enquanto nos Estados Unidos da América, a idéia era converter pessoas inúteis em 

trabalhadores. (ROCHA, 2008, p. 46) 

 

Este evento monumento, como denomina Rocha (2008), dá início a uma idade 

obscura e Lane (1992, p. 109) aponta o Congresso como “o único e o mais crítico evento na 

colocação das linguagens das comunidades surdas abaixo do nível”, espalhando a política de 

aniquilamento das linguagens gestuais de forma avassaladora pela Europa, substituindo-as 

por línguas faladas.  

Lagares (2018, p. 141) afirma que para fazer uma língua deixar de existir, não precisa 

exterminar seus falantes, basta disseminar preconceito sobre ela para que os idiomas não 

sejam mais transmitidos entre gerações.  A dominação simbólica produz modificação das 

práticas para que se concorde com o uso da língua considerada legítima. Há na comunidade 

surda um debate sobre a ação de censura no Congresso de Milão, mas, independentemente de 

a língua de sinais ser preterida (ou proibida) no espaço educacional e contextos familiares 

                                                 
6 Atas: Congresso de Milão [de] 1880. Série Histórica do Instituto Nacional de Educação de Surdos. Volume 2. 

Rio de Janeiro: INES ,2011. ISBN 978-85-63240-02-6 
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ouvintes, essa decisão provoca mudanças drásticas e gera um declínio no desenvolvimento 

das línguas de sinais nos países.  

Quando se prefere a língua oral aos sinais, sugere-se que os surdos abandonem suas 

identidades e se adequem à expectativa hegemônica ouvinte. Segundo Rocha (2010), os 

projetos de aquisição de língua oral são tratados, por alguns autores ouvintes e por 

representantes dos surdos a partir de 1980, como um grande projeto ideológico oralista, 

associando os surdos à normalização, à patologização e, consequentemente, tornando-os 

submissos aos ouvintes. 

Segundo Ramos (2014), essa ideologia oralista predomina sobre as práticas de 

educação dos surdos por, aproximadamente, cem anos, prejudicando os avanços destes 

sujeitos no âmbito educacional. Até que em 1960, o precursor da Linguística da Língua de 

Sinais Americana, o linguista William Stokoe traz o primeiro tratado linguístico moderno de 

uma língua de sinais, como resultado de pesquisa em sua monografia, provando serem as 

línguas de sinais línguas naturais e abre perspectiva de pesquisas dando status a essa 

modalidade.  

Segundo Quadros e Karnopp (2004, p. 30), Stokoe comprovou que a ASL atendia a 

todos os critérios linguísticos de uma língua, tanto no léxico, quanto na sintaxe e na 

capacidade de gerar sentenças infinitas. O pesquisador “observou que os sinais não eram 

imagens, mas símbolos abstratos complexos, com uma complexa estrutura interior”. Os sinais 

apresentavam três partes independentes, sendo estas: a localização, a configuração de mãos e 

o movimento, segmentos mínimos que ele nomeou de “quirema”, em analogia com os 

fonemas da fala. Além disso, inventou um sistema de notação para estes elementos.  

Quadros (2019) afirma que, inicialmente, os estudos das línguas de sinais tiveram a 

função de convencer os linguistas e demais agentes de políticas linguísticas e educacionais de 

que elas eram, de fato, línguas. Com base no senso comum, as línguas de sinais eram 

equivocadamente compreendidas como universais, por usarem “gestos” que representariam, 

supostamente, formas universais de fácil entendimento por qualquer pessoa. No entanto, 

Quadros (2019, p. 18) esclarece que “o reconhecimento dos níveis linguísticos nas línguas de 

sinais permite seu enquadramento, inclusive o da Libras, no campo da Linguística, tanto do 

ponto de vista teórico, quanto aplicado”.  

Os estudos das diferentes línguas de sinais do mundo destacam as especificidades dos 

sinais de cada país e identificam sua autonomia diante das línguas faladas nacionalmente. 

Com isso, as línguas de sinais “apresentam componentes linguísticos que determinam seu 
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status de língua, bem como as especificidades que as diferenciam quando comparadas entre 

si e com as línguas faladas” (QUADROS, 2019, p. 18) 

Quadros (2019) aponta que muitas línguas de sinais já alcançaram reconhecimento 

jurídico e, consequentemente, os estudos linguísticos já não mais se preocupam com o status 

da língua. Há nos estudos, portanto, um movimento preocupado em explicar fenômenos 

linguísticos, intrinsecamente específicos das línguas de sinais, não observados, ou que não se 

manifestam da mesma forma, nas línguas faladas, exatamente por serem visual-espaciais. 

O site Ethnologue afirma que existem atualmente 144 línguas de sinais7  catalogadas 

no mundo. Algumas delas são faladas em somente um país, como a Língua de Sinais 

Albanesa (Albânia), Língua de Sinais Alemã (Alemanha) e Língua de Sinais Chinesa 

(China), e outras são faladas em vários países, como no caso da Língua de Sinais Francesa e 

da Língua de Sinais Americana. Temos também situações em que um país fala mais de uma 

variedade linguística8, como a Austrália (cinco línguas de sinais cadastradas) e o Nepal 

(possui falantes de quatro línguas de sinais diferentes).  

De acordo com o site, a Língua de Sinais Francesa9 (French Sign Language – LSF) 

está relacionada (e é parcialmente mais antiga) à Língua de Sinais Neerlandesa (NGT), a 

Língua de Sinais Alemã (DGS), Língua de Sinais Flamenga (VGT), Língua de Sinais Belga-

Francófona (LSFB), Língua de Sinais Irlandesa (ISL), Língua de Sinais Americana (ASL), 

Língua De Sinais Do Quebec (LSQ) e a Língua de Sinais Brasileira (LSB).  A LSF é uma das 

primeiras línguas de sinais no mundo ocidental, reconhecida como idioma completo para uso 

na educação francesa em 2005, e influenciou outras línguas de sinais, especialmente na 

Europa e Américas. Atualmente também é falada na Guiana Francesa, Guadalupe e 

Martinica. 

A Língua de Sinais Americana10 (ASL) é falada em diversos países e variedades ou 

idiomas intimamente relacionados derivados da ASL são usados em muitos outros países. 

                                                 
7  Ethnologue: Languages of the World. As línguas de sinais no mundo. Disponível em: 

<https://www.ethnologue.com/subgroups/sign-language>. Acesso em: mar, 2019. Vide Referências 

Bibliográficas. 
8 Empregada nos estudos sociolinguísticos em geral, variedade linguística se refere a “qualquer tipo específico 

de linguagem – dialeto, sotaque, socioleto, estilo – que o linguista deseje considerar como uma entidade 

individual para fins de análise empírica ou teorização” (BAGNO, 2017, p. 474, grifo do autor).  
9  Ethnologue: Languages of the World. Língua de Sinais Francesa.  Disponível em: 

<https://www.ethnologue.com/language/fsl> Acesso em: jan.2020. Vide Referências Bibliográficas. 
10  Ethnologue: Languages of the World. Língua de Sinais Americana. Disponível em: 

<https://www.ethnologue.com/language/ase> Acesso em: jan.2020. Vide Referências Bibliográficas. 
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Assim como ocorre em todos os lugares e com qualquer língua, há variação linguística11 nos 

Estados Unidos e em grande parte do Canadá, mas com alta inteligibilidade entre as 

variedades chamadas ASL. O site destaca que a ASL apresenta como variantes12 a Língua de 

Sinais Americana Negra (ASL Negra) e a Língua de Sinais Americana Tátil (TASL, ASL 

Tátil). ASL Negra desenvolveu-se em escolas para crianças afro-americanas devido à 

segregação no sul dos Estados Unidos e contém vocabulário e estrutura gramatical distintos 

da ASL. Já a ASL tátil é usada por pessoas surdo-cegas e está concentrada na Lousiana e em 

Seattle. A TASL usa vocabulário e gramática da ASL, exceto quando os sinais são 

percebidos ao tocar nas mãos ou partes do corpo do signatário e apresenta modificações para 

compensar a falta de acesso às expressões faciais.  

O quadro abaixo traz a lista das Línguas de Sinais do mundo catalogadas no site 

Ethnologue – Languages of the World: 

 

Quadro nº 1 – Lista das Línguas de Sinais do mundo 

 (continua) 

LÍNGUA DE SINAIS PAÍS DIALETOS 

1. Adamorobe Sign Language - AdaSL GANA  

2. Afghan Sign Language – AFSL AFEGANISTÃO  

3. Al-Sayyid Bedouin Sign Language - ABSL ISRAEL  

4. Albanian Sign Language - AlbSL ALBÂNIA  

5. Algerian Sign Language – LSA ARGÉLIA  

6. American Sign Language - ASL 

AmeslaN 

 

ESTADOS 

UNIDOS 

ASL / ASL negro / TASL, ASL tátil 

TAMBÉM FALADO EM: Bahamas, Barbados, Benin, 

Bermudas, Burkina Faso, Canadá, República Centro-

Africana, Congo, Costa do Marfim, El Salvador, Gabão, 

Grenada, Guiana, Haiti, Mali, Filipinas, São Cristóvão e 

Névis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Togo, Ilhas 

Virgens Americanas. 

7. Argentine Sign Language – LSA ARGENTINA LSA / LSA puro 

8. Armenian Sign Language  ARMÊNIA  

9. Auslan [asf] AUSTRÁLIA  

10. Australian Aborigines Sign Language  AUSTRÁLIA  

11. Austrian Sign Language - KGS OEGS ÖGS ÁUSTRIA Variação regional: Viena, Caríntia, Estíria, outros. 

12. Ban Khor Sign Language - BKSL Pasa Kidd TAILÂNDIA Base ASL. La Paz e Santa Cruz usam sinais da área. 

13. Bolivian Sign Language  BOLÍVIA  

14. Brazilian Sign Language - LIBRAS LSB BRASIL  

                                                 
11 Variação linguística é “uma propriedade intrínseca, da natureza mesma da língua, de todas as línguas, que 

constituem sistemas heterogêneos, múltiplos e variáveis”, mudando com o passar do tempo e variando no espaço 

geográfico e/ou social, sendo inerente ao sistema linguístico. (BAGNO, 2017, p. 469).  
12 Variante trata-se “de formas linguísticas alternativas, cuja ocorrência pode ser condicionada por fatores de 

natureza linguística, de natureza social ou de ambas” (BAGNO, 2017, p. 471,472).  
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(continuação) 
LÍNGUA DE SINAIS PAÍS DIALETOS 

15. British Sign Language – BSL REINO UNIDO BSL / BSL – NI / NISL 

16. Bulgarian Sign Language – BZE BULGÁRIA  

17. Catalan Sign Language – LSC ESPANHA  

18. Chadian Sign Language   CHADE  

19. Chiangmai Sign Language - OCMSL TAILÂNDIA  

20. Chilean Sign Language - LENSE LSCh CHILE Variação regional: Norte, centro e sul, idade e escolaridade. 

21. Chinese Sign Language - Zhongguo Shouyu CHINA Zhongguo Shouyu / Língua de Sinais Chinesa do Sul 

(Shanghai) 

22. Colombian Sign Language - LSC COLÔMBIA Sudoeste (Cali)/ Central (Bogotá-Eje cafeteiro) / Norte 

(Caribe) 

23. Costa Rican Sign Language - LESCO COSTA RICA NCRSL / OCRSL 

TAMBÉM FALADO EM: El Salvador.  

24. Croatia Sign Language - CSL HZJ CROÁCIA  

25. Cuba Sign Language  CUBA  

26. Czech Sign Language – CZJ REPÚBLICA 

CHECA 

 

27. Danish Sign Language – DTS DINAMARCA TAMBÉM FALADO EM: Groenlândia. 

28. Dominican Sign Language   REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

29. Ecuadorian Sign Language - LSEC EQUADOR Variação regional: dialeto costeiro (Guayaquil) e o dialeto 

da serra (Quito). Idade na comunidade surda equatoriana. 

30. Egyptian Sign Language – ESL EGITO  

31. Estonian Sign Language – EVK ESTÔNIA Dialetos locais / Pärnu é mais arcaico 

32. Ethiopian Sign Language - EthSL ETIÓPIA  

33. Filipino Sign Language – FSL FILIPINAS  

34. Finland-Swedish Sign Language - FinSSL 

SRVK 

FINLÂNDIA SSL / FinSL 

35. Finnish Sign Language - FinSL SVK FINLÂNDIA Comunidades finlandesa e sueca 

36. Flemish Sign Language – VGT BÉLGICA Dialetos regionais: West-Vlaanderen (Flandres Ocidental), 

Oost-Vlaanderen (Flandres Oriental), Antuérpia 

(Antuérpia), Vlaams-Brabant (Brabante Flamengo). 

37. French Belgian Sign Language - LSBF 

LSFB 

 

BÉLGICA Dialetos regionais:   

Desenvolvidos em diferentes escolas de surdos. 

38. French Sign Language – LSF FRANÇA LSF / Língua de Sinais de Marselha (do Sul da França) 

utilizada em Marselha, Toulon, La Ciotat e Salon de 

Provence. 

TAMBÉM FALADO EM: Guiana Francesa, Guadalupe, 

Martinica. 

39. German Sign Language – DGS ALEMANHA Variações lexicais regionais: 

Alemanha oriental e ocidental são semelhantes, com 

diferenças comparáveis às das regiões norte e sul. 

40. Ghanaian Sign Language – GSL GANA  

41. Ghandruk Sign Language   NEPAL Semelhante aos dialetos de Kathmandu e Pokhara da 

Língua de Sinais do Nepal. 

42. Greek Sign Language – GSL GRÉCIA  
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(continuação) 
LÍNGUA DE SINAIS PAÍS DIALETOS 

43. Guatemalan Sign Language - GSM 

LENSEGUA 

 

GUATEMALA Inteligibilidade: Quetzaltenango, Huehuetenango, 

Mazatenango e San Marcos; Cidade da Guatemala, 

Escuintla, Zacapa e Cobán. 

Variação lexical: Fora das duas grandes cidades, Guatemala 

e Quetzaltenango, e entre os signatários mais velhos. 

44. Guinean Sign Language  GUINÉ  

45. Haiphong Sign Language  VIETNÃ  

46. Hanoi Sign Language  VIETNÃ  

47. Hausa Sign Language - Maganar Hannu NIGÉRIA  

48. Hawaii Sign Language - HSL HPS ESTADOS 

UNIDOS 

Língua de Sinais crioula havaiana (CHSL) 

49. Ho Chi Minh City Sign Language  VIETNÃ  

50. Honduras Sign Language - LESHO HONDURAS Variações regionais: Pessoas surdas ao longo da costa norte 

têm sinais distintos de pessoas surdas na parte sul do país. 

51. Hong Kong Sign Language - HKSL 

 

HONG KONG, 

CHINA 

TAMBÉM FALADO EM: China – Macau. 

 

52. Hungarian Sign Language - Magyar 

Jelnyelv 

HUNGRIA Budapeste, Sopron, Debrecen, Szeged, Eger, Kaposvár, 

Vác  

TAMBÉM FALADO EM: Romania. 

53. Icelandic Sign Language – ITM ISLÂNDIA  

54. Indian Sign Language - IPSL ISL 

 

ÍNDIA Língua de Sinais de Bangalore-Chennai-Hyderabad 

Língua de Sinais de Mumbai-Deli 

TAMBÉM FALADO EM: Bangladesh. 

55. Indonesian Sign Language – ISL INDONÉSIA  

56. International Sign - Gestuno IS ITÁLIA  

57. Inuit Sign Language - ISL IUR CANADÁ  

58. Irish Sign Language - Teanga 

Chomharthaíochta na hÉireann 

IRLANDA Variação baseadas em gênero, mas diminuíram com o 

tempo. 

TAMBÉM FALADO EM: Austrália, United Kingdom. 

59. Israeli Sign Language – ISL ISRAEL Alguma variação lexical regional (Tel-Aviv, Haifa, 

Berseba, Jerusalém) 

60. Italian Sign Language – LIS ITÁLIA Alguma variação entre as regiões norte, central e sul, 

possivelmente o suficiente para serem consideradas línguas 

separadas. 

Pode ser considerado um dialeto da Língua Americana de 

Sinais (ASL) [ase], mas está gradualmente divergindo, com 

diferenças lexicais e sintáticas significativas. 

61. Jamaican Sign Language – JSL JAMAICA  

62. Japanese Sign Language - JSL NS JAPÃO  

63. Jhankot Sign Language   NEPAL  

64. Jordanian Sign Language – LIU JORDÂNIA  

65. Jumla Sign Language   NEPAL  

66. Kaapor Sign Language – UKSL BRASIL  

67. Kata Kolok   INDONÉSIA  

68. Kenyan Sign Language – KSL QUÊNIA Nairobi (central) / Kisumu (ocidental) / Mombasa (leste) 

69. Konchri Sain – KS JAMAICA  

70. Korean Sign Language CORÉIA DO SUL  
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(continuação) 
LÍNGUA DE SINAIS PAÍS DIALETOS 

71. Laos Sign Language  LAOS  

72. Latvian Sign Language – LZV LETÔNIA  

73. Libyan Sign Language LÍBIA  

74. Lithuanian Sign Language - LGK LtSL LITUÂNIA Alguma variação lexical, com tentativas de padronização. 

75. Madagascar Sign Language MADAGASCAR  

76. Malawian Sign Language MALAWI  

77. Malaysian Sign Language – BIM MALÁSIA Variações encontradas em cada estado, mas são 

mutuamente inteligíveis com a possível exceção de alguns 

lugares no estado de Terengganu. 

78. Mali Sign Language – LaSiMa MALI Variação lexical: Bamako e entre Bamako e partes do Mali. 

79. Maltese Sign Language – LSM MALTA  

80. Maritime Sign Language CANADÁ  

81. Mauritian Sign Language – MSL MAURÍCIAS  

82. Mexican Sign Language – LSM MÉXICO  

83. Miriwoong Sign Language - MwSL 

Fingertalk 

AUSTRÁLIA  

84. Moldova Sign Language MOLDÁVIA  

85. Mongolian Sign Language MONGÓLIA  

86. Moroccan Sign Language - LSM MSL MARROCOS  

87. Mozambican Sign Language MOÇAMBIQUE Alguma variação dialetal 

88. Namibian Sign Language  NAMÍBIA  

89. Nepalese Sign Language NEPAL Kathmandu / Pokhara 

90. New Zealand Sign Language – NZSL NOVA 

ZELÂNDIA 

NSL ocidental (Lagos) / NSL sul / sudeste (estado de Imo) 

91. Nicaraguan Sign Language NICARÁGUA  

92. Nigerian Sign Language – NSL NIGÉRIA  

93. Norwegian Sign Language – NTS NORUEGA Associados a 3 escolas: Holmestrand, Oslo, Trondheim. 

94. Pakistan Sign Language - IPSL PSL PAQUISTÃO Alguma variação regional no vocabulário 

95. Panamanian Sign Language  PANAMÁ  

96. Papua New Guinean Sign Language – 

PNGSL 

PAPUA NOVA 

GUINÉ 

Há uma considerável variação regional, mas diferentes 

variedades são mutuamente entendidas pelos surdos em 

todo o país. 

97. Paraguayan Sign Language – LSPY PARAGUAI  

98. Penang Sign Language  MALÁSIA  

99. Persian Sign Language IRÃ  

100. Peruvian Sign Language – LSP PERU Variação em diferentes regiões geográficas, entre gerações 

e em diferentes grupos religiosos. 

101. Plains Indian Sign Language - NAISL PISL 

PST 

 

 

ESTADOS 

UNIDOS 

Língua de sinais indiana padrão das planícies. Algumas 

variações por grupo étnico e região, mas diferenças de 

dialeto geralmente não impedem a comunicação entre 

diferentes tribos. 

TAMBÉM FALADO EM: Canadá. 

102. Polish Sign Language – PJM POLÔNIA Vários dialetos regionais 

103. Portuguese Sign Language – LGP PORTUGAL Lisboa / Porto 

104. Providencia Sign Language  COLÔMBIA O leste difere do oeste com alguma variação entre aldeias 

105. Puerto Rican Sign Language – PRSL PORTO RICO  
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(continuação) 
LÍNGUA DE SINAIS PAÍS DIALETOS 

106. Quebec Sign Language – LSQ CANADÁ  

107. Romanian Sign Language - LMGR LSR ROMÊNIA Variação existente entre as regiões da Transilvânia, 

Moldávia e Valáquia. 

TAMBÉM FALADO EM: Moldávia. 

108. Russian Sign Language RÚSSIA TAMBÉM FALADO EM: Estônia, Moldávia. 

109. Salvadoran Sign Language - LESA LESSA EL SALVADOR  

110. Saudi Arabian Sign Language  ARÁBIA 

SAUDITA 

 

111. Selangor Sign Language – KLSL MALÁSIA  

112. Sierra Leone Sign Language SERRA LEOA  

113. Sign Language of the Netherlands - NGT 

SLN 

 

PAÍSES BAIXOS Groningen, Amsterdam, The Hague, Roterdão, Brabant, 

Standard 

TAMBÉM FALADO EM: Aruba, Curaçao, Suriname. 

114. Singapore Sign Language - SGSL SgSL 

 

SINGAPURA Linguagem Gestual Natural, Assinatura de Contatos (PSE, 

Pidgin Signed English). 

115. Sivia Sign Language PERU  

116. Slovakian Sign Language  ESLOVÁQUIA  

117. Solomon Islands Sign Language – SISL ILHAS 

SALOMÃO 

 

118. South African Sign Language – SASL ÁFRICA DO SUL Vários dialetos são usados não oficialmente em diferentes 

regiões e escolas. A Federação Surda da África do Sul 

promove uma variedade padronizada. 

119. Spanish Sign Language – LSE ESPANHA Variação regional significativa 

120. Sri Lankan Sign Language  SRI LANKA  

121. Swedish Sign Language – STS SUÉCIA  

122. Swiss-French Sign Language - LSF LSF-SR 

 

SUÍÇA Variação lexical regional: 

Genebra, Lausanne, Neuchâtel, Fribourg e Sion. 

123. Swiss-German Sign Language - DGS DSGS SUÍÇA Variação regional: Basileia, Berna, Lucerna, St. Gallen, 

Zurique 

TAMBÉM FALADO EM: Liechtenstein. 

124. Swiss-Italian Sign Language - LIS LIS-SI SUÍÇA  

125. Taiwan Sign Language  TAIWAN Taipei / Tainan / Kaohsiung 

126. Tanzanian Sign Language TANZÂNIA  

127. Tebul Sign Language MALI  

128. Thai Sign Language - MSTSL ThSL TAILÂNDIA  

129. Tibetan Sign Language CHINA  

130. Trinidad and Tobago Sign Language - TSL 

TTSL 

TRINIDAD E 

TOBAGO 

TTSL mais jovem (ASL, TTASL) / TTSL mais antigo 

131. Tunisian Sign Language TUNÍSIA  

132. Turkish Sign Language – TID TURQUIA Variação dialectal entre escolas 

133. Ugandan Sign Language – USL UGANDA  

134. Ukrainian Sign Language – USL UCRÂNIA  

135. Uruguayan Sign Language  URUGUAI  

136. Valencian Sign Language - LSCV LSV ESPANHA  

137. Venezuelan Sign Language  VENEZUELA  

138. West Bengal Sign Language – WBSL ÍNDIA  
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(conclusão) 
139. Yan-nhangu Sign Language – YNSL AUSTRÁLIA  

140. Yolngu Sign Language  AUSTRÁLIA  

141. Yucatec Maya Sign Language – MSL MÉXICO A variação do dialeto no Yucatán fora de Chican não foi 

avaliada. 

142. Yugoslavian Sign Language  SÉRVIA Língua sérvia de sinais (Srpski Znakovni Jezik) 

Língua de Sinais Kosovar (KosSL) 

TAMBÉM FALADO EM: Eslovênia. 

143. Zambian Sign Language – ZAMSL ZÂMBIA  

144. Zimbabwe Sign Language – Zimsign ZIMBÁBUE Sinal da escola de Zimbabwe / Sinal da escola de Masvingo 

/ Sinal da comunidade de Zimbabwe 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

Em contato com novos centros e novas culturas, as línguas de sinais transformam-se 

ao longo do tempo, a ponto de algumas ficarem distantes, distintas umas das outras e 

ininteligíveis entre si. Concluímos então que não há língua de sinais universal, os países têm 

a(s) sua(s) própria(s) língua(s) de comunicação e expressão da comunidade surda, e o mito da 

sinalização universal é desfeito.  

 

2.2 A Língua Brasileira de Sinais 

 

Ramos (2014) afirma que a Língua Brasileira de Sinais (Libras) ou Língua de Sinais 

Brasileira (LSB) tem sua origem no contato entre o gestual sinalizado no Brasil e a Língua de 

Sinais Francesa. Essa influência linguística surge a partir da vinda de um surdo francês ao 

Brasil em 1855, a pedido do Imperador Dom Pedro II, para aplicar novas metodologias 

educacionais direcionadas aos surdos.  

Segundo Rocha (2010), E. Huet apresenta um relatório ao Imperador na intenção de 

fundar uma escola para surdos no Brasil e informa sua experiência como diretor do Instituto 

de Surdos-Mudos de Bourges, na França. Consequentemente, em 1857, o primeiro Instituto 

de educação para surdos brasileiros é fundado, antes chamado Instituto Imperial de Surdos-

Mudos, conhecido hoje como Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES).  

De acordo com Rocha (2010), o programa de ensino apresentado por Huet tem a 

duração de seis anos e é oferecido a alunos de ambos os sexos, na idade entre sete e dezesseis 

anos. Nessa primeira proposta já está presente o ensino profissionalizante, com curso de 

agricultura teórica e prática para os meninos e trabalhos usuais de agulha para as meninas. Os 

trabalhos de leitura labial e articulação labial destinam-se aos que têm aptidão e, aos que não 

apresentam condições de oralizar, há um trabalho diferenciado.  
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A escola funcionava em regime de internato e recebia alunos de todo o país. A autora 

aponta que, durante a gestão do Doutor Tobias Leite, no período de 1868-1896, a 

comunicação gestual é espalhada por todo o Brasil, devido ao regresso dos alunos ao lar após 

o término do curso e, também, pela disseminação de algumas publicações feitas no Instituto. 

Os primeiros livros sobre educação de surdos publicados no Brasil são traduções de obras 

francesas, visto que o Instituto de Paris é referência no desenvolvimento de trabalhos 

realizados na instituição. 

Uma das publicações de grande relevância para os estudos linguísticos, trata-se do 

livro Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos (1875), produzido pelo ex-aluno do 

Instituto, Flausino José da Gama, e inspirado por uma obra semelhante. Diniz (2011, p. 69) 

afirma que o diretor Tobias Leite convida um perito em desenho litográfico para ensinar 

Flausino, no intuito de reproduzir a obra de Pierre Péllissier, professor surdo do Instituto de 

Paris que criou uma iconografia da Língua de Sinais Francesa, “modificando apenas a 

tradução das glosas, que passaram do Francês para o Português”. Na figura 1 pode-se 

perceber essa aproximação entre as línguas através do Alfabeto Manual (sistema de 

representação do alfabeto das línguas orais) da Libras e da LSF, assim como no alfabeto da 

ASL.  

 

Figura 1 – Comparativo de Alfabetos Manuais 
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O Congresso de Milão traz repercussão ao INES, assim como em todo o mundo. 

Rocha (2008) narra que três anos após o Congresso de Milão, o Congresso da Instrução do 

Rio de Janeiro trata da educação dos surdos e mostra pareceres antagônicos entre os 

professores doutores Menezes Vieira e Tobias Leite.  

O discurso oralista do Dr. Meneses Vieira traz a importância de oferecer instrução aos 

surdos para torná-los produtivos e socialmente viáveis, fazendo severas críticas ao programa 

de Tobias Leite. Para Meneses Vieira, em consonância com a deliberação de Milão, é 

fundamental o ensino da disciplina de Linguagem Articulada a todos os alunos, aptos ou não. 

Para o Dr. Tobias Leite, a tendência13 da Alemanha e dos Estados Unidos da América 

são as que mais se adaptam à realidade do surdo brasileiro. Seu parecer defende que a 

educação dos surdos deve se limitar ao Ensino Primário, que o INES deve atender aos alunos 

do Rio de Janeiro e Espírito Santo e especializar professores para o trabalho em outras 

províncias.  

Rocha (2010) inclina-se sobre as discussões realizadas no Congresso de Milão e 

examina a relação entre o que foi recomendado no evento e o que de fato foi implementado 

nas instituições de surdos. Segundo a autora, a discussão não girava em torno da supressão da 

língua de sinais, mas a preocupação em escolher um método de ensino eficaz para a 

socialização do surdo e que auxiliasse a aquisição de linguagem escrita.  

Em 1901, o Instituto adota o método misto (ou combinado) em todas as disciplinas e é 

oferecido aos alunos aptos o ensino da linguagem articulada e da leitura sobre os lábios. No 

ensino profissional, o aluno tem direito a 50% do valor do produto por ele fabricado e, nos 

anos 1930, a produção dos alunos em diversas atividades proporciona a eles uma receita a ser 

tirada ao término do curso. O ensino profissional atende ao perfil majoritário dos alunos do 

INES e o método oral é contraditório a esse perfil. Rocha (2010, p. 127) afirma que há uma 

“recorrente justificativa da impossibilidade de se aplicar com sucesso o método oral”.  

Rocha (2010) narra que, em 5 de outubro de 1950, os alunos promovem uma série de 

atos de denúncia por maus tratos sofridos que acabam inserindo os surdos nas discussões da 

política praticada naquela época no Brasil. A repercussão ocupa as primeiras páginas dos 

principais jornais e o jornal O Globo, aliado de Carlos Lacerda e opositor de Getúlio Vargas, 

levanta as hipóteses de a rebelião ser por causa do regozijo pela possível vitória de Vargas 

para a presidência do Brasil ou agitação comunista.  

                                                 
13 Supracitada no item 2.1, p. 21. 
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Segundo Rocha (2010), o método oral retorna ao Instituto Nacional de Educação de 

Surdos na gestão de Ana Rímoli, no período de 1951-1961. No entanto, a diretora contrata 

um número significativo de ex-alunos surdos para atuar nas oficinas profissionalizantes e na 

função de inspetores. Várias iniciativas como essa põem em dúvida a ideia de proibição da 

comunicação gestual no Instituto difundida nesse período, visto que o mais correto no caso 

de proibição da comunicação por sinais, seria contratar ouvintes para estimular o 

desenvolvimento da linguagem oral. Para Rocha (2010, p. 134), há “o desestímulo, sim, mas 

a proibição, não” (ROCHA, 2010, p. 134). 

Ainda assim, Rocha (2010) diz que a linguagem sinalizada não é estimulada no 

processo de aquisição de linguagem escrita ou falada na grande maioria dos projetos de 

ensino para surdos do INES, por apresentar uma gramática com ordenação diferente das 

gramáticas das línguas orais. A autora destaca que os projetos de aquisição de linguagem 

escrita e oral pelo Instituto tinham o intuito de possibilitar a comunicação imediata do surdo 

na sociedade. 

O Instituto Nacional de Educação de Surdos, instituição referência na educação dos 

surdos brasileiros, mostra-se fundamental na construção da língua de sinais brasileira e, até 

hoje, ocupa destaque nas discussões sobre o ensino para surdos e o contato entre as línguas, 

promovendo eventos diversos, pesquisas e produção de materiais em língua de sinais. 

Indispensável como instrumento de difusão da Libras, o INES foi determinante na construção 

de variação linguística, principalmente no período de funcionamento em regime de internato.  

O processo de legitimação da língua de sinais brasileira, assim como ocorreu com as 

demais línguas de sinais, só reinicia a partir dos anos 1960 com a publicação dos estudos de 

Stokoe. Gesser (2009, p. 14) cita que, ao pesquisar a ASL, Stokoe aponta os três principais 

parâmetros14 (quiremas) estruturais que constituem os sinais: configuração de mão (CM); 

ponto de articulação (PA) ou localização (L); e movimento (M).  

Segundo Gesser (2009), os linguistas Robbin Battison (1974), Edward S. Klima e 

Ursulla Bellugi (1979), com base nos estudos sobre a gramática da ASL, descrevem um 

quarto parâmetro: a orientação da palma da mão (O) e, com o avanço de pesquisas ao longo 

dos anos, surgiu o quinto parâmetro: as expressões não manuais (E), que são responsáveis 

pela diferenciação de itens lexicais e a marcação de construções sintáticas.  

Strobel (2013) aponta que estudos linguísticos no Brasil tem como pioneiros os 

ouvintes Lucinda Ferreira Brito (1986), Ronice Quadros (1995, 2004), Tanya Felipe (2002) e 

                                                 
14 Parâmetros são “unidades mínimas (fonemas) que constituem morfemas nas línguas de sinais, de forma 

análoga aos fonemas que constituem os morfemas nas línguas orais” (QUADROS e KARNOPP, 2004: 49). 
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Lodenir Karnopp (2004) e os surdos Ana Regina e Souza Campello (2007 e Shirley Vilhalva 

(2007). Estes estudos incidem sobre a valorização das línguas de sinais, dando à Libras status 

de língua legítima do povo surdo. Brito (1997) afirma que: 

 

Basicamente, línguas de sinais e línguas orais são muito semelhantes. As gramáticas 

particulares das línguas orais e das línguas de sinais são intrinsecamente as mesmas, 

posto que seus princípios básicos são respeitados em ambas as modalidades: elas 

são dotadas de dupla articulação (estruturam-se a partir de unidades mínimas 

distintivas e de morfemas ou unidades mínimas de significado), usam a 

produtividade como meio de estruturar novas formas a partir de outras já existentes, 

estruturam suas sentenças a partir dos mesmos tipos de constituintes e categorias 

linguísticas, suas sentenças são estruturadas sempre em torno de um núcleo com 

valência, isto é, o núcleo requer argumentos (complementos) necessários para a 

completude do significado que veicula. (BRITO, 1997, p. 22) 

 

Um dos mitos disseminados na sociedade diz respeito a ver a língua de sinais como 

um sistema de comunicação superficial, com conteúdo restrito e inferior ao sistema de 

comunicação oral de maneira estética, expressiva e linguística. Quadros (2004) propõe que 

essa concepção é uma visão equivocada existente desde 1970 e difundida até os dias atuais. A 

autora afirma: 

 
A alegação de empobrecimento lexical nas línguas de sinais surgiu a partir de uma 

situação sociolinguística marcada pela proibição e intolerância em relação aos sinais 

na sociedade e, em especial, na educação. Entretanto, sabe-se que tais línguas 

desenvolvem itens lexicais apropriados a situações em que são usados. À medida 

em que as línguas de sinais garantem maior aceitação, especialmente em círculos 

escolares, registra-se aumento no vocabulário denotando referentes técnicos 

(QUADROS, 2004, p. 35). 

 

Quadros (2004) cita que as associações de surdos também apresentam papel essencial 

no desenvolvimento das línguas de sinais. Quando ainda não havia internet, os surdos 

estabeleciam espaços institucionais como pontos de encontro locais, regionais e nacionais 

para conversar, tratar de suas vidas, celebrar e possibilitar relacionamentos amorosos. No 

período de banimento da sinalização nas escolas, as associações serviam como refúgio onde 

os surdos poderiam conversar em língua de sinais. As atividades sociais exercidas, através de 

promoções de intercâmbios, eventos e campeonatos, proporcionavam interação linguística e 

social e garantiam o crescimento da língua da comunidade surda.  

As igrejas também têm seu espaço na constituição da Libras como língua nacional. 

Silva (2012, p. 40) afirma que a Igreja Católica, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Igreja 

Batista da Convenção Batista Brasileira e Testemunhas de Jeová são, “certamente, as 

instituições fundamentais para a produção da surdez como particularidade étnico-linguística 

no Brasil”. Pessoas, majoritariamente de trajetória protestantes, atuaram como ativistas 
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políticos e intelectuais, fazendo circular a surdez em domínios como congregações, 

universidades, mídia, movimento social e mercado. 

Libras apresenta variantes diacrônicas e sincrônicas em regiões do território 

brasileiro, assim como acontece com a língua portuguesa, em consequência da transformação 

natural resultante do contato entre tantos falantes de culturas diferentes que estão em 

constante desenvolvimento. Ocorre variação no nível fonológico (pronúncia/movimento), 

morfológico (sinal) e sintático (sentença), dependendo de fatores sociais como idade, 

situação geográfica, classe social e sociocultural, gênero, raça, educação e época.  

 

2.3 O surdo bilíngue no Brasil 

 

Hoje, a Língua Brasileira de Sinais, pulverizada por todo o país, é reconhecida, 

regulamentada e enfrenta novos desafios. Conforme Quadros (2019) aponta, a Lei nº 

10.436/0215, o Decreto nº 5.626/05 16e a Lei nº 13.005/14 17(estabelece o Plano Nacional de 

Educação, 2014-2024) respaldam a educação de surdos no Brasil, propondo educação 

bilíngue à criança surda.  

Em 2009, Savedra apresenta uma proposta conceitual para bilinguismo e 

bilingualidade18 e, em sua vasta revisão bibliográfica, percebe uma falta de consenso na 

conceituação e classificação do bilinguismo com diferentes propostas teóricas e 

metodológicas. A autora conclui que este termo não pode ser conceituado ou classificado de 

forma absoluta e com base em análise de literatura sobre o tema, a autora deduz que esses 

estudos distinguem o contexto de aquisição natural do contexto de aquisição escolar.  

 

Inicialmente concluímos que se considerássemos bilíngue somente o indivíduo com 

domínio igual e nativo em duas línguas, estaríamos por certo excluindo a grande 

maioria e, com certeza, os casos mais interessantes a serem discutidos e analisados. 

(SAVEDRA, 2009) 

 

Savedra (2009) apresenta o indivíduo bilíngue como aquele que se apropria de duas 

línguas e as utiliza em diferentes comunidades de fala e ambientes de comunicação, 

                                                 
15 Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e dá outras 

providências, reconhecendo-a como meio legal de comunicação e expressão da comunidade surda brasileira. 
16 Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, regulamenta a Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o art. 18 da Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
17 Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, Aprova o Plano Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. 
18 “‘Bilingualidade’ representa os diferentes estágios de bilinguismo, pelo quais os indivíduos, portadores da 

condição de bilíngue, passam na sua trajetória de vida.” (SAVEDRA, 2009) 
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classificando o bilinguismo como um fenômeno relativo que depende de contextos e formas 

de aquisição das duas línguas.  

A educação bilíngue do sujeito surdo no Brasil vem sendo discutida desde 1980. Ao 

pesquisar sobre bilinguismo e surdez, Felipe (1989) afirma que a comunidade surda no Brasil 

é bilíngue pelo fato dos surdos utilizarem duas línguas em situação de diglossia (bilinguismo 

diglóssico), onde a língua portuguesa é utilizada nas escolas com ouvintes como variante 

superposta e a Libras é usada na comunidade surda como variante informal. Ferguson (1964, 

apud FELIPE, 1989) atribui às duas variedades as denominações H[igh] – como variante 

superposta – identificando a língua aprendida através da educação formal e L[ow] – como 

variedade informal – identificando os dialetos regionais. 

Maher (1997) propõe que a relação diglóssica não seja mais pensada com essa relação 

estável de contato entre as línguas (alta e baixa), mas como de conflito não estável, em que 

ambas as línguas, assimétricas, participam de um jogo de ocupação linguística. A língua 

dominante tenta se apropriar das funções próprias da língua dominada, restringindo e 

desprestigiando suas funções, a não ser que haja resistência. Neste caso, Maher (1997, p. 22) 

afirma que “o modelo de educação adotado nas escolas para crianças surdas irá refletir o 

posicionamento de seus agentes educativos, frente ao conflito diglóssico”, posicionando a 

língua de sinais sem resistência ao português.  

Grosjean (1992, p. 311 apud FAVORITO, 2006, p. 97) conceitua bilinguismo dos 

surdos como “uma forma de bilingüismo de minoria lingüística em que os membros da 

comunidade Surda adquirem e usam ambas a língua da minoria (língua de sinais) e a língua 

da maioria em sua forma escrita e às vezes em sua forma oral ou mesmo sinalizada”. Favorito 

(2006, p. 105) afirma que quando se refere a grupos minoritários, “o bilingüismo ou 

mutilinguismo são vistos como algo negativo o que tem produzido historicamente efeitos 

devastadores como é o caso das populações surdas para as quais o uso da língua de sinais foi 

considerado nocivo nos últimos cem anos de tradição oralista”. 

Vários estudos evidenciam que a língua de sinais deve ser adquirida desde os 

primeiros anos, sendo imprescindível para a aquisição da língua portuguesa. Lacerda e Lodi 

(2009) apontam que o principal fundamento da proposta educacional bilíngue é que a língua 

de sinais deva ser a base linguística (L1) para ensino aprendizagem da língua escrita (L2). A 

língua escrita é possível de ser acessada por intermédio da língua natural do surdo, e através 

dela “os surdos podem ‘dialogar’ com a escrita, fazer suas próprias leituras, construir seus 

sentidos; podem ‘falar’ sobre os materiais escritos, ao mesmo tempo em que são ‘falados’ por 

eles.” (LACERDA e LODI, 2009, p. 159).  



  37  

Fernandes e Moreira (2011) afirmam que os discursos sobre a educação bilíngue se 

dão em um cenário de tensão entre a tendência hegemônica, com representantes do meio 

acadêmico e gestores públicos, e a tendência periférica, representada por militantes e 

intelectuais dos movimentos surdos, familiares e simpatizantes dos surdos. Os textos legais 

referenciam os surdos com uma narrativa médica-audiológica, considerando-os como 

“sujeitos deficientes, limitados e incapazes no campo da linguagem, cujo estigma mais 

visível é a identificação com a falta – da audição e da oralidade” (FERNANDES E 

MOREIRA, 2011, p. 112), baseado em graus de perda auditiva como critério de identificação 

e categorização para fins de benefícios legais.  

Fernandes e Moreira (2011) apontam que surdos bimodais 19  são estigmatizados, 

sobretudo, se utilizam as duas modalidades de fala na interação surdo-surdo. As autoras 

narram que houve um debate na web sobre a terminologia “surdo-mudo”, por um segmento 

da comunidade surda reivindicá-la como forma preferencial de denominação, justificando 

que este termo tenha sido estigmatizado por um argumento ouvintista de que surdos não são 

mudos, e podem desenvolver a oralidade se submetidos a terapias fonoaudiológicas. Os 

ativistas surdos que reivindicaram a terminologia para si, denotam um posicionamento 

ideológico no intuito de se libertar dessa ideologia ouvintista, defendendo uma perigosa 

pureza linguística.  

Segundo Fernandes e Moreira (2011, p. 118), a defesa da pureza linguística vem 

sendo, de certo modo, “uma das armadilhas presentes na construção de uma política de 

identidades surdas, uma vez que gera um ambíguo mecanismo de inclusão/exclusão nas 

novas definições sobre o ‘Ser Surdo’”. Este posicionamento propõe uma discriminação 

dentro do povo surdo, sendo usado como argumento para excluir aqueles que os ativistas 

surdos identificam como não surdos, parcialmente surdos ou os que se tornam surdos, mas 

não dominam a língua de sinais. 

Fernandes e Moreira (2014) relatam que o V Congresso Latino-Americano de 

Educação Bilíngue para Surdos, realizado pelo NUPPES/UFRGS em 1999, visibilizou a 

força dos movimentos políticos da comunidade surda e reuniu pesquisadores, profissionais, 

familiares de surdos e lideranças da comunidade surda mundial (Brasil, América Latina, 

América do Norte e Europa). O Pré-Congresso realizado gerou um documento intitulado “A 

                                                 
19  “O bimodalismo constitui uma prática amplamente utilizada por ouvintes não proficientes que falam e 

sinalizam simultaneamente, na comunicação com os surdos” (FERNANDES E MOREIRA, 2014, p. 59). 
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Educação que Nós Surdos Queremos20”, posteriormente usado para a elaboração do Decreto 

Lei nº 5.626/05, apontando ideias fundadoras da política nacional de educação dos surdos.  

O Decreto Lei n° 5.626/05 assegura que instituições federais de ensino responsáveis 

pela educação básica devam garantir inclusão de alunos surdos ou deficientes auditivos por 

meio de educação bilíngue, seja em classes especiais ou regulares, dispondo de adaptações 

necessárias para que seja respeitada a singularidade linguística destes alunos. O artigo 28 da 

Lei n° 13.146, de 6 de julho de 2015, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – 

LBI (Estatuto da Pessoa com Deficiência), afirma ser responsabilidade do poder público 

assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar oferta de 

educação bilíngue em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, especificando a 

Libras como primeira língua e a modalidade escrita da língua portuguesa como segunda 

língua do surdo. 

Investigando o Decreto-Lei nº 5.626/05, percebe-se que a palavra "bilíngue" é 

encontrada 9 (nove) vezes nas seguintes construções: 'professor ouvinte bilíngue', 'educação 

bilíngue', 'professor de educação básica bilíngue', 'professores bilíngues', 'escolas bilíngues' e 

'formação bilíngue'. O sujeito surdo é identificado nas seguintes construções: ‘docente surdo’, 

‘professor surdo’, ‘profissional surdo com competência para realizar interpretação de línguas 

de sinais de outros países’ e ‘instrutor de Libras usuário dessa língua’. Não há citações dos 

termos ‘docente surdo bilíngue’ e ‘professor surdo bilíngue’.  

No capítulo III, ao discorrer sobre a formação do professor de Libras e do instrutor de 

Libras, o excerto "As pessoas surdas terão prioridade nos cursos de formação previstos no 

caput." é repetido três vezes, porém não especifica que ele seja ou precise ser bilíngue. Caso 

a educação bilíngue almeje uma formação bilíngue, os surdos formados por esta educação 

consequentemente não deveriam ser reconhecidos como bilíngues? 

Gesser (2009: 60) afirma que a condição de indivíduos bilíngues é negada aos surdos 

por serem considerados deficientes em grande parte da sociedade, uma visão de deficiência 

presente no imaginário social, por uma língua natural não valorizada e por um português 

escrito que não atinge as expectativas da maioria dos ouvintes. É importante considerar 

também que a ênfase no ensino da língua oral leva os sinais a um plano inferior, ou, ainda, à 

não aceitação e valorização da realidade bi/multilíngue dos surdos.  

                                                 
20 FENEIS, Documento: A Educação que Nós Surdos Queremos. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, 1999. Disponível em: 

<https://issuu.com/feneisbr/docs/documento_a_educa__o_que_n_s_surdos> . Acesso em: jan, 2020. 
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O sujeito bilíngue não é somente o que domina duas línguas orais de prestígio. Essa 

perspectiva remete à compreensão obtida nos debates do Congresso de Milão, ao considerar a 

superioridade incontestável da linguagem oral sobre a de sinais, e talvez relaciona a língua 

adquirida na modalidade escrita como não sendo suficiente para reconhecer a condição 

bilíngue do sujeito. Ferreira (2016: 14) considera “que a opção pelo bilinguismo resulta em 

uma situação linguística que envolve o uso de duas línguas distintas na comunicação.” Ela 

afirma que a existência de duas línguas no ambiente e o acesso adequado ao input linguístico 

torna o surdo bilíngue. 

Maher (1997, p. 24) aponta que o “sujeito bilíngue não é produto da somatória de 

competências equivalentes às competências dos sujeitos monolíngues e, portanto, não deve 

ser assim avaliado”. A competência comunicativa deste sujeito, segundo a autora, deve ser 

avaliada referente a ambas as línguas em termos das suas funções exercidas na comunidade 

de fala. 

De acordo com Fernandes e Moreira (2014, p. 67), para uma educação 

verdadeiramente inclusiva, as classes e escolas bilíngues são taticamente necessárias, “no 

sentido de superar o mero respeito às diferenças, especulado pela igualdade de tratamento 

jurídico como bem tutelado pelo Estado, em direção à real emancipação social dos estudantes 

e trabalhadores surdos brasileiros”. 

 

2.4 Direitos linguísticos x barreiras linguísticas 

 

Bagno (2017) esclarece que o preconceito, a proibição e eliminação de línguas e 

dialetos foram praticados por séculos. Somente a partir do final da II Guerra Mundial, esses 

direitos foram reconhecidos como parte dos direitos humanos. O autor cita que desde a 

década de 90, a promoção e a realização dos direitos linguísticos são foco de atenção dos 

responsáveis por políticas linguísticas. Bagno apresenta “direitos linguísticos” como: 

 

Conceito segundo o qual as pessoas têm determinados direitos com relação ao uso 

da(s) língua(s). Tais direitos podem ser objeto de decisões legais que visam criar um 

modelo para a proteção de grupos linguísticos (especialmente grupos minoritários). 

Alguns dos aspectos centrais dos direitos linguísticos são a não discriminação, o uso 

da língua materna no âmbito público, a educação na e sobre a língua materna, 

entre outros (BAGNO, 2017, p. 95, grifo do autor). 

 

O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil assegura que “todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
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segurança e à propriedade” (BRASIL, 1988). Cavalcanti (1999, p. 395) aponta o não 

reconhecimento e não encorajamento do Brasil para o ensino bilíngue no contexto de 

minorias linguísticas, tendo como exceção apenas as comunidades indígenas o direito 

assegurado para a educação bilíngue na Constituição. Surge a necessidade de mais leis para 

garantir o mesmo direito às outras minorias linguísticas, e é neste contexto que o movimento 

social surdo emerge.  

Antes de surgirem legislações que dessem direito linguístico aos surdos, a própria 

Constituição prezava por igualdade de direitos humanos e respeito às diferenças culturais. 

Lagares (2018) afirma que a reivindicação dos direitos linguísticos tem como base a 

“importância atribuída à diversidade de línguas por sua estreita relação com a diversidade 

cultural, com suas diferentes formas de construir realidade e com todos os saberes 

tradicionais que lhe estão associados” (LAGARES, 2018, p. 149). A comunidade surda 

relaciona sua comunidade linguística à comunidade cultural para manter sua língua. 

Consideramos a comunidade surda brasileira como uma comunidade linguística 

espalhada por todo o território brasileiro, usuária de uma língua minoritária; isto é, uma 

língua “falada tradicionalmente num determinado território de um Estado por cidadãos desse 

Estado que constituem um grupo numericamente inferior ao do resto da população do país” 

(BAGNO, 2017, p. 239).  

A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos “baseia-se no princípio de que os 

direitos de todas as comunidades linguísticas são iguais e independentes do seu estatuto 

jurídico ou político como línguas oficiais regionais ou minoritárias” (UNESCO, 1996, p. 6). 

A Declaração “insiste na importância do reconhecimento das línguas e das comunidades 

falantes na melhoria da qualidade da convivência democrática” (LAGARES, 2018, p. 150) e 

considera como direito coletivo o atendimento nos organismos oficiais e nas relações 

socioeconômicas.  

Conforme a Declaração menciona, todo componente de uma comunidade linguística 

“tem direito a exprimir-se e a ser atendido na sua língua, nas suas relações com os serviços 

dos poderes públicos ou das divisões administrativas centrais, territoriais, locais e 

supraterritoriais aos quais pertence o território de que essa língua é própria” (UNESCO, 

1996, p. 8). No caso de julgamento em âmbito jurídico, por exemplo, “todos têm direito a 

serem julgados numa língua que sejam capazes de compreender e possam falar, ou a obterem 

gratuitamente um intérprete” (UNESCO, 1996, p.9).  

Entretanto, a partir da promulgação da Lei nº 10.436/02, o direito linguístico do surdo 

é reforçado. Lagares (2018) aponta ser interessante perceber que o termo língua oficial está 
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ausente na lei e que sua denominação seguida de precária definição estruturalista da língua, 

definindo a Libras como um sistema linguístico, talvez surja “do preconceito que pesa sobre 

as línguas visuais, muitas vezes, socialmente percebidas como suportes gestuais de alguma 

outra língua oral” (LAGARES 2018, p. 78).  

O Decreto nº 5.626/05 afirma ainda que o Sistema Único de Saúde (SUS) e empresas 

que detêm concessão ou permissão de serviços públicos de assistência à saúde devem 

garantir aos surdos e deficientes auditivos atendimento “por profissionais capacitados para o 

uso de Libras ou para sua tradução e interpretação” (BRASIL, 2005, art. 25). Afirma também 

que o Poder Público, empresas concessionárias de serviços públicos e órgãos da 

administração pública federal devem garantir aos surdos e deficientes auditivos “o seu efetivo 

e amplo atendimento, por meio do uso e da difusão da Libras e da tradução e da interpretação 

de Libras - Língua Portuguesa” (BRASIL, 2005, art. 26).  

A Lei nº 13.146/15 assegura e promove o exercício de direitos e das liberdades 

fundamentais às pessoas com deficiência e visa inclusão social e cidadania em condições de 

igualdade. Em relação ao direito de igualdade e a não discriminação, garante em seu artigo 

8º:  

 

É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, 

com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à 

paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à 

profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, 

ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à 

informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes 

da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam 

seu bem estar pessoal, social e econômico. (BRASIL, 2015, art.8) 

 

Em relação aos atendimentos de pessoas com deficiência em serviços públicos, o 

artigo 9º prevê o atendimento prioritário com disponibilização de recursos humanos e 

tecnológicos para garantir igualdade de condições e acesso às informações através de 

recursos de comunicação acessíveis. No caso de surdos, por meio do uso da Libras ou de 

tradutor e intérprete de Libras.  

Segundo o Censo IBGE (2010), a população deficiente auditiva no Brasil é de 

9.717.318 e com deficiência auditiva severa é de 2.143.173. O site Ethnologue21 estima cerca 

de 200.000 a 1.000.000 surdos que usam a Língua Brasileira de Sinais como seu primeiro 

                                                 
21  Ethnologue: Languages of the World. Brasil. Língua Brasileira de Sinais. Disponível em: 

<https://www.ethnologue.com/language/bzs>. Acesso em: jan, 2020. Vide Referências Bibliográficas. 

 

https://www.ethnologue.com/language/bzs
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idioma de comunicação em todo país, com status 5 (língua em desenvolvimento). De acordo 

com o Ethnologue, o status de uma língua fornece o nível de reconhecimento oficial, caso 

esteja associado a uma nacionalidade ou grupo étnico oficialmente reconhecido, apresenta a 

estimativa do desenvolvimento geral versus o perigo da linguagem, tem como base a escala 

EGIDS (Expanded Graded Intergenerational Disruption Scale) de Lewis e Simons (2010) e a 

categorização do reconhecimento dado a um idioma no país. A figura 2 fornece definições 

resumidas dos 13 níveis de identificação do EGIDS. 

 

Figura 2: Escala de Interrupção intergeracional graduada expandida 

 

Quadros (2019, p.33) considera que a Libras encontra-se em risco, decorrente de sua 

forma de transmissão, visto que a maioria das crianças surdas nascem em famílias de 

ouvintes que não conhecem a língua de sinais. Esse legado “só será mantido se as crianças 

surdas tiverem contato com adultos surdos sinalizantes em Libras, pois a herança linguística é 

transmitida pela comunidade surda, não pelas famílias”. 

Ao abordar sobre o status das línguas e suas funções sociais, tratando da situação 

política das línguas brasileiras, Lagares (2018) apresenta um breve resumo dos estudos de 

Stewart (1968) e Cooper (1997) com as funções que as línguas podem exercer dentro de um 

Fonte: https://www.ethnologue.com/about/language-status 
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mesmo Estado. São estas as funções: oficial, em seu uso nas atividades políticas e 

administrativas de um país; provincial ou regional, quando oficializada regionalmente e não 

tem alcance nacional; comunicação comunitária, falada entre determinados grupos dentro de 

um país, mesmo sem oficialização; internacional, utilizada para relações diplomáticas, 

comércio exterior ou turismo; capital, utilizada nas proximidades da capital do Estado; 

grupal, refere-se a línguas de grupos culturais ou étnicos; educacional, aplicada como meio 

de instrução na educação básica; disciplina escolar, usada como idioma de instrução no 

ensino secundário e superior; literária, em seu uso para a literatura ou academia; e religiosa, 

no uso do idioma nos rituais de determinada religião.  

Lagares (2018) afirma que minorias linguísticas politicamente ativas costumam, em 

alguns aspectos, reivindicar a função oficial para suas línguas, tendo, nesse sentido, a 

oficialização um forte caráter simbólico, de reconhecimento e identificação. Podemos ver 

essa função exercida pela Libras quando, por exemplo, são reivindicados os acessos a direitos 

básicos na sociedade e acompanhamento em campanhas eleitorais. Assim como vemos 

também a função grupal exercida no uso dessa língua de sinais em comunidades surdas. 

Em contextos de escolas bilíngues, Libras exerce a função educacional, como meio de 

instrução na educação básica como veículo para o ensino regular obrigatório. Em ambientes 

acadêmicos, a Língua Brasileira de Sinais exerce função como disciplina escolar, ao ser 

“inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores para o 

exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de 

instituições de ensino, públicas e privadas” (BRASIL, 2005, art. 3), assim como é aplicada a 

função literária quando alunos surdos exercem o direito de produzir e apresentar seus 

trabalhos acadêmicos em Libras. Vemos em Quadros (2014, p.22) que o curso Letras/Libras 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), nas modalidades presencial e à distância, 

tem “como princípio a não exclusão dos alunos surdos pela Língua Portuguesa, garantido 

amplo acesso e produção em Libras.”  

Também é possível relacionar a função religiosa à língua de sinais do Brasil, 

historicamente usada em diversas religiões e denominações, e, inclusive, os agentes 

religiosos como atuantes “muito presentes na organização de publicações que desempenham 

funções de dicionários de língua de sinais, antes mesmo de ela ter sido reconhecida como 

língua” (SILVA, 2012, p. 41). 

 Segundo Lagares (2018, p. 72), a oficialização das línguas por um Estado pode se dar 

com a aplicação do princípio da personalidade e da territorialidade. O primeiro princípio 

refere-se ao “reconhecimento dos direitos linguísticos individuais dos falantes”, no uso da 
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sua língua em circunstâncias previstas pela administração do Estado. O segundo princípio 

“incide sobre um reconhecimento que tem como base um território, onde o uso de uma língua 

é considerado prioritário” (LAGARES, 2018, p. 73).  

O autor cita a Libras, aplicando a ela o princípio da personalidade, de forma concreta, 

quando se refere ao reconhecimento dos direitos da comunidade surda na acessibilidade de 

serviços públicos e assistência à saúde. No entanto, o princípio da territorialidade não se 

aplica à língua de sinais brasileira, porque sua comunidade encontra-se espalhada por todo o 

território nacional, diferentemente do que costuma acontecer com as comunidades 

linguísticas tradicionais.  

Apesar de já existirem legislações que garantam o atendimento ao surdo sinalizante22, 

como já vimos, a realidade é muito diferente do que é garantido na lei, promovendo ao surdo 

uma acessibilidade apenas em teoria. Em seu artigo 3º, a LBI considera 

  

barreiras: qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou 

impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de 

seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à 

comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, 

entre outros, classificadas em: 

[...] 

d) barreiras nas comunicações e na informação: qualquer entrave, obstáculo, atitude 

ou comportamento que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento de 

mensagens e de informações por intermédio de sistemas de comunicação e de 

tecnologia da informação; (BRASIL, 2015, art. 3) 

 

Barreiras linguísticas, nesse sentido, podem ser conceituadas como qualquer entrave, 

obstáculo, atitude ou comportamento capaz de produzir quebra ou ausência de comunicação e 

gerar ruído ou impedimento no acesso a recursos e serviços fundamentais à segurança e bem-

estar do indivíduo.  

Karin Strobel, surda doutora em Educação Especial, escreve o livro As imagens do 

outro sobre a cultura surda, ao abordar uma série de reflexões acerca das experiências dos 

surdos na sociedade, esclarece o conceito de cultura surda e apresenta seus respectivos 

artefatos culturais. Um dos depoimentos é o da doutora pesquisadora surda Shirley Vilhalva, 

pesquisadora das línguas de sinais de comunidades linguísticas indígenas do Mato Grosso do 

Sul, a qual enfrentou a falta de recursos visuais para promover acessibilidade. 

 

Cheguei ao banco e peguei a senha de prioridade, avisei a moça do caixa, pois não 

tinha painel para ver a chamada, fiquei aguardando sentada no local reservado e fui 

                                                 
22  “Análogo a ‘falante’, mas que ‘fala’ uma língua de sinais, ou seja, a pessoa que sinaliza uma língua de sinais. 

(QUADROS, 2019, p. 26) 
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vendo que ela ia chamando as pessoas e nada de chegar a minha vez. De repente, 

levantei e disse para a moça do caixa: moça, meu número é 54. Ela disse: Oh! 

Desculpe esqueci-me de você e já passaram muitos números, fica aí do lado que 

logo te atendo. (VILHALVA, apud STROBEL, 2013, p. 49) 

 

Como a sociedade em geral é movida por estímulos auditivos, em situações como 

essa, um entrave muito comum que o surdo enfrenta no setor público e privado é a ausência 

de recursos visuais. Alguns ruídos geram prejuízo financeiro, emocional ou moral, outros 

impedem os direitos elencados no artigo 5º da Constituição, que assegura a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Mesmo a legislação 

garantindo a promoção desses recursos na sociedade, ainda não é uma realidade para a 

comunidade surda em todos os ambientes. Não conseguir resolver um problema na agência 

bancária, ou não conseguir fazer um acordo de dívida numa empresa que oferta serviços, ou 

não assistir a um filme brasileiro por não ter legenda, privam o surdo de direitos que todo 

brasileiro tem. Torna o surdo não participante pleno da sociedade em que vive e gera a 

sensação de não pertencimento àquele lugar.  

Em 2013 as autoras Vânia de Aquino Albres Santiago e Cristiane Esteves de Andrade 

abordaram questões sobre o conforto linguístico e a participação social do surdo na sociedade 

no livro Política Linguística, que integra o quinto livro da coleção “Libras em estudo”. 

Santiago e Andrade (2013) comentam que os surdos e ouvintes trilham o mesmo caminho na 

idade adulta: “a sua formação, a subsistência distante dos pais, a busca por um trabalho, a 

construção de uma carreira profissional e a necessidade de lazer e cultura, dentre outros. 

Nestes caminhos, sua condição linguística faz com que eles enfrentem questões diferentes da 

maioria ouvinte” (SANTIAGO e ANDRADE, 2013, p. 146). 

A comunidade surda passa diariamente por situações de exclusão social e precisa se 

adaptar ao que a sociedade oferece. Temos como situações: quando o surdo chega a uma 

delegacia para fazer um boletim de ocorrência e é solicitado a voltar para casa por não ter um 

tradutor intérprete capaz de mediar a informação; quando o surdo vai ao pronto socorro 

passando mal e não consegue explicar o que sente por não ter alguém que fale a sua língua; 

quando o surdo precisa ir à prefeitura ou ao fórum resolver questões de documentos e 

certidões, mas não consegue se comunicar com o servidor público; quando o surdo vai à 

Receita Federal por ter um problema com a declaração do imposto de renda, mas não 

consegue compreender o que os atendentes explicam por não saberem Libras; quando o surdo 

vai pedir um visto em seu passaporte para uma viagem e não é aceito por causa de conflitos 

linguísticos na ausência de um profissional capaz de mediar a entrevista. Esses são exemplos 
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bem possíveis e, infelizmente, muito recorrentes pela comunidade surda. Isso definitivamente 

não é igualdade de direitos.  

Não é apenas uma questão linguística, mas também atitudinal. As possíveis situações 

acima citadas não dependem somente de recursos visuais, tecnológicos ou de profissionais de 

tradução e interpretação. Barreiras atitudinais também violam os direitos linguísticos da 

comunidade surda, e, consequentemente, seus direitos humanos.  

“A presença de um intérprete de língua de sinais é ponto preponderante em várias 

situações, no entanto, se a sociedade não estiver organizada com o objetivo de proporcionar 

igualdade de condições, a participação social não será plena” (SANTIAGO e ANDRADE, 

2013, p. 161). Exemplo disso é um depoimento feito por Strobel (2013): 

 

Durante o recreio, durante minha vida escolar (escola de ouvintes), no pátio da 

escola, onde muitas crianças brincavam, eu ficava ao lado da pipoqueira, uma 

senhora mulata simples e sorridente; eu ficava quietinha, sozinha, alheia a tudo e 

não tinha um ar muito contente; muitas vezes essa pipoqueira simpatizava comigo, 

me dava pipoca de graça e sorria. Fiquei muito triste quando soube que ela morreu 

atropelada; perdera a única amiga da escola que, mesmo sem palavras, se 

comunicava comigo através de sorrisos e gestos amigáveis. Eu me sentia como uma 

pessoa estrangeira no ambiente escolar. Era tão tímida que ficava isolada a maior 

parte do tempo, tendo apenas uma ou outra colega ouvinte que me ajudava. 

(STROBEL, 2013, p. 126) 

 

Apesar de a educação passar por um avanço na inclusão, produzir metodologias 

específicas, adaptação curricular para a educação de surdos e contar com a presença de 

tradutor intérprete de Libras em sala de aula, o surdo ainda passa por situações como essa. 

Muitos se sentem deslocados, estranhos ao outro no meio em que vivem. Tais circunstâncias 

não ocorrem somente nas escolas. Cerca de 95% da estrutura familiar do surdo é formada por 

surdos filhos de pais ouvintes, segundo pesquisas do Censo IBGE (2010). Quando esses pais 

não aprendem a Libras, a comunicação familiar torna-se precária, há carência de diálogo e, 

consequentemente, um grande prejuízo no relacionamento entre pais e filhos.  

A comunidade surda busca a situação de conforto linguístico, que Santiago e Andrade 

apresentam como “situação de uma pessoa que se comunica e  interage com o mundo, por 

meio de uma língua que lhe é natural, língua esta que lhe dá condições de entender e 

interpretar o mundo de maneira completa e significativa, e de produzir sentido nos 

enunciados nesta língua” (SANTIAGO; ANDRADE, 2013, p. 146). Santiago e Andrade 

(2013) esclarecem que o conforto linguístico do surdo também se dá no uso da língua 

portuguesa na modalidade escrita, desde que ela tenha sido disponibilizada no processo 

educacional do surdo.  
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A língua majoritária brasileira não é facilmente aprendida, principalmente sem o 

auxílio da primeira língua do surdo durante o processo de alfabetização. A condição bilíngue 

ainda não acontece de forma natural e efetiva com os surdos no Brasil, “que pela condição da 

surdez, em sua grande maioria, vivem desconectados da produção de sentido na língua 

majoritária, a língua portuguesa, vivendo como aprendizes estrangeiros no uso de uma 

segunda língua” (SANTIAGO; ANDRADE, 2013, p. 146). As autoras dizem que, mesmo 

quando o surdo é bilíngue, a condição de não ouvir ainda ocasiona “(des)confortos e 

exclusão, uma problemática social a ser superada” (SANTIAGO; ANDRADE, 2013, p. 157). 

A campanha “Legenda para quem não ouve, mas se emociona”23 é um exemplo de 

ação política da comunidade surda para evitar a exclusão no acesso aos bens culturais. No 

intuito de reivindicar legenda em filmes nacionais, dando acessibilidade aos surdos, essa 

campanha coloca em discussão que, mesmo bilíngue, o surdo não pode desfrutar do cinema 

brasileiro, devido à escassa oferta de filmes brasileiros legendados em língua portuguesa. Os 

organizadores alertam que as pessoas não param para pensar neste problema e propõem o 

engajamento na campanha através de adesão ao abaixo-assinado, divulgação através do uso 

de camisas e mobilizações nos espaços culturais. O abaixo-assinado é para a aprovação do 

Projeto de Lei Federal nº 256/2007, elaborado pelo Dep. Eduardo Barbosa, com o mesmo 

objetivo da campanha. 

A expressão “surdo como estrangeiro em seu próprio país” realmente faz sentido 

quando trata das barreiras linguísticas contra as quais os surdos lutam para conviver em 

sociedade e usufruir dos direitos reconhecidos por lei. A reflexão sobre a diversidade de 

línguas e suas funções na sociedade mostra o quanto os direitos linguísticos são importantes 

para garantir direitos humanos às comunidades linguísticas. 

A legislação é uma garantia de comprometimento do Estado com a sociedade, mas 

ainda é necessário pôr em prática muitos direitos. Além disso, as ações da sociedade podem, 

e muito, reduzir as barreiras linguísticas existentes entre povos que convivem em um mesmo 

território, de forma temporária ou permanente, assim como vivenciar o verdadeiro direito 

linguístico que as políticas públicas garantem.  

 

2.5 O surdo na perspectiva da Glotopolítica 

 

No livro intitulado “Qual política linguística?”, Xoán Carlos Lagares (2018, p. 9) teve 

a proposta de apresentar “uma introdução para todas as pessoas que se interessam pela 

                                                 
23 LEGENDA NACIONAL. Disponível em: < http://www.legendanacional.com.br/>. Acesso em: mar, 2019 
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abordagem política da linguagem. Ao mesmo tempo, quis elaborar uma reflexão sobre os 

principais desafios impostos à relação entre linguagem e política nos tempos atuais”. O 

conteúdo mantém a estrutura do curso oferecido por Lagares e Marcos Bagno no Programa 

de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da UFF. Quanto aos desafios, o autor finaliza o 

livro apresentando suas reflexões ao leitor: 

 

Para a pesquisa glotopolítica, a identificação dos agentes de intervenção sobre a 

linguagem, situados em diversos planos da vida social, e a análise dos sistemas 

ideológicos implicados em suas ações são um desafio fundamental. A reflexão 

sobre nosso próprio papel como pesquisadores na realidade que pretendemos 

entender e o engajamento democrático que implica defender a participação de todo 

mundo, em condições de igualdade, no debate glotopolítico, serão sempre o nosso 

maior desafio (LAGARES, 2008, p. 234). 

 

Em Lagares (2018) vemos que entre as décadas de 1950 e 1960 surgem as primeiras 

intervenções em políticas linguísticas no intuito de decidir sobre a função das línguas e seu 

peso político na sociedade, enquanto o planejamento linguístico era uma forma de influir no 

desenvolvimento da língua.  

Louis Guespin e Jean-Baptiste Marcellesi (1986) escrevem um artigo intitulado 

“Pour la Glottopolitique” para a revista Languages, propondo o termo glotopolítica para 

substituir termos como política linguística ou planejamento linguístico, no entanto, sem a 

pretensão de torná-los obsoletos. Os autores afirmam que, enquanto a política linguística é 

constituída de atos discretos, a glotopolítica está todo o tempo em ação, visando 

continuamente as práticas de linguagem. 

Do ponto de vista de Guespin e Marcellesi (1986), o novo termo oferece a vantagem 

de neutralizar a oposição entre língua e fala, sem se expressar a esse respeito, e, ao mesmo 

tempo que é uma prática social, pode se tornar disciplina de pesquisa. A glotopolítica é 

necessária “para englobar todos os fatos da linguagem em que a ação da sociedade reveste a 

forma do político” (GUESPIN E MARCELLESI 1986, p. 1)24. Os autores alertam que é 

preciso considerar que toda decisão política, que mude em algum ponto as relações sociais, 

tem consequências glotopolíticas. 

Quanto a uma política democrática da língua, os autores afirmam que é necessária 

uma informação linguística em duas direções, e que na direção dos “decididores” (agentes), 

deve-se tomar consciência de que a eficácia das medidas glotopolíticas está na convicção dos 

“usuários” e que estes devem participar dos processos de investigação, discussão e decisão. 

                                                 
24 Citação feita com referência à tradução do artigo para o português, realizada por Marcos Bagno para o curso 

Glotopolítica e norma linguística no Programa de Pós-Graduação em Estudos de Linguagem da UFF.  
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Estes usuários precisariam de elementos que elaborassem representações de linguagem para 

expressar suas necessidades linguísticas livremente. Guespin e Marcellesi (1986, p. 22) 

esclarecem que para “analisar a prática glotopolítica num dado ponto do tempo e do espaço, a 

sociolinguística precisa acumular dados sobre os agentes e sobre as instâncias".  

 Os fatos glotopolíticos são questões políticas que vão desde atos simples como 

correções, decisões, recomendações até intervenções sobre o direito de determinada categoria 

no uso da língua. O ensino de língua materna, correções no modo de fala, recomendações 

sobre qual língua usar na educação de uma comunidade linguística, palestras e congressos 

para difusão de uma língua, criação de periódicos em defesa de direitos linguísticos são 

exemplos de fatos glotopolíticos. 

Agentes são indivíduos, grupos ou camadas, portadores de norma, com o poder de 

agir sobre a língua, de forma passiva ou ativa, pois todo falante é um agente glotopolítico. 

Quando um surdo bilíngue decide reivindicar seu direito linguístico, deixa de ser 

simplesmente um usuário para ser um sujeito ativo. Um exemplo de agente glotopolítico é o 

Manuário Acadêmico do INES, veiculado através de Site e Página do Facebook, com o 

objetivo de disponibilizar sinais da Libras que circulam no Colégio de Aplicação e Curso 

Bilíngue de Pedagogia do INES. O Manuário foi idealizado pelas professoras Janete 

Mandelblatt e Wilma Favorito desde o final de 2011 e construído por uma equipe de alunos e 

profissionais surdos e ouvintes do Instituto. 

As instâncias são os âmbitos institucionais ou as esferas de atividade humana, em 

termos de Bakhtin, os ambientes sociais de que participam os agentes. Podem ser instâncias 

políticas do Estado (um ministério, o congresso, um município…) ou outras instâncias sociais 

(uma associação, uma universidade, uma igreja).  

Spolsky (2004, p. 8) afirma que a política linguística existe mesmo quando não é 

explicitada ou estabelecida por autoridades, e exemplifica que um grupo de interesse 

especial, o qual busca influenciar uma legislatura ou fazer uma nova lei fazendo intervenções 

na língua. Quando um grupo de pessoas compartilha um conjunto de práticas e crenças da 

língua, a análise pode identificar não apenas significado, mas também escolhas específicas 

que caracterizam estes indivíduos. "A política linguística pode se referir a todas as práticas de 

linguagem, crenças e decisões administrativas de uma comunidade ou política" (SPOLSKY, 

2004, p. 9). Para o autor, é necessário estudar as práticas de linguagem mesmo que não haja 

uma política formal, visto que a existência de política formal não garante seu efeito na 

prática. 
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No processo histórico dos movimentos surdos, vemos esse exemplo em Brito (2013), 

que aponta “o agir coletivo de indivíduos vinculados a diferentes grupos e associações, 

filiados ou não a Feneis, tais como o Grêmio de Estudantes do Ines (Gines), o grupo de 

ativistas Surdos Venceremos e o Comitê Pró-Oficialização da Libras” (BRITO, 2013, p. 31, 

grifo do autor). 

Ao estudar sobre os direitos das minorias linguísticas, Spolsky (2004, p. 113), assim 

como Aracil (1983), afirma não ser apropriado relacionar sempre o termo minoria à 

quantidade de falantes, mas sim às relações de poder e ao reconhecimento legal entre as 

línguas envolvidas. O autor traça um panorama sobre as comunidades surdas e as línguas de 

sinais e diz que, com o cumprimento de concessões em resposta a reivindicações da 

comunidade surda, além da concessão de status, o fornecimento de aspectos de difusão das 

línguas de sinais é gerado através de padronização, desenvolvimento de dicionários e 

elaboração de terminologias.  

Thomas Ricento escreve em 2006 um livro sobre introdução à política linguística, 

fornece as principais teorias e métodos da forma mais acessível possível, posiciona a política 

linguística como área de pesquisa dentro da sociolinguística e foca no papel da língua na vida 

social. Dentre os tópicos abordados nas áreas temáticas da política linguística, o autor afirma 

que os “direitos das minorias podem ser descritos como os direitos sociais e políticos 

culturais, lingüísticos, e mais amplos atribuíveis a membros de grupos minoritários, 

geralmente, mas não exclusivamente, dentro do contexto dos estados-nação” (RICENTO, 

2006, p. 255).  

Segundo o autor, legitimação é o reconhecimento formal da língua pelo Estado, e 

geralmente se dá através do status de língua oficial. A institucionalização refere-se ao 

processo pelo qual a língua é aceita (ou assumida) nos diversos domínios ou contextos 

sociais, culturais e linguísticos, sejam eles formais ou informais. Quando combinados, a 

legitimação e a institucionalização são capazes de alcançar não apenas a exigência do Estado, 

como também o confinamento das línguas minoritárias para o domínio privado. 

Segundo Lagares (2018), a política só existe sob a forma do desentendimento. O autor 

tenta definir uma perspectiva glotopolítica propondo “um programa de pesquisa que procura 

identificar formas de luta contra a dominação linguística, partindo de um claro engajamento 

democrático junto com quem nada tem, nem sequer Língua” (LAGARES, 2018, p. 41). Essa 

perspectiva glotopolítica de análise também exige que o linguista tome partido, assumindo 

implicações éticas que a pesquisa tem enquanto prática social; ou seja, exige que a língua 

passe a ser abordada “como construto social e discursivo, objeto de polêmica cujo controle 
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faz parte de diversas lutas de poder” (LAGARES, 2018, p. 42) e que haja a quebra das 

fronteiras conceptuais entre o linguístico e o social. “Qualquer mudança política ou social, 

enfim, pode ser analisada pelo linguista a partir dos seus efeitos glotopolíticos” (LAGARES, 

2018, p. 47) 

A sobrevivência das comunidades linguísticas em situação minoritária depende, em 

termos glotopolíticos, de práticas linguísticas associadas a elementos de pertencimento, que 

constituem parte importante dos comportamentos sociais, os quais têm alto valor simbólico 

para essas comunidades. Segundo o autor, não podemos despolitizar a questão linguística e 

nem rejeitar propostas de intervenção política por acreditar que poderiam descaracterizar as 

línguas das comunidades minorizadas. “De uma perspectiva glotopolítica, o que deve ser 

identificado são as tensões e os conflitos em relação às práticas linguísticas e as ideologias 

em confronto dentro de uma comunidade” (LAGARES, 2018, p. 154). 

Arnoux (2000) aponta a alternância de códigos, diálogos bilíngues ou criação lexical 

integrativa das línguas em contato, as formas de gestão e harmonização do multilinguismo 

que falantes realizam no dia a dia, no intuito de atenuar os conflitos linguísticos em qualquer 

situação de contato entre línguas. De acordo com a autora, a “glotopolítica agora intervém 

para definir situações e encontrar formas de conviver. Mas também para atrapalhar tudo e 

contribuir para a paralisia geral, que também é uma política lingüística” (ARNOUX, 2000, p. 

13, tradução nossa). 

Segundo Quadros (2019), os sinalizantes em Língua Brasileira de Sinais estão em 

todos os espaços sociais e emergem nas comunidades surdas no encontro surdo-surdo, mas 

inclui também os ouvintes. Os surdos veem a Libras como uma representação cultural 

legítima de propriedade surda, mas vemos também ouvintes sinalizantes da Libras que a tem 

como sua primeira língua. Quando, nesse caso, os ouvintes são codas (Child of Deaf Adults – 

Filho de adultos surdos), os surdos fazem uma concessão e reconhecem a legitimidade. 

Porém, a comunidade surda não considera “donos” da língua, os ouvintes que adquirem a 

língua de sinais como segunda língua.  

Quadros (2019, p. 154) aponta que por anos a língua de sinais foi submetida ao 

centrismo do português, não sendo “considerada língua, mas sim gestos, menos válidos, 

menos língua, menos tudo ou absolutamente nada diante da primazia do português”. A autora 

afirma que “as políticas linguísticas ainda mantêm uma hierarquia vertical entre o português 

e as demais línguas no Brasil, apesar de algumas iniciativas para reconhecer a diversidade 

linguística do país” (QUADROS, 2019, 155). 
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Ao tratar sobre substituição de linguagem e mobilidade social, Ricento (2006, p. 263) 

diz que alguns críticos, até mesmo dentro da própria minoria linguística, usam argumentos 

persuasivos para tentar abafar o ativismo das minorias linguísticas. Por exemplo, quando a 

língua majoritária é elogiada por seu valor “instrumental” e a língua minoritária recebe um 

valor “sentimental”; ou quando se argumenta que o aprendizado da língua majoritária 

proporciona maior mobilidade econômica e social, enquanto a língua minoritária delimita a 

mobilidade do indivíduo.  

Para Spolsky (2009), gerenciamento organizado da língua é uma tentativa de o 

indivíduo reivindicar autoridade na modificação de práticas ou crenças linguísticas em um 

grupo de falantes. O ativismo linguístico é um ato político de um grupo que percebe uma 

inadequação de uso da língua e sente a necessidade de modificação, assumindo a existência 

de uma escolha de idioma ou variedade. O ato “depende da existência ou percepção de um 

conflito significativo entre duas ou mais línguas, variedades ou variáveis salientes, de tal 

forma que se pode esperar uma escolha diferente para remediar o conflito” (SPOLSKY, 

2009, p. 181). Para o autor, os “que assumem que o planejamento e o gerenciamento de 

idiomas ocorrem apenas no nível do Estado-nação, perdem a riqueza das atividades das 

organizações de base” (SPOLSKY, 2009, p. 190).  

 

Os ativistas da língua são participantes significativos na gestão dos idiomas. Eles 

são indivíduos e grupos cuja ideologia está claramente voltada para a manutenção, 

revitalização ou difusão de uma língua ameaçada. Trabalhando no nível das bases, 

eles tentam influenciar os falantes existentes, em formação ou potenciais da língua 

para continuar seu uso e persuadir o governo a apoiar seus planos (SPOLSKY 2009, 

p. 204). 

 

Os ativistas linguísticos são participantes importantes nas políticas linguísticas e são 

indivíduos (ou grupos) cuja ideologia tem como objetivo defender sua língua através de 

apoio à manutenção, reavivamento ou propagação. Eles trabalham no nível de base, tentando 

influenciar os atuais e futuros usuários da língua para fortalecer seu uso e persuadir ações 

governamentais. “Os ativistas linguísticos, portanto, são participantes potencialmente 

importantes na gestão étnica e nacional da linguagem; seu linguicentrismo lhes permite 

concentrar seus esforços de mobilização em um único objetivo, o status de uma língua” 

(SPOLSKY, 2009, p. 205). 

Lagares (2018, p. 221) aponta a comunidade surda, comunidades indígenas e 

comunidades falantes de línguas de imigração como exemplos de ativismo linguístico de 

pequenas minorias existentes no Brasil. A comunidade surda consegue o reconhecimento 
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oficial em 2002 e a regulamentação da Libras em 2005, com implantação de disciplina nas 

universidades (cursos de licenciatura, pedagogia e fonoaudiologia), proposta bilíngue para a 

educação dos surdos e acessibilidade nos espaços públicos. As comunidades indígenas 

também conquistaram o direito à educação contendo especificidades linguísticas e culturais. 

Desde a Constituição de 1988 os imigrantes têm o apoio de organizações que auxiliam na 

preservação das línguas e na mobilização para conseguir reconhecimento das línguas pelo 

poder público em determinados contextos. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

A pesquisa qualitativa desenvolvida segue a proposta de análise da prática 

glotopolítica abordada por Guespin e Marcellesi (1986) e Lagares (2018), tendo como objeto 

de análise a Revista da Feneis. Essa base de dados é um fato glotopolítico produzido pela 

comunidade surda, uma intervenção glotopolítica em defesa de políticas linguísticas, 

educação, cultura, saúde e assistência social. Abordamos mais especificamente textos em 

língua portuguesa produzidos por surdos e textos que informem sobre o desenvolvimento de 

movimentos políticos voltados à regulamentação da Libras.  

No intuito de alcançar os objetivos aqui propostos, pesquisamos no Portal da Feneis 

informações sobre a sua história, estrutura, publicações e contato. O acesso às revistas, a 

princípio, deu-se através do próprio site, em um link da plataforma Issuu Creator Hub 

(https://issuu.com/feneisbr). A plataforma de publicação digital, disponível para 

compartilhamento e gerenciamento de conteúdo, permite upload de publicações como 

revistas, jornais, portfólios, catálogos, guias, entre outros. O acesso das publicações na 

plataforma é gratuito, porém o download, dentre outros benefícios, é liberado somente 

mediante assinatura mensal.  

Atualmente o Portal da Feneis encontra-se em processo de reformulação, estando 

indisponível para visitação, porém o Issuu está acessível para a pesquisa das publicações em 

um grupo intitulado “Grupo Feneis – Brazil”, descrito como “instituição de direito privado, 

sem fins lucrativos, de assistência social beneficente, educacional e cultural”.  O grupo possui 

76 publicações disponíveis, contendo 2 bancos de oportunidades, 2 documentos oficiais, 25 

relatórios anuais de Gestão e 40 Revistas da Feneis (de 46 existentes). Após entrar em 

contato com a Feneis pelo Portal, com antigos assinantes da revista e integrantes da 

comunidade surda vinculados à Feneis, adquirimos alguns números impressos, em caráter 

temporário. 

O Relatório Anual de 1999 aponta que o lançamento da Revista da Feneis deu um 

passo a mais em direção à divulgação nacional e internacional do trabalho da Federação junto 

à comunidade surda brasileira, priorizou notícias importantes para o surdo e aumentou o 

volume de correspondências de forma significativa. Esse documento cita o patrocínio da 

Petrobrás e Ministério da Cultura na confecção da Revista e apresenta os locais de eventos 

onde houve a oportunidade de comercializá-la, exposta em stands da Feneis. O Relatório 

Anual de 2000 informa que houve distribuição de material de divulgação por 
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correspondência, assim como o acompanhamento e participação em entrevistas a emissoras 

de TV e Rádio.  

Como resultado positivo, o Relatório Anual de 2001 comemorou o aumento de 

visibilidade da Feneis na mídia com a presença em debates televisivos, reportagens em 

jornais impressos, intérprete simultâneo em propaganda do governo, intérpretes e legendas 

em alguns programas (TVE-RJ – canal 9 – transmissão do Jornal Visual / TV Nacional-

Brasília – canal 4 – Jornal Visual / CNT), e o programa "Sem Censura", no formato de 

contação de histórias infantis e entrevistas, em que o entrevistador deveria ser surdo e os 

entrevistados deveriam ter o domínio da Libras, transmitido pela TV Comunicação-BH – 

canal 4. A Feneis reafirma a continuidade da revista trimestral com o patrocínio da Petrobrás 

e ressalta “a importância da visibilidade e da publicidade para que a cultura do surdo seja 

conhecida e respeitada” (FENEIS, Relatório Anual, 2001). 

O Relatório Anual de 2002 apresenta o “Setor de Comunicação” como responsável 

pelo contato com os interessados na comunidade surda, que visam orientar e esclarecer 

questões que envolvam a Feneis e seu trabalho com os surdos, além de buscar parcerias para 

possibilitar a continuidade da Revista da Feneis. O documento reafirma a função da revista 

em informar assuntos e acontecimentos sobre as diversas áreas da comunidade surda, com 

tiragem de cinco mil exemplares, assim como a continuidade do patrocínio da Petrobrás e o 

apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

Após breve abordagem de todas as revistas acessíveis25, encontramos uma estrutura 

dividida em elementos de conteúdo informativo e acadêmico, tais como cartas do leitor, 

curiosidades, charges e quadrinhos, classificados, infantil com atividades, sempre tendo como 

tema a cultura surda, com destaque para a língua de sinais. Podemos ver na figura 3 que o 

Expediente traz, além da composição da Diretoria da Feneis e a Comissão Editorial 

responsável pela obra publicada, o sinal LIBRAS26 desenhado e o Sumário subdivido em 

Seções, Especiais e Suplemento Infantil. A divisão do Sumário permanece neste formato ao 

longo dos anos, exceto pelo Suplemento Infantil que é reestruturado, começa a ser exibido 

em ‘Especiais’ e, mais tarde, migra para ‘Seções’. 

As publicações apresentam conteúdo rico para debates glotopolíticos. Fez-se 

necessário delimitar o objeto da pesquisa em seções periódicas escritas exclusivamente por 

                                                 
25 Das Revistas da Feneis existentes entre a número 1 (janeiro/março, 1999) e a número 46 (dezembro/fevereiro, 

2011/2012), não foram encontradas hospedadas no site Issuu as revistas número 16 (outubro/dezembro, 2002), 

18 (abril/junho, 2003), 36, 37, 38 e 39. Há uma lacuna entre a edição 35 (janeiro/julho, 2008) e 40 (junho/agosto, 

2010), não podendo ser confirmada a periodicidade das publicações e a data específica.  
26 Segundo Felipe (2009, p. 24), “os sinais da Libras, para efeito de simplificação, serão representados por itens 

lexicais da Língua Portuguesa (LP) em letras maiúsculas”.  
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surdos, no intuito de identificar quem são esses agentes glotopolíticos atuantes na construção 

ideológica da comunidade surda brasileira, bem como as intervenções feitas sobre o direito 

de uso da Língua Brasileira de Sinais. 

 

Figura 3 – Expediente, sumário e comissão editorial – Revista da FENEIS nº 1 

 

O “Editorial”, saindo de um padrão de artigo que expressa fatos e opinião 

institucional (comumente sem assinatura individual), encontra-se assinado pelo(a) surdo(a) 

Diretor(a) Presidente da Feneis em todas as edições. O artigo inicial da revista número 1, 

observado na figura 4, evidencia as propostas, expectativas e objetivos de criação da revista. 

Fonte: Revista da Feneis. Ano I, número 1 (1999, p. 3). 
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Antônio Campos de Abreu assina seu nome ao final do texto, porém fala pela revista, pela 

comunidade surda e pelo “Povo Surdo”. Encontramos com frequência termos como Surdo, 

Língua de Sinais, Povo Surdo, comunidade Surda, usando a letra maiúscula no intuito de 

empoderar o sujeito ou o termo em questão, proporcionando à palavra uma identidade 

ideológica e política. 

 

Figura 4 – Editorial da Revista da Feneis número 1 

 

 

Fonte: Revista da Feneis. Ano I, número 1 (1999, p. 5).  
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Fonte: Revista da Feneis. Ano I, número 1 (1999, p. 4). 

 

Figura 5 – Seção “O Surdo escreve” – Revista da FENEIS nº 1 

 

As seções “O Surdo escreve” e “De Surdo para Surdo” despertaram a atenção por seu 

título e formato. À primeira vista, tínhamos os elementos possíveis para a pesquisa, mas uma 

análise mais próxima da narrativa descartou o uso da segunda opção. 

O segmento “O Surdo Escreve” (figura 5) se mantém frequente desde a revista 

número 1 até a revista número 13 e depois desaparece por completo. Narrado em primeira 

pessoa do singular, tem como proposta inicial “dar voz” ao surdo, para que se expresse e 

compartilhe experiências de vida em todas as áreas e de diversas formas. Apesar de enfrentar 

barreiras de comunicação e atitudinais, este sujeito apresenta um discurso de capacidade e 



  59  

competência, reafirmando o fortalecimento e a importância da língua de sinais para a 

comunidade surda.  É possível que, com a participação mais ativa do surdo na revista ao 

longo dos anos (com artigos, pesquisas e entrevista), a iniciativa do título, ao dizer que ‘o 

surdo escreve’ o texto na Revista da Feneis, pareça redundante. Podemos sugerir a ideia de 

abolir a distinção entre o surdo que escreve e o surdo que não escreve, possivelmente para 

proteger a imagem social dos surdos. 

A seção “De Surdo para Surdo” surge a partir da revista número 17 e não mantém 

frequência contínua, estando presente apenas nos números 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31, 

32, 35 e 40. A semelhança desta com “O Surdo Escreve” se dá no protagonismo do surdo e, 

por vezes, na importância da língua de sinais. No entanto, percebemos que o texto está escrito 

predominantemente em terceira pessoa do singular, narrado por um familiar ou pela comissão 

editorial.  

Como vemos esse sujeito? O que ele sente? Qual a nossa perspectiva? Já há no 

questionamento do pesquisador uma influência capaz de produzir possíveis alterações nos 

resultados. Quando a pesquisa é realizada a partir de um terceiro elemento, as ideologias 

linguísticas se misturam e a análise recebe ainda mais influência externa. Diante disto, 

descartamos este material da pesquisa.  

Como já vimos, todo falante é um agente glotopolítico, qualquer mudança social pode 

ser analisada e qualquer processo histórico tem efeito glotopolítico. Um dos processos 

históricos mais importantes da comunidade surda em seu ativismo linguístico foi, sem 

dúvidas, o reconhecimento nacional da Libras. Essa construção política, feita por muitas 

mãos sinalizantes e longos anos de luta, culminou no primeiro passo para um futuro de 

equidade linguística tão sonhado pelo surdo.  

Podemos acompanhar este período de conquistas através da seção “LIBRAS: Como 

anda a regulamentação”. O conteúdo tem como proposta atualizar os leitores quanto ao 

desenvolvimento das legislações a nível municipal, estadual e federal. Encontramos nesta 

seção, as ações da comunidade surda em busca de direitos linguísticos, comemorando sempre 

que novas legislações são propostas ou promulgadas. Os agentes responsáveis pelo ativismo 

apresentam-se identificados e festejados por sua mobilização em prol dos interesses e direitos 

dos surdos. Encontramos a comunidade surda muitas vezes sendo convidada e, por vezes, 

convocada a atuar nos movimentos. 

O quadro nº 2 abaixo exibe o resumo do período investigado, dos objetos delimitados 

para a pesquisa e dos patrocinadores parceiros da Feneis para a distribuição do periódico 

reconhecido pela comunidade surda, na época, como a “Revista do Surdo brasileiro”. 
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Quadro nº 2 – Objetos de Pesquisa 

 

REVISTA PERIÓDICO ANO O SURDO 

ESCREVE 

LIBRAS: 

REGULAMENTAÇÃO 

 EDITORIAL: 

PRESIDENTE 

PATROCÍNIO 

1 JAN/MAR 1999 ✓ ✓  

Antônio 

Campos de 

Abreu - MG 

Petrobrás e 

Ministério da 

Cultura 

2 ABR/JUN 1999 ✓ ✓  

3 JUL/SET 1999 ✓ ✓  

4 OUT/DEZ 1999 ✓ ✓  

Petrobrás e 

Ministério da 

Cultura (logo) 

5 JAN/MAR 2000 ✓ ✓  

6 ABR/JUN 2000 ✓ ✓  

7 JUL/SET 2000 ✓ ✓  

8 OUT/DEZ 2000 ✓ ✓  

Petrobrás 

9 JAN/MAR 2001 ✓ ✓  

10 ABR/JUN 2001 ✓ ✓  

Antônio Mário 

Sousa Duarte - 

RJ 

11 JUL/SET 2001 ✓ ✓  

12 OUT/DEZ 2001 ✓ ✓  CORDE - 

Coordenadoria 

Nacional para 

Integração da 

Pessoa 

Portadora de 

Deficiência 

13 JAN/MAR 2002 ✓ ✓  Prefeitura da 

Cidade do Rio 

de Janeiro, por 

indicação do 

vereador 

Otávio Leite 

14 ABR/JUN 2002   ✓  Prefeitura da 

Cidade do Rio 

de Janeiro 

15 JUL/SET 2002   COMEMORATIVO 

15 ANOS FENEIS 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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Na expectativa de alcançar melhores resultados durante o processo de análise 

glotopolítica, delimitamos para recolhimento de informações o “Editorial”, a seção “O Surdo 

escreve” e a seção “LIBRAS: Como anda a regulamentação”, no período desde o lançamento 

da Revista da Feneis número 1 (1999) até a edição histórica número 15 (2002), após 

reconhecimento da Libras. Após coleta de dados, demarcando os agentes e as instâncias, 

buscamos analisar os conflitos linguísticos e ideologias linguísticas em confronto, bem como 

apontar a relevância do acompanhamento e participação da comunidade surda durante o 

processo de oficialização da Libras.  
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4 REVISTA DA FENEIS 

 

Antes de iniciar a análise das sessões, durante a leitura dos periódicos e coleta de 

dados, percebemos que todos os assuntos “conversam” entre si e apontam para o mesmo 

alvo, posicionando a revista como um corpus que propõe ampliar contatos sociais e reafirmar 

a importância da Libras para a comunidade surda, confirmando uma das proposições dadas 

pelo presidente da Feneis em seu primeiro Editorial. 

 

4.1 Capa 

 

A capa da Revistas da Feneis apresenta sempre um posicionamento linguístico forte 

da comunidade surda, mostra seu ativismo linguístico desde o primeiro contato do leitor e 

fortalece as propostas de criação do periódico. A comissão editorial não utiliza textos em 

língua portuguesa nos primeiros números da revista, usando recurso de imagens e fotografias 

de alto teor cultural, a não ser pelos elementos básicos obrigatórios de identificação da 

publicação. 

Ao defender a pedagogia visual na educação dos surdos, Campello (2008) aponta, 

sobretudo, a importância do uso de imagens para captar todas as essências que nos rodeiam, 

traduzindo todas as formas de interpretação de maneira subjetiva e objetiva. Em relação ao 

surdo, essa captação não exige apenas o uso da língua de sinais, mas também de elementos 

que rodeiam os surdos através da perspectiva visual. Diante desse ponto de vista, podemos 

relacionar o uso da imagem à intenção do periódico no alcance efetivo do povo surdo, 

transmitindo mensagem producente, despertando interesse no conteúdo e evidenciando um 

discurso cultural pró-visualidade. 

Exibida na figura 6, a capa da revista número 1 (janeiro/março, 1999) apresenta a 

imagem de um dos quadros do artista plástico surdo Silas Queirós. A apresentação do artista 

lista as funções/profissões de desenhista, decorador, cenógrafo, ator, autor e diretor teatral. 

Supõe-se a proposta de valorizar o surdo e fortalecer o discurso de capacidade e competência 

do indivíduo em sua formação e atividades laborais.  

A arte supracitada não é mostrada na capa da Revista da Feneis número 1, hospedada 

no site Issuu, somente podendo ser vista em imagem reproduzida na revista número 15 

(julho/setembro, 2002), em artigo que expõe a publicação de todas as capas das revistas 

distribuídas, para retrospectiva das atividades realizadas pela Federação em virtude do seu 

aniversário de 15 anos. Podemos ver o recorte dessa imagem também na figura 6. 
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Figura 6 – Capas da Revista da Feneis número 1 

 

 

Fonte: Revista da Feneis. Ano I, 

número 1 (1999). 

 

Fonte: Revista da Feneis. Ano IV, 

número 15 (2002, p.12).  

 

A capa da revista número 2 (abril/junho, 1999), observada na figura 7, traz como 

elemento principal a Libras. Vemos em destaque, o desenho da representação sinalizada de 

LIBRAS relacionado à sua transcrição em língua portuguesa e os desenhos da representação 

sinalizada de TELEFONE, BEBÊ e BANANA relacionados a imagens que remetem a seus 

significados. Ainda percebemos a ilustração do Alfabeto Manual no entorno dos desenhos. 

Os sinais em si não transmitem informação específica, sugerindo a proposição inicial de 

simples exposição e aquisição de léxicos da Libras, tanto para surdos quanto para ouvintes.  

 

Figura 7 – Capa da Revista da Feneis número 2 

 

 

Fonte: Revista da Feneis. Ano I, 

número 2 (1999). 
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No entanto, essa ação de “fazer notar” a língua, desempenha uma função 

reivindicatória de direito de uso e reafirmação de existência, enquanto a língua portuguesa é 

representada na capa apenas como um sistema de convenção para escrever a língua de sinais. 

A capa da revista número 3 (julho/setembro, 1999), trazendo a mobilização da 

Federação como protagonista, apresenta fotografias de algumas ações da Feneis durante sua 

participação no V Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos ocorrido 

em Porto Alegre no mês de abril de 1999. A figura 8 expõe fotos do professor Carlos Skliar, 

Antonio Martinez (surdo espanhol) , Antônio Campos de Abreu (Diretor-Presidente da 

Feneis), Ana Luiza Paganelli Caldas (professora surda, organizadora de passeatas de surdos 

em Porto Alegre), Professor Doutor Bem Bahan (surdo americano) e intérprete (não 

identificada), Adriana M. de Mello (assistente social da Feneis/MG), Rita de Cássia Pires de 

Miranda (instrutora surda) e Geralda Eustáquia (Diretora Vice-Presidente dos Intérpretes da 

Feneis). 

 

Figura 8 – Capa da Revista da Feneis número 3 

 

 

Fonte: Revista da Feneis. Ano I, 

número 3 (1999). 

 

Quadros (2018) relata que o evento reuniu aproximadamente 1.500 participantes, 

dentre eles, pesquisadores de diferentes continentes, artistas surdos e professores, e foi 

fundamental para discutir questões pertinentes aos direitos linguísticos e à educação de 

surdos.  

O documento resultante das discussões, “A Educação que nós Surdos queremos”, foi 

entregue à assessoria técnica do Ministério da Educação (MEC) pelo presidente da Feneis, e 
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seu teor reivindicava implementar curso de professores de Libras, curso de intérprete em 

nível superior e ampliação de discussão sobre educação bilíngue de surdos. Supracitado no 

item 2.3 (p. 37), este documento é utilizado por pesquisadores da área da surdez nas 

discussões relacionadas à educação dos surdos até os dias atuais. O posicionamento do surdo 

nas discussões relacionadas a ele traz uma relevância ainda maior ao material e torna-se 

imprescindível evidenciar este marco à comunidade surda. 

A capa da revista número 4 (outubro/dezembro, 1999), conferida na figura 9, 

apresenta fotografias das sedes da Feneis nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São 

Paulo e Rio Grande do Sul. A informação tende a evidenciar o fortalecimento da Federação 

através de extensão e/ou união de forças nos Estados brasileiros e favorecer o engajamento de 

novos agentes na luta em defesa de direitos dos surdos, assim como o crescimento da 

comunidade linguística.  Quanto mais pessoas envolvidas, mais forte e mais visibilidade tem 

o movimento. A comemoração de vitórias e avanços produz novos objetivos, novos campos a 

serem conquistados e novos desafios a serem vencidos. 

 

Figura 9 – Capa da Revista da Feneis número 4 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano I, 

número 4 (1999). 

 

A figura 10 exibe a capa da revista número 5 (janeiro/março, 2000) conduzindo mais 

uma vez a língua de sinais ao tema principal. A proposta pode levar a concepção tanto para a 

perspectiva do surdo, no ensino da língua de sinais aos ouvintes, quanto para a perspectiva 

dos ouvintes, no ensino da língua portuguesa aos surdos. 
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Figura 10 – Capa da Revista da Feneis número 5 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano II, 

número 5 (2000). 

 

Este recurso visual pode ser encaixado na proposição da pedagogia visual para surdos, 

de Campello (2008), com os pares linguísticos relacionados às imagens, propondo uma 

estratégia de alfabetização dos surdos em língua portuguesa. Podemos considerar ainda uma 

forte influência da língua portuguesa sobre a língua de sinais, visto que as imagens 

correlacionam-se de acordo com a escrita da palavra em português (Alfabeto Manual), e não 

com a execução do sinal em Libras (Parâmetros), mantendo o afastamento da compreensão 

que o surdo faz dos significados dos sinais e não o ajustando com suas percepções visuais e 

socioculturais. 

A capa da revista número 6 (abril/junho, 2000), observada na figura 11, tem como 

tema central a história dos surdos no mundo. O retrato mostra a obra de Daniel Chester 

French, uma escultura de Thomas Hopkins Gallaudet e sua aluna surda Alice Cogswell nos 

jardins da Gallaudet University, instituição inspiradora para a comunidade surda. É intrínseco 

ao sujeito surdo compartilhar sua cultura, sendo natural comemorar nomes e lugares 

marcantes na história do povo surdo, evidenciando ícones responsáveis pela sua construção 

identitária e ideológica. 

Como diz Calvet (2002, p. 12), “as línguas não existem sem as pessoas que as falam, 

e a história de uma língua é a história de seus falantes”. Thomas Gallaudet tem uma história 

determinante na educação para surdos nos EUA e, em sua homenagem, é dado seu nome à 

Universidade, cujos programas são desenvolvidos para surdos e cuja língua oficial é a ASL. 
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Figura 11 – Capa da Revista da Feneis número 6 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano II, 

número 6 (2000). 

 

A capa da revista número 7 (julho/setembro, 2000), exibida na figura 12, retrata uma 

digitação de mensagem de texto em língua portuguesa no aparelho celular. O que, a 

princípio, parece ser a apresentação de uma nova tecnologia assistiva capaz de facilitar a 

comunicação do surdo, revela-se na contracapa uma propaganda de venda do celular da 

marca Nokia, modelo 6120i, um merchandising da ATL com o produto vendido em custo 

diferenciado aos associados ou funcionários da Feneis.  

 

Figura 12 – Capa da Revista da Feneis número 7 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano II, 

número 7 (2000). 
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A língua portuguesa surge novamente como um ponto de apoio aos falantes da língua 

de sinais, como estratégia para quebra de barreiras na comunicação entre a comunidade surda 

e a sociedade, e o povo surdo visto na perspectiva econômica. 

A figura 13 mostra a capa da revista número 8 (outubro/dezembro, 2000). A 

fotografia histórica datada em 1959, foi tirada no Rio de Janeiro durante uma reunião com 

surdos fundadores da Associação Alvorada. Podemos observar apenas as participantes 

surdas, retratando a história dos surdos no Brasil.  

 

Figura 13 – Capa da Revista da Feneis número 8 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano II, 

número 8 (2000). 

 

A capa da revista número 9 (janeiro/março, 2001), vista na figura 14, apresenta a 

fotografia de mãos sinalizando, possivelmente, o sinal JUNTO. A contracapa informa se 

tratar de um sinal utilizado em uma campanha elaborada pela empresa de publicidade 

Publivendas Comunicação – BH para apoiar e divulgar a luta da Feneis em prol de 

contratação de profissionais surdos.  

Frases como “Contrate um surdo e veja como eles se expressam através de sinais: 

Sinal de produtividade, sinal de eficiência e sinal de economia”, “a única dificuldade que um 

surdo pode ter no trabalho é conseguir um” e “contratar um surdo não é uma boa ação... é um 

bom negócio” mostram as barreiras que os surdos enfrentavam e ainda enfrentam no mercado 

de trabalho. 
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Figura 14 – Capa da Revista da Feneis número 9 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano III, 

número 9 (2001). 

 

A figura 15 exibe a capa da revista número 10 (abril/junho, 2001). A imagem de uma 

das páginas do livro Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos recupera historicamente o 

livro referência nos estudos linguísticos da língua de sinais no Brasil. A contracapa exibe 

mais fotos e a narração do contexto histórico para a produção do livro, intitulando-a como 

“preciosidade artística da cultura Surda brasileira”.  

 

Figura 15 – Capa da Revista da Feneis número 10 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano III, 

número 10 (2001). 
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A história dos surdos é enfatizada na capa da revista número 11 (julho/setembro, 

2001), exibida na figura 16, apresentando a imagem de livre interpretação sobre o quadro de 

Frederic Peysson / 1891 / França, representando Abade de L’Epée e seus pupilos Surdos. A 

revista traz ao leitor o contexto histórico, visto que Abade de L’Epée é conhecido pela 

comunidade surda como um grande pioneiro no ensino da língua de sinais, por ser o maior 

incentivador do uso da língua de sinais na educação da criança surda, um dos nomes mais 

importantes da história dos surdos no mundo. 

 

Figura 16 – Capa da Revista da Feneis número 11 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano III, 

número 11 (2001). 

 

A revista número 12 (outubro/dezembro, 2001), conferida na figura 17, retorna o foco 

à Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, trazendo em sua capa uma 

fotografia oficial do grupo de professores, estudantes e membros da diretoria da Feneis, na 

época, reunidos em um curso de capacitação de instrutores e/ou agentes multiplicadores em 

Brasília promovido pelo MEC, resultado de reivindicação feita pela comunidade surda no 

célebre V Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos em 1999. 

Formaram-se 24 agentes multiplicadores, 25 instrutores surdos e 25 participantes, todos 

retornando a seus estados de origem e garantindo a difusão da Libras aos envolvidos na 

educação de surdos.  
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Figura 17 – Capas das Revistas da Feneis número 12 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano III, 

número 12 (2001). 

 

Conferimos na figura 18 que a capa da revista número 13 (janeiro/março, 2002) 

produz um ato inédito, publicando pela primeira vez a fotografia de E. Huet, fundador do 

Instituto Nacional de Educação de Surdos. A contracapa apresenta texto que fortalece a 

importância de Huet na história da comunidade surda brasileira e aborda a curiosidade de 

historiadores não conseguirem descobrir o primeiro nome do professor surdo francês.  

 

Figura 18 – Capa da Revista da Feneis número 13 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano IV, 

número 13 (2002). 
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A capa da revista número 14 (abril/junho, 2002), observada na figura 19, mostra a 

imagem de uma televisão com cenas do programa “Casa dos Artistas”, veiculada pelo 

Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), uma das primeiras emissoras a disponibilizar a 

tecnologia assistiva para a comunidade surda no formato de texto em língua portuguesa, 

conhecida como Closed Caption.  

A língua portuguesa ressurge como recurso inclusivo e o texto da contracapa aponta 

questionamentos sobre essa acessibilidade na televisão, visto que apenas um canal (emissora 

de TV) oferece essa tecnologia naquele momento. A comunidade surda cobra a elaboração de 

novas ações inclusivas aos candidatos que concorrem à presidência da república no período 

eleitoral em que a revista é distribuída. 

 

Figura 19 – Capa da Revista da Feneis número 14 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano IV, 

número 14 (2002). 

 

A figura 20 mostra a capa da revista número 15 (julho/setembro, 2002) exibindo a 

logomarca da Feneis e o período de existência da Federação. A revista, em caráter 

comemorativo, celebra o aniversário de quinze anos da Feneis, a décima quinta edição da 

revista e a conquista do reconhecimento da língua de sinais como meio de comunicação e 

expressão da comunidade surda.  
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Figura 20 – Capa da Revista da Feneis número 15 

 

 
Fonte: Revista da Feneis. Ano IV, 

número 15 (2002). 

 

4.2 “Editorial” 

 

Destacamos os principais tópicos abordados no “Editorial”, expressando o 

posicionamento da Revista da Feneis através de afirmações27  feitas pelos presidentes da 

Federação, Antônio Campos de Abreu e Antônio Mário Sousa Duarte, durante o período 

pesquisado. Mantivemos as citações exatamente como estão escritas na revista, isto é, livre 

de correções gramaticais. 

 

4.2.1 Feneis e Revista da Feneis 

 

A Revista propõe prioridade no uso da língua de sinais pelo maior número de pessoas 

sensíveis à causa, crendo que as possibilidades são infinitas no que diz respeito à própria 

presença do Surdo na sociedade, apresentando este sujeito como aquele que conhece e é 

conhecido. Uma das fundamentais missões da Federação Nacional de Educação e Integração 

dos Surdos em sua Revista é repensar constantemente a realidade da comunidade Surda 

brasileira. 

 

“Neste salto de Jornal para Revista, a FENEIS espera aprofundar debates e subsidiar 

condutas, num constante desafio em prol desta que é a questão sine qua non da 

presença do Surdo como sujeito da ação”. (ABREU, número 1, 1999) 

 

                                                 
27 Corpus de dados: Anexo A - Afirmações dos Presidentes da Feneis no “Editorial” 
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“A Revista tem sido um eficiente veículo que comunica dados que subsidiam 

informações para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. Pais, 

profissionais e Surdos se envolvem numa tarefa interessante. Essa é uma ação onde 

os atores precipitam o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de condutas e atitudes 

inovadoras dentro do movimento”. (ABREU, número 6, 2000) 

 

“Estamos buscando cada vez mais direcionar a atenção do poder público para os 

Surdos, pois entendemos que parcerias com essas entidades de alta relevância são o 

meio mais eficiente e eficaz de abranger a sociedade como um todo”. (DUARTE, 

número 13, 2002) 

 

4.2.2 Direito à Libras e Inclusão 

 

O sonho da Federação é ver uma sociedade onde Surdos possam exercer cidadania 

com suas mãos, com destaque para a Língua Brasileira de Sinais, defendendo seu uso dentro 

de uma abordagem educacional, linguística, social e cultural. A língua de sinais é 

denominada como uma modalidade genuína de comunicação, eficiente, e apresenta o 

objetivo de possibilitar inteligência, prazer e educação aos indivíduos Surdos. 

 

“É da mão que define espaços que o Surdo busca o entendimento [...] a vida e a voz 

pertencem a outro contexto distinto daquele ligado à simples conexão e articulação 

de sons”. (ABREU, número 1, 1999) 

 

Para a Revista da Feneis, a inclusão tende a significar mais do que resolver problemas 

de desagrados sociais, propende a ser base da própria imagem do Surdo, tornando-o sujeito 

de ação e de direito. Segundo a Revista, o documento “A educação que nós, Surdos, 

queremos”, elaborado no Pré-Congresso ao V Congresso Latino-Americano de Educação 

Bilíngue para surdos em abril de 1999, foi criado no intuito de apagar um trauma educacional 

e deve ser reconhecido por toda sociedade. A Feneis entende que o termo ‘Sociedade 

Inclusiva’ vai além da integração social, além do sentimento de pertinência e eficiência da 

comunicação. Esse termo propõe levar grupos diferentes a um pleno entendimento, 

cuidadosos com as diferenças, respeitando-as. 

 
 “No âmbito social, a FENEIS posiciona-se favorável à inclusão, defendendo, 

contudo, a premissa de que a sociedade maior passe a respeitar a demanda da 

comunidade Surda no que tange a seus aspectos comunicativos, alcançados a partir 

do exercício democrático da Língua de Sinais e permitindo que essa comunidade 

mude de omissa para atuante”. (ABREU, número 7, 2000) 

 

4.2.3 O Surdo e a língua portuguesa 

 

O trabalho da Federação é centrado na ação de estar atento à ‘voz’ do Surdo, a partir 

do uso da Libras, sem deixar de considerar a língua falada do Brasil. Para a Feneis, a língua 
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portuguesa, como segunda língua na modalidade escrita, garante diferente tipo de acesso aos 

surdos, como podemos identificar nas seguintes afirmações: 

 
“o Surdo passa a ser legitimado como sujeito de desejo e de luta por suas reais 

demandas, portador de "voz" e elemento central para a conquista de um novo 

patamar dentro da educação, onde as perspectivas deverão ser analisadas num foco 

bilíngue” 

 

“Reforçando a importância dessa segunda língua para o aspecto social, outras 

conquistas foram atualmente alcançadas: a legenda em português oficializada na 

iniciativa da Rede Globo incentivará a ampliação da busca pela alfabetização; o 

acesso ao telefone celular vem também de encontro à demanda comunicativa da 

comunidade Surda brasileira. Assim, a sociedade terá novos parâmetros para apoiar 

o movimento social dos Surdos”. (ABREU, número 7, 2000) 

 

“Como não poderia me esquecer de agradecer à emissora de televisão SBT pelo 

apoio que tem nos dado colocando legendas nos programas tais como: Ratinho, 

Hebe, Show do Milhão e também no Jornal do SBT [...] Gostaria de fazer um apelo 

a outras grandes emissoras, tais como a Rede Globo que nos ajudasse nesta grande 

campanha ampliando em sua programação o closed Caption”. (DUARTE, número 

15, 2002) 

 

A Revista da Feneis afirma que em nenhum momento posiciona-se contra a língua 

portuguesa, apenas a considera num outro lugar. No entanto, em relação ao português na 

modalidade oral, encontramos um conflito no posicionamento dos presidentes da Feneis. 

Enquanto Antônio Campos de Abreu (número 7, 2000) considera que aprender a leitura labial 

prejudica o desenvolvimento social de milhões de Surdos brasileiros, não os leva a ocupar 

seu lugar enquanto cidadãos identificados com sua comunidade própria e o oralismo 

compromete seu processo de comunicação e educação, Antônio Mário Souza Duarte (número 

15, 2002) afirma que é muito importante que os surdos saibam que Libras pode e deve ser 

trabalhada junto com o oralismo, acreditando que o acompanhamento fonoaudiológico tende 

a trazer mais benefícios para a pessoa Surda.  

 

4.2.4 Surdo como pessoa com potencialidades e ativismo da comunidade Surda 

 

A Feneis deseja que o Surdo represente sua própria comunidade em primeiro lugar, 

como agente e sujeito de transformação e luta. A Federação acredita que este sujeito pode 

tomar o destino em suas próprias mãos, não permitindo que o façam em seu lugar, mas que 

continuam desprezando seu potencial. Há frequente estímulo por parte da Revista da Feneis 

para que o Surdo participe ativamente das ações e mobilizações em prol da Língua Brasileira 

de Sinais e direitos da comunidade Surda. 
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“A luta pela defesa dos direitos dos Surdos tem aumentado consideravelmente 

através da presença dos familiares e dos profissionais envolvidos. E os Surdos? 

Parece que a força da sociedade inclusiva está oculta neste movimento [...] 

Queremos diferente! Não queremos mais conferências sobre os Surdos. Queremos 

sim conferências com Surdos e de Surdos” (ABREU, número 4, 1999) 

 

“Também na área de educação, tem crescido o número de instrutores Surdos que 

lutam pela legitimação de seu espaço no ensino da Língua de sinais, uma vez que, 

portadores de cultura diferenciada, posicionam-se como defensores dela frente aos 

ouvintes, resgatando, assim, a autonomia de ser o elo que faz a ponte entre o 

aprender e o exercício linguístico” (ABREU, número 7, 2000) 

 

“A parceria da FENEIS com diversas entidades organizou um Seminário em Porto 

Alegre [...] Tive a oportunidade de observar a influência e a desenvoltura dos 

organizadores no decorrer desse encontro; o envolvimento dos Surdos no poder 

político estadual do qual temos que repensar sobre a nossa postura como eleitor” 

(DUARTE, número 11, 2001) 

 

Representando a comunidade Surda brasileira, a Revista da Feneis, juntamente com 

sérios e competentes profissionais da área, faz objeção ao uso e ensino indiscriminado da 

língua de sinais por parte dos ouvintes, apontando à sociedade ouvinte a necessidade de 

aprender seu lugar e respeitar o lugar dos Surdos.  

 
 “No caminho de muita gente inescrupulosa, a cultura da comunidade Surda é 

relegada a um outro plano e, mais uma vez, o poder do ouvinte sobrepuja o “povo” 

Surdo. Na televisão, nos jornais, em materiais de vídeo, livros, ouvintes dominam e 

não deixam o “poder Surdo” ser expresso. Tudo isso (é claro) acoplado ao fator 

econômico que reforça o afastamento da possibilidade de inserção do Surdo [...] 

Atitudes de utilização da Língua de Sinais em músicas e hinos pelas pessoas 

ouvintes nada mais é do que uma exploração gratuita, onde Surdos não são inseridos 

e este fato poderá acarretar atrasos no que diz respeito à legitimação de um trabalho 

sério que poderia ser realizado pelos Surdos habilitados na área”. (ABREU, número 

8, 2000) 

 

“O ensino de LIBRAS por pessoas ouvintes deve ser denunciado, pois trata-se de 

um direito da comunidade Surda estar divulgando e atuando profissionalmente numa 

língua que lhe pertence por direito [...] lucro diante de atuações em música, 

televisão, manipulação de opiniões e traduções/interpretações têm sido alvo de uma 

parcela de pessoas que usam a comunidade Surda para atingir o seu status 

individual”. (ABREU, número 8, 2000) 

 

Dentre outros temas abordados, os dados coletados evidenciam a perspectiva da 

Revista da Feneis em relação às reivindicações dos Surdos, assim como conquistas e derrotas 

da comunidade Surda no período da pesquisa. Há frequente reafirmação da importância da 

Federação e da Revista, esclarecimento de seus objetivos e reiteração de oferta no apoio a 

eventos que divulguem a língua de sinais e fortaleçam o sujeito surdo. A Feneis estimula a 

participação dos surdos como organizadores dos eventos, atuantes e capazes de gerenciar 

suas próprias ações, e, por repetidas vezes, convoca-os a participarem mais ativamente das 

mobilizações em prol de seus direitos. 
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4.3 “O Surdo escreve” 

 

Como já apontamos, a escolha dessa seção se deu pelo fato de o título afirmar que o 

Surdo é quem a escreve. Comprovamos que, em todas as revistas pesquisadas, os autores 

surdos produzem textos predominantemente em primeira pessoa do singular, exceto um que 

enuncia processo de tradução da Libras para a língua portuguesa. O conteúdo subjetivo 

aborda a inerente realidade do Surdo e sua cultura. O autor, por vezes, sutilmente interage 

com o leitor e busca convencê-lo do seu ponto de vista. 

 No quadro a seguir, vemos os dados do autor Surdo como sujeito ativo que tem voz e 

que reivindica por seus direitos, o gênero textual usado e o tema abordado nas composições:  

 

Quadro nº 3 – Temas abordados na sessão “O Surdo Escreve” 

(continua) 

REVISTA AUTOR SURDO GÊNERO TEMAS ABORDADOS 

Nº 1 – 

JAN/MAR 

1999 

(p. 4) 

Andréa de O. 

Giovanela Botelho 

Pereira 

 

- Poetisa 

Poema • Conflito entre a língua de Sinais e a língua 

portuguesa; 

• Enfrentamento de preconceito e barreiras 

comunicacionais entre Surdos e ouvintes.  

Nº 1 – 

JAN/MAR 

1999 

(p. 4) 

Shirley Vilhalva 

 

- Professora 

- Educadora de surdos 

Poema • Idealização do professor como um excelente 

profissional.  

Nº 2 – 

ABR/JUN 

1999 

(p. 4) 

Silas Queirós 

 

- Artista plástico, 

desenhista, 

decorador, cenógrafo, 

ator, autor e diretor 

teatral. 

Carta • Valorização do trabalho do Surdo. 

Nº 2 – 

ABR/JUN 

1999 

(p. 4) 

Iracema G. Müller 

 

- Instrutora de Libras 

- Catequista de Surdos 

Relato • Experiência profissional e social; 

• Enfrentamento de barreiras comunicacionais 

entre Surdos e ouvintes; 

• Valorização da formação profissional para ensino 

da língua de sinais; 

• Valorização da Libras e cultura Surda. 

Nº 2 – 

ABR/JUN 

1999 

(p. 4) 

Gladis Perlin  

 

- Mestre em Educação 

de Surdos pela 

Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul 

(UFRGS) 

Texto 

argumentativo 
• Perspectiva da educação que os Surdos querem. 
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(continuação) 

REVISTA AUTOR SURDO GÊNERO TEMAS ABORDADOS 

Nº 3 – 

JUL/SET 

1999 

(p. 4) 

Mauro Soares Ribeiro 

 

- Estudante de inglês 

nos EUA 

Relato • Experiência educacional e social; 

• Enfrentamento de barreiras comunicacionais 

entre Surdos e ouvintes; 

• Desenvolvimento durante o processo de 

reconhecimento da identidade Surda; 

• Incentivo à luta pelos direitos dos Surdos. 

Nº 4 – 

OUT/DEZ 

1999 

(p. 4) 

Sentil Delatorre 

 

- Vice-presidente da 

Confederação Sul-

Americana de 

Desportos de Surdos 

(CONSUDES) 

Relato • Experiência educacional; 

• Enfrentamento de barreiras atitudinais na Bolívia 

em relação à educação do Surdo e ao mercado de 

trabalho; 

• Necessidade de formação profissional para o 

ensino de Surdos. 

Nº 4 – 

OUT/DEZ 

1999 

(p. 4) 

Ronise Oliveira Texto 

argumentativo  

• Perspectiva da Instituição Educacional na 

educação dos Surdos;  

• Necessidade de formação profissional para o 

ensino de Surdos; 

• Enfrentamento de barreiras atitudinais; 

• Valorização da língua de sinais nos estudos para 

obtenção de bom desenvolvimento educacional, 

social e profissional. 

Nº 5 – 

JAN/MAR 

2000 

(p. 4) 

Luciane Rangel 

Rodrigues 

 

- Pedagoga  

- Professora do 

berçário na creche do 

Centro de 

Atendimento 

Pedagógico 

Especializado 

(CAPE) da 

Associação de Pais e 

Amigos dos 

Deficientes da 

Audição (APADA) 

de Niterói  

Relato 

 

Interpretado 

da Libras para 

o português 

escrito por 

Esmeralda 

Sterlling  

• Experiência familiar entre pais ouvintes e filho 

Surdo; 

• Desenvolvimento durante o processo de 

reconhecimento da identidade Surda; 

• Despertamento da vida após aquisição da língua 

de sinais; 

• Enfrentamento de barreiras comunicacionais 

entre Surdos e ouvintes; 

• Valorização da língua de sinais nos aspectos 

social, psicológico e linguístico para um bom 

desenvolvimento da criança Surda; 

• Importância de uma orientação oferecida por 

Surdos adultos.  

Nº 6 – 

ABR/JUN 

2000 

(p. 4) 

Renato Vieira de 

Oliveira 

 

- Poeta 

Relato • Experiência pessoal 

• Desenvolvimento durante o processo de 

reconhecimento da identidade Surda; 

• Enfrentamento de barreiras com a língua 

portuguesa falada e escrita; 

• Despertamento da vida após aquisição da língua 

de sinais e posterior bom relacionamento com a 

língua portuguesa; 

• Desenvolvimento e identificação no universo dos 

Surdos. 
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(continuação) 

REVISTA AUTOR SURDO GÊNERO TEMAS ABORDADOS 

Nº 7 – 

JUL/SET 

2000 

(p. 4) 

Bernardo Luiz Torres 

Klimsa 

 

- Estudante Técnico de  

Informática 

Relato • Experiência familiar entre pais ouvintes e filho 

Surdo; 

• Desenvolvimento durante o processo de 

reconhecimento da identidade Surda; 

• Enfrentamento de barreiras com a língua 

portuguesa falada e escrita; 

• Despertamento da vida após aquisição da língua 

de sinais; 

• Experiência como Coordenador Regional da 

Pastoral dos Surdos, gerando compromisso com 

evangelização. 

Nº 8 – 

OUT/DEZ 

2000 

(p. 4) 

Priscilla Roberta 

Gaspar 

 

- Estudante de 

Pedagogia da 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo (PUC-SP) 

Relato • Experiência profissional na área de Educação de 

Surdos; 

• Enfrentamento de barreiras atitudinais no 

ambiente de trabalho;  

• Importância de Surdos como modelo na 

educação da criança Surda; 

• Valorização da língua de sinais para desenvolver 

o potencial cognitivo, linguístico e social da 

criança Surda; 

• Valorização da língua portuguesa como segunda 

língua na modalidade escrita. 

Nº 9 – 

JAN/MAR 

2001 

(p. 4) 

Karin Lilian Strobel 

 

- Pedagoga do 

Departamento de 

Educação Especial da 

Secretaria de 

Educação do Paraná 

- Instrutora de Libras 

  

Relato • Experiência pessoal apresentando os desafios da 

inclusão; 

• Desenvolvimento durante o processo de 

reconhecimento da identidade Surda; 

• Enfrentamento de barreiras comunicacionais 

entre Surdos e ouvintes; 

• Enfrentamento de barreiras com a língua 

portuguesa falada e escrita; 

• Despertamento da vida após aquisição da língua 

de sinais e posterior bom relacionamento com a 

língua portuguesa; 

• Perspectiva da inclusão na educação dos Surdos. 

Nº 10 – 

ABR/JUN 

2001 

(p. 4) 

Renato Oliveira 

 

- Poeta 

Poesia • Processo de composição de um poema 

 

 

 

  

Nº 10 – 

ABR/JUN 

2001 

(p. 4) 

Vanessa Santos Alves 

de Souza 

 

- Arquiteta 

Relato • Experiência profissional bem-sucedida; 

• Desenvolvimento durante o processo de 

reconhecimento da identidade Surda; 

• Aquisição da língua portuguesa e língua de sinais 

sem grandes conflitos; 

• Valorização do trabalho do Surdo. 
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(conclusão) 

REVISTA AUTOR SURDO GÊNERO TEMAS ABORDADOS 

Nº 11 – 

JUL/SET 

2001 

(p. 4 e 5) 

Vinícius Reis 

 

- Estudante de 

Ciências Contábeis 

da Universidade 

Católica de Salvador 

(UCSal) 

- Funcionário da C&A 

Modas Ltda 

Relato • Experiência pessoal e profissional; 

• Desenvolvimento durante o processo de 

reconhecimento da identidade Surda; 

• Aquisição da língua portuguesa e língua de sinais 

sem grandes conflitos; 

• Valorização do uso do aparelho como aliado na 

quebra de barreiras comunicacionais. 

Nº 12 – 

OUT/DEZ 

2001 

(p. 4) 

Nelson do Rêgo 

Valença Júnior 

 

- Funcionário do 

DETRAN – 

Digitador 

- Presidente da 

Associação de 

Surdos de 

Pernambuco 

(ASSPE) 

Relato • Experiência pessoal; 

• Perspectiva do Surdo como capaz; 

• Enfrentamento de barreiras atitudinais; 

• Incentivo à participação ativa dos Surdos na luta 

pelos seus direitos.  

Nº 13 – 

JAN/MAR 

2002 

(p. 4 e 5) 

Antônio Carlos 

Cardoso 

 

- Coordenador do 

Departamento de 

Libras, Instrutor de 

Libras e Assessor da 

Diretoria da 

Associação de 

Surdos de 

Pernambuco 

(ASSPE) 

Relato • Perspectiva sobre inclusão escolar e inclusão 

social; 

• Experiência familiar entre pais ouvintes e filho 

Surdo;  

• Experiência profissional bem-sucedida; 

• Enfrentamento de barreiras comunicacionais; 

• Despertamento da vida após aquisição da língua 

de sinais. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Constatamos que a abordagem dos agentes glotopolíticos surdos, autores dessa 

sessão, basicamente envolve discussões sobre a relação entre a língua portuguesa e a língua 

de sinais, barreiras atitudinais e comunicacionais, valorização do Surdo, busca pelo 

autoconhecimento e reconhecimento de identidade.  Através de experiências profissionais, 

pessoais e educacionais em diversas instâncias, a comunidade surda produziu fatos 

glotopolíticos em defesa do reconhecimento e valorização da Libras.  

Os elementos da pesquisa nos permitiram fazer uma inter-relação entre os temas 

abordados e os discursos ideológicos evidenciados na revista. Com base nas discussões 

travadas, reunimos os pontos congruentes que marcaram o objeto propulsor de grande parte 

dos debates dos agentes glotopolíticos envolvidos: a valorização e o reconhecimento da 

Língua Brasileira de Sinais na construção das identidades e subjetividades. 
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4.4 Conflitos linguísticos e ideologias linguísticas em confronto 

 

A construção dos agentes autores surdos exposta na revista condiz com a identidade 

surda (política) ou identidade híbrida, isto é, apresenta sujeito sinalizante (ou aprendiz de 

Libras), pertencente a uma comunidades surda (ou abordando sua importância), que usa 

tecnologia assistiva diferenciada (aparelho auditivo auricular, leitura labial, intérprete de 

Libras, Closed Caption, sinalização visual, ...), aceita-se como Surdo, luta por direitos e 

manifesta o intuito de compartilhar sua cultura através de experiências visuais determinantes 

em seu comportamento.  

Através de posicionamentos e experiências pessoais, profissionais, educacionais e 

sociais, a Revista apresenta os Surdos como sujeitos da ação e de direitos, capazes de 

enfrentar e vencer barreiras de comunicação e atitude em diversas instâncias. Para discernir o 

Surdo apresentado pela revista mais efetivamente, manteremos a partir deste ponto a letra “S” 

maiúscula, corroborando a proposta de empoderamento do sujeito no desejo de 

reconhecimento como cidadão e na busca de emancipar-se da dependência social e 

dominação política.  

A comunidade Surda é caracterizada por sua cultura e a Feneis busca um lugar de 

respeito às necessidades reais da cultura Surda e da língua de sinais. Quando o “Povo Surdo” 

é referenciado como indivíduos distintos no país que necessitam ser compreendidos pela 

sociedade, manifesta-se a intenção de estimular um despertamento de mudança real na 

postura social. Os Surdos necessitam mostrar que não precisam da modalidade oral para 

expor seus pensamentos e posicionamentos à sociedade. Deparamo-nos aqui com os debates 

sobre direitos linguísticos, barreiras comunicacionais e atitudinais, ilustrando o sentimento do 

Surdo, eventual sensação de não pertencimento e, principalmente, o desejo de mudança.  

 Os conflitos atitudinais permeiam os espaços da educação, a inserção do Surdo no 

mercado de trabalho, no exercício de função laboral e participação social. A Ideologia 

Ouvintista, termo cunhado por Skliar (1998), propõe um indivíduo pertinente a contextos 

monolíngues em defesa da língua portuguesa, defensor do oralismo, com perspectiva clínico 

terapêutica e audista. A Ideologia Ouvintista encontra-se bem demarcada nesse ponto, 

caracterizado mais especificamente, com a sociedade posicionando o Surdo como incapaz, 

deficiente, desprovido de inteligência, dependente de algo ou alguém e crendo que a 

educação deve ser fundamentada somente na língua hegemônica do país.   



  82  

Os relatos evidenciam a reação do Surdo através de uma perspectiva surdista, lutando 

contra essa ideologia linguística e social. A Ideologia Surdista propõe um indivíduo 

pertinente a contextos monolíngues em defesa da língua de sinais, com perspectiva de 

diferenciação de identidades culturais e sociais, defendendo uma pureza linguística, sendo 

totalmente contra o ouvintismo, relacionando a Libras como marca de pertencimento e 

posicionando o surdo como o único dono da língua. 

As narrações que exemplificam barreiras atitudinais retratam o desinteresse dos 

ouvintes em aprender a língua de sinais, profissionais da educação despreparados com alto 

teor de preconceito e discriminação, descrédito e desvalorização do profissional Surdo por 

parte dos ouvintes, descrédito e desvalorização do esportista Surdo por parte da sociedade e 

imposição da oralização por parte de Instituições Educacionais.  

Há constante relato de embates na comunicação entre pais, filhos e irmãos, 

posicionando a ausência ou aquisição tardia da língua de sinais como o principal motivo do 

entrave comunicacional. O momento do despertamento da vida após aquisição da língua de 

sinais, o reconhecimento da identidade Surda e a identificação no universo dos Surdos 

envolveu não somente a relação familiar, como também os espaços de convívio desse 

cidadão. 

O conflito Língua Portuguesa versus Língua Brasileira de Sinais abrange o ambiente 

familiar, a área da educação para Surdos, a sociedade e a comunidade surda. Em todos os 

momentos de oposição, a Libras posiciona-se superior ou de igual importância e valor que a 

língua hegemônica brasileira. Os discursos pleiteiam a comprovação da supremacia da língua 

de sinais para a comunidade Surda e o posicionamento da língua portuguesa escrita como 

apoio para comunicação. Identificamos diversos momentos em que a Ideologia Surda 

Bilíngue se sobressai como um pensamento linguístico decisório para o fim do conflito. A 

Ideologia Surda Bilíngue propõe um indivíduo pertinente a contexto bilíngue, em defesa da 

língua de sinais como primeira língua e língua portuguesa na modalidade escrita como 

segunda língua, com perspectiva de diferenciação de identidades culturais e sociais, 

aceitando a oralização aos aptos, respeitando os surdos que a escolhem, relacionando a Libras 

como marca de pertencimento da comunidade surda. 

São poucos os casos em que a língua portuguesa oral tem algum espaço, geralmente 

sendo apontada como de baixa importância e não pertencente a essa comunidade. No entanto, 

há relatos de deficientes auditivos que enfatizam seu sucesso nos espaços sociais, estudos e 

trabalho, por facilidade na oralização ou por uso do aparelho auditivo auricular, apontando-os 

como grandes aliados na quebra de barreiras comunicacionais. 



  83  

Comemora-se o uso da língua portuguesa em tecnologias assistivas, como as 

mensagens de texto em celulares e o acesso às programações das emissoras de televisão 

através do uso de Closed Caption. A comunidade Surda almeja ainda mais acessibilidade e 

uma das reivindicações é direcionada às grandes emissoras televisivas para que haja 

ampliação de programações acessíveis com o recurso linguístico. 

Os relatos dividem-se em discursos sobre a harmonia entre a aquisição da língua 

portuguesa e língua de sinais, leves impasses linguísticos facilmente contornados e grandes 

conflitos impossíveis de serem solucionados sem que haja a aquisição da língua de sinais por 

parte dos ouvintes.  

Em um dos relatos, a língua portuguesa apresenta-se criticada pela complexidade da 

escrita, especificamente no uso de verbos, assim como a aquisição dessa língua é apontada 

como um “sacrifício da Vida”. O texto ressalta que os ouvintes não são amigos dos Surdos 

porque não sabem a língua de sinais. A ideia de mudar o mundo significa todos conhecerem a 

Libras, culminando no bom relacionamento surdo-ouvinte e o fim do preconceito. Essa 

condição denota a realidade ideal para o Surdo, sentir-se pertencente ao mundo, condizente 

com a perspectiva ideológica Surdista. 

Retrata-se a língua portuguesa em diferentes processos de aquisição. Pode ser vista 

como primeira língua do Surdo (na modalidade oral e escrita), também evidenciada como 

segunda língua do Surdo (na modalidade escrita), assim como testemunhamos relatos em que 

a língua portuguesa é apresentada como primeira ou segunda língua do deficiente auditivo 

(na modalidade oral e escrita). Mas em todos os casos relatados, a Libras é posicionada como 

a língua natural do Surdo, responsável por romper barreiras, gerando comunicação, 

inteligência, conforto e educação.  

Outro fato evidenciado na Revista foi a denúncia relatada da rivalidade entre a surdez 

e a deficiência auditiva. Não bastasse a luta contra o ouvintismo na sociedade, a comunidade 

Surda também experimentava o ouvintismo ocorrendo na relação surdo-surdo. Tal fato 

relatado à Feneis levou a Federação a pensar como seria o trabalho feito com a deficiência 

auditiva e a surdez, se trabalhar com uma implicaria em não trabalhar com a outra, e as 

consequências disso a curto, médio e longo prazo.  

Houve um duro questionamento no uso da língua de sinais por parte de alguns 

ouvintes que, segundo a Revista, “sobrepujavam” o povo Surdo, dominando a televisão, 

jornais, materiais de vídeo e livros. Acoplado ao fator econômico, estas ações reforçavam o 

afastamento da possibilidade de participação do Surdo, não permitindo seu empoderamento 
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nesses espaços. Libras toma a posição de mecanismo de exploração dos ouvintes em relação 

aos Surdos, sobretudo pela falta de rigor e critério no uso da língua.  

Semelhantemente houve protesto relacionado ao posicionamento de pertencimento do 

Surdo no seu direito de ensinar a Libras. A denúncia do ensino por ouvintes foi incentivada 

pela Revista e seu uso em atividades culturais com músicas, sem a inserção de Surdos, 

intensamente criticado, assim como o lucro dessas atuações por pessoas inabilitadas. Estes 

atos, segundo a Revista da Feneis, geravam no Brasil um senso comum de discriminação e 

colaboravam com o atraso na legitimação de trabalho sério que poderia ser realizado por 

Surdos habilitados na área. A Feneis apontou a falta de legislação específica sobre a Libras 

como ponto preponderante dessa situação.  

Atualmente vemos temáticas semelhantes sendo discutidas. A acessibilidade em 

Língua Brasileira de Sinais no período das eleições é alvo de investigação e prejuízo da 

comunidade Surda, com (pseudo) tradutores intérpretes de Libras sendo denunciados a 

órgãos defensores do direito linguístico dos Surdos por causa de performances desconexas 

resultantes da falta de domínio da língua de sinais. Similarmente, no âmbito educacional, há 

denúncias de tradutores intérpretes de Libras desqualificados em sala de aula, prejudicando o 

desenvolvimento e aquisição de conhecimento do Surdo em todos os níveis. 

Quanto a produções de ouvintes sobre questões referentes ao Surdo, seja no âmbito 

acadêmico ou cultural, a campanha de participação plena dos Surdos se encaixa no lema 

“nada sobre nós sem nós”. Sassaki (2007, p. 8) afirma “o lema comunica a ideia de que 

nenhuma política deveria ser decidida por nenhum representante sem a plena e direta 

participação dos membros do grupo atingido por essa política”. 

Há também hoje uma problematização referente a vagas em concursos públicos para 

professores da disciplina de Libras em Universidades. Alguns ativistas defendem a prioridade 

de Surdos para a ocupação das vagas, novamente em um discurso de pertencimento, 

contrapondo veementemente a presença do profissional ouvinte ocupando essa função.  

Podemos sugerir duas vertentes para essa discussão. A primeira vê o sujeito Surdo 

sob o prisma de único dono da língua, incentivado a ensinar a Libras e a conquistar este 

espaço, lutando pela legitimação da função por direito. A segunda vê o sujeito Surdo sob o 

prisma de detentor do conhecimento, evidenciando o empoderamento da sua cultura e língua, 

como sujeito competente e mais adequado para a função. 

A valorização do trabalho do Surdo é debatida em momentos diferentes no conteúdo 

pesquisado, mas todos apresentam o objetivo de fortalecer o discurso de capacidade e 

competência, diminuindo as dificuldades comunicativas e enaltecendo as qualidades 
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individuais deste sujeito. É relevante dizer que a atividade ocupacional dos Surdos brasileiros 

não se restringe à educação. A Revista aborda profissionais em diversos espaços e essa 

abordagem possivelmente propõe a expectativa de empatia e reconhecimento do leitor no 

relato do Surdo, como um modelo a seguir, comprovando que os conflitos comunicacionais 

acarretados durante o labor podem ser superados, sem que o demarque como pessoa ou 

profissional.  

Neste contexto, as narrativas sugerem sempre ao Surdo o empenho no investimento 

da formação profissional, o afinco nos estudos e a preparação para o mercado de trabalho. O 

incentivo das pessoas tem um valor social e emocional forte, visto que desenvolve a melhora 

da autoestima deste sujeito, produzindo estímulo no alcance de metas e realização de novas 

ideias.  

O ambiente educacional é apontado como desfavorável, primordialmente no que se 

refere à aquisição da língua portuguesa, compreensão do conteúdo e relacionamento 

interpessoal, com lutas linguísticas travadas entre alunos e professores. Frequentemente o 

profissional da educação é demarcado como não capacitado para educar os Surdos, 

necessitando de formação e aquisição da língua de sinais. A reivindicação de uma nova 

perspectiva institucional na educação dos Surdos aponta a importância da presença de um 

professor Surdo em sala de aula para o melhor desenvolvimento do aluno Surdo. 

O contexto histórico e educacional é constantemente abordado com debates 

relacionados à necessidade de formação do profissional para o ensino de Surdos e mostrando 

a perspectiva de educação que os Surdos desejam. Os textos apontam a língua de sinais como 

o melhor caminho para o bom desenvolvimento da criança, a base para o desenvolvimento do 

seu potencial cognitivo, linguístico e social. As barreiras comunicacionais e atitudinais são 

altamente demarcadas no âmbito da educação, com relações conflituosas mútuas. O ativismo 

linguístico da comunidade Surda apresenta-se definitivo na construção de políticas 

linguísticas em defesa da Libras, com exigências e petições que postularam ao longo da 

história sua manutenção, reavivamento e propagação. 

 

4.5 “LIBRAS: Como anda a regulamentação” 

 

De acordo com a seção “LIBRAS: Como anda a regulamentação”, traçamos no 

quadro nº 4 o desenvolvimento cronológico das legislações e ações pró-oficialização da 

Língua Brasileira de Sinais, identificando agentes glotopolíticos atuantes nesse processo.  
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Quadro nº 4 - LIBRAS: Como anda a regulamentação? – Legislação e Ativismo Linguístico 

(continua) 

REVISTA DA FENEIS Nº 1 – JAN/MAR 1999 (p. 24) 

• Gravataí/RS – Lei nº 1.251, de 29 de julho de 1998 – Lei municipal institui a língua 

de sinais dos surdos. Conquista obtida pela liderança da companheira Natacha Soares 

(Surda) e da comunidade Surda; 

• Esteio/RS – Lei nº 2.806, de 14 de setembro de 1998 – Lei municipal reconhece 

oficialmente a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

como meio de comunicação objetiva e de uso corrente. Conquista obtida pela liderança 

do companheiro Carlos Martins (Surdo) e Marco Souza (intérprete) e da comunidade 

Surda; 

• Alagoas – Projeto de Lei nº 6.060, de 15 de setembro de 1998 – Projeto de Lei (PL) 

reconhece e implanta a LIBRAS na rede pública de ensino para Surdos. Dentre suas 

determinações está a presença de intérpretes nos principais órgãos públicos para 

atendimento aos Surdos. Conquista obtida pela Associação dos Amigos e Pais de 

Pessoas Especiais (AAPPE) filiada à FENEIS, e em especial a pessoa de sua presidente, 

Iraê Cardoso. Alagoas foi o primeiro estado do Nordeste a reconhecer a LIBRAS como 

língua oficial obrigatória dos Surdos; 

• Porto Alegre/RS – Lei nº 7.857, de 04 de outubro de 1996 – Lei municipal institui a 

língua de sinais dos Surdos. Conquista obtida pela liderança do companheiro Carlos 

Góes (Surdo) e da comunidade Surda; 

• Brasília/DF – Projeto de Lei nº 4.857, de 26 de novembro de 1998 – originado do 

Projeto de Lei 131/96 de autoria da senadora Benedita da Silva (vice-governadora do 

Estado do Rio de Janeiro), que regulamenta a LIBRAS a nível nacional (federal), 

mudou de número depois da aprovação no Senado Federal e aguarda despacho junto ao 

Plenário da Câmara dos Deputados. 

 

Iraê Cardoso busca apoio institucional para o lançamento de uma Campanha de 

Divulgação da LIBRAS no Estado de Alagoas, com objetivo futuro de inserção de Surdos 

no mercado de trabalho. A AAPPE prevê a distribuição de folders, cartazes e adesivos 

explicativos sobre a LIBRAS, além de divulgação em jornais e televisão.  

REVISTA DA FENEIS Nº 2 – ABR/JUN 1999 (p. 24) 

Concomitante à luta pela Regulamentação da LIBRAS enquanto Língua natural dos 

Surdos Brasileiros junto ao Poder Legislativo (PL nº 4857/98), muitos grupos de Surdos 

espalhados pelo Brasil lutam, cada um à sua maneira, “PELOS DIREITOS DOS SURDOS 

BRASILEIROS DE USAREM SUA LIBRAS!!!!!!”. Em Vila Mariana/SP um grupo de 

Instrutores Surdos ligados à FENEIS/SP disponibilizam contato para que os interessados 

busquem mais informações sobre as ações que estão fazendo.  
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(continuação) 

REVISTA DA FENEIS Nº 3 - JUL/SET 1999 (P. 24) 

• Brasília/DF – Projeto de Lei nº 4.857, de 26 de novembro de 1998 – PL de autoria da 

Senadora Benedita da Silva foi enviado à Câmara dos Deputados. Apresentação do 

primeiro texto de proposta da Lei 10.436/02 aos leitores da Revista da Feneis. Datado de 

26 de novembro de 1998, o texto reconhece como meio legal de comunicação e 

expressão a Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

• Alagoas – Projeto de Lei nº 520/98 – PL de autoria do deputado Jorge Assunção foi 

aprovado em sua redação final pela Assembleia legislativa de Alagoas e garante o 

acesso dos Surdos à educação bilíngue LIBRAS/Língua Portuguesa desde a educação 

infantil até os níveis escolares mais elevados, a contratação de profissionais Surdos, 

intérpretes de LIBRAS e ainda a realização de cursos de LIBRAS para interessados. 

 

FENEIS e profissionais da área da Surdez e da ITAE (Instituto de Tecnologia 

Avançada em Educação), através da sua superintendente Daisy Del Nero, organizaram em 

julho o 1º Congresso Brasileiro de Educação de Surdos no Centro de Convenções Rebouças 

(São Paulo). Em um auditório lotado, o evento destacou-se por discussões sobre a educação 

de Surdos, identificando o Surdo como indivíduo diferente e entendendo a LIBRAS e 

cultura Surda como legítimas. A FENEIS levou equipes de Recursos Humanos de Belo 

Horizonte e Rio de Janeiro para discorrer sobre a experiência da entidade no Mercado de 

Trabalho e o presidente da Federação apresentou um rápido relato sobre a história da 

organização dos Surdos brasileiros.  

REVISTA DA FENEIS Nº 4 – OUT/DEZ 1999 (p. 24) 

Ida do presidente da FENEIS, sr. Antônio Campos de Abreu, à Associação de Surdos 

de Brasília para participar de solenidade e divulgar sobre cultura e histórias das 

Associações de Surdos. Após evento, em uma feijoada beneficente com participação de 

grande número de pessoas Surdas, familiares e interessados pela área, o presidente conhece 

sete Surdos profissionais do magistério que atuam na comunidade Surda local. O presidente 

discute com o mais novo membro da diretoria da FENEIS, SRA. Daniela R. Teixeira, vice-

presidente das Associações de Pais e Amigos dos Surdos, sobre o desejo de implantação de 

mais um escritório regional da Federação, acreditando ser um grande passo em direção à 

regulamentação da língua, visto que muitas vezes as reivindicações da comunidade não são 

atendidas devido ao desconhecimento dos políticos sobre a realidade dos Surdos. 

Em viagem particular à Inglaterra, o diretor vice-presidente das Associações de 

Surdos, Fernando de Miranda Valverde, aproveitou para visitar as duas mais importantes 

associações dos Surdos ingleses: a British Deaf Association e o The Royal National 

Institute for Deaf People. Como lembrança especial para os Surdos brasileiros, os surdos 

ingleses enviaram muito material de divulgação que ficou disponível na FENEIS/RJ para 

quem estivesse interessado.  
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(continuação) 

REVISTA DA FENEIS Nº 5 – JAN/MAR 2000 (p. 24) 

• Brasília/DF – Projeto de Lei nº 4.857, de 26 de novembro de 1998 – Em 27 de 

outubro de 1999, crianças, jovens e adultos Surdos compareceram ao Congresso 

Nacional para exigir que o Projeto de Lei 4875/98 fosse finalmente aprovado.  Surdos de 

todo o país estavam presentes em pensamento, torcendo para que o ano 2000 seja 

realmente marcante para a história dos Surdos brasileiros. Em virtude de uma chuva, a 

Deputada Esther Grossi, relatora do projeto de Lei, conseguiu que todos os manifestantes 

entrassem no Salão Negro do prédio do Congresso, onde apresentaram inúmeros 

números artísticos em LIBRAS. As redes de televisão do Brasil cobriram e manifestação 

e o jornal Correio Braziliense trouxe em sua capa imagens do alfabeto manual 

compondo a frase “EU FALO”; 

• Brasília/DF – Projeto de Lei sobre regulamentação da profissão de intérprete de 

LIBRAS foi aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal em 19 de outubro de 

1999, faltando apenas a assinatura do governador Joaquim Roriz para que o projeto se 

transforme em Lei. A FENEIS espera que, como homem público e governador de todos 

os brasilienses, o senhor Joaquim Roriz não vete o projeto, por ser de autoria da 

deputada Maria José (Maninha - PT). 

REVISTA DA FENEIS Nº 6 – ABR/JUN 2000 (p. 24) 

• Brasília/DF – Portaria nº 1.679, de 2 dezembro de 1999 – Portaria assinada pelo 

Ministro da Educação, Paulo Renato dispõe sobre assegurar a acessibilidade a todos os 

deficientes, com condições básicas de acesso, mobilidade e utilização de equipamentos e 

instalações das universidades brasileiras. No caso dos alunos com deficiência auditiva, 

quebra de barreiras comunicacionais, adaptado à especificidade linguística dos Surdos. 

Esta legislação recentemente assinada, se cumprida como esperado, pode ser um 

poderoso instrumento para a real melhoria das condições de vida da comunidade Surda 

brasileira. 

REVISTA DA FENEIS Nº 7 – JUL/SET 2000 (p. 24) 

• Joinville/SC – Projeto de Lei nº 100, de 14 de março de 2000 – PL de autoria do 

vereador Dr. Quirino (PPB) reconhece oficialmente Língua Brasileira de Sinais como 

meio de comunicação objetiva e de uso corrente e dispõe sobre sua implantação como 

língua oficial na rede pública de ensino de Surdos. O Projeto de Lei compreende a 

LIBRAS como o meio de comunicação de natureza visual-motora, com estrutura 

gramatical própria, oriunda de comunidades de pessoas Surdas e que consubstancia a 

forma de expressão do Surdo e sua língua natural; 

• Santa Maria/RS – Projeto de Lei nº 5761, de 23 de março de 2000 – PL de autoria do 

vereador Antônio Sineide Costa (PDT) reconhece LIBRAS como meio de comunicação 

objetiva e de uso corrente. O Projeto de Lei compreende a Língua Brasileira de Sinais 

como o meio de comunicação de natureza visual-gestual, com estrutura gramatical 

própria, oriunda de comunidades de pessoas Surdas, a forma de expressão do Surdo e 

sua língua natural. 
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(continuação) 

REVISTA DA FENEIS Nº 8 – OUT/DEZ 2000 (p. 9) 

• Recife/PE – Lei nº 16.529, de 5 de novembro de 1999 – Lei municipal reconhece a 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como sistema linguístico; 

• Minas Gerais – Lei nº 13.623, de 11 de julho de 2000 – Lei estadual dispõe sobre a 

utilização de recursos visuais destinados aos portadores de deficiência auditiva na 

veiculação de propaganda oficial. Todas as mensagens publicitárias do governo, 

incluindo as campanhas eleitorais, já têm obrigatoriedade de exibirem legendas ou 

tradução para LIBRAS; 

• Minas Gerais – Projeto de Lei nº 1.163(ano não citado) – PL de autoria do deputado 

Geraldo Resende busca assegurar aos Surdos o direito de serem atendidos nas 

repartições públicas estaduais em LIBRAS. 

Mobilização da FENEIS considerando que todas as Entidades Filiadas deveriam, junto 

aos seus Municípios, encaminhar Projetos de Lei para instituir o “Dia do Surdo” com o 

objetivo de mostrar sua importância para a implantação de políticas públicas voltadas à 

comunidade Surda. A data sugerida de 26 de setembro é relacionada ao marcante dia da 

fundação do INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos). APADA de 

Sergipe/Aracaju e Associação de Pais e Mestres de Campo Grande/MS já contam com tal 

instrumento como forma de ampliar a conscientização sobre a verdadeira integração dos 

Surdos. A FENEIS comunica que o projeto que visa a instituição do “Dia Nacional do 

Surdo” encontra-se em tramitação na Câmara Federal dos Deputados, aguardando a 

conquista para 2001. 

Fernando de Miranda Valverde, diretor da FENEIS, palestrou sobre “AÇÃO PARA 

LEGALIZAÇÃO DA LIBRAS” durante o V Seminário Nacional do INES – “Surdez: 

desafios para o próximo milênio” realizado em setembro de 2000 no Auditório do SENAI 

(Tijuca, Rio de Janeiro). Fernando abordou a história da organização dos Surdos brasileiros 

e apontou passos a serem dados pelas organizações de Surdos para que a legalização e 

regulamentação da LIBRAS aconteça rapidamente. Informações apresentadas durante a 

palestra: a nível estadual, LIBRAS foi regulamentada em Minas Gerais, Goiás, Espírito 

Santo, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, assim como a carreira do 

intérprete foi regulamentada no Maranhão e Rio de Janeiro; a nível municipal, há leis 

aprovadas em Recife, Caxias do Sul, Uberlândia, Porto Alegre, Santa Maria, Joinville e 

Fortaleza.  

REVISTA DA FENEIS Nº 9 – JAN/MAR 2001 (p. 27) 

• São Paulo/SP – Projeto de Lei nº 900/99 – PL de autoria do deputado Lobbe Neto 

(PMDB) já percorreu todos os trâmites internos na Assembleia Legislativa e está pronto 

para ser votado pelo plenário a qualquer momento. Na expectativa de ser colocado em 

pauta ainda em 2001, o parlamentar apresentou duas emendas ao orçamento do Estado 

destinando recursos a serem empregados no programa de implantação da Língua de 

Sinais;  
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(continuação) 

REVISTA DA FENEIS Nº 9 – JAN/MAR 2001 (p. 27) 

• Jaú/SP – Lei nº 3.429, de 23 de março de 2000 – Lei municipal de autoria do vereador 

Marcelo de Karam Téio Curi autoriza o executivo a reconhecer oficialmente como meio 

de comunicação objetiva e de uso corrente, a linguagem gestual, codificada na Língua 

Brasileira de Sinais/Libras; 

• Santa Catarina – Lei nº 11.385, de 25 de abril de 2000 – Lei estadual reconhece 

oficialmente a LIBRAS como meio de comunicação objetiva e de uso corrente e dispõe 

sobre a implantação da LIBRAS como Língua oficial na rede pública de ensino de 

Surdos. Lei compreende como Língua Brasileira de Sinais o meio de comunicação de 

natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria, oriunda de comunidades de 

pessoas Surdas e que consubstancia a forma de expressão do Surdo e sua língua natural. 

 

REVISTA DA FENEIS Nº 10 – ABR/JUN 2001 (p. 28) 

Estados em que não há Lei ou Projeto de Lei que institui a oficialização da LIBRAS: 

Amazonas, Amapá, Acre, Piauí, Pará, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Norte, Mato 

Grosso, Tocantins. 

 

Guia de algumas leis já aprovadas: 

• Minas Gerais – Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991 – Lei estadual reconhece 

oficialmente como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a língua gestual 

codificada na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 

• Goiás – Lei nº 12.081, de 30 de agosto de 1993 – Lei estadual reconhece oficialmente 

como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a língua gestual codificada na 

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 

• Campo Grande/MS – Lei nº 2.997, de 10 de novembro de 1993 – Lei municipal 

reconhece oficialmente como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a língua 

gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 

• Maranhão – Lei nº 248, de 1 de novembro de 1994 – Lei estadual dispõe sobre a 

criação de carreira de intérprete Surdos; 

• Rio de Janeiro/RJ – Lei nº 2.356, de 1 de setembro de 1995 – Lei municipal dispõe 

sobre a criação da carreira de Intérprete de LIBRAS; 

• Espírito Santo – Lei nº 6.122, de 6 de dezembro de 1995 – Lei estadual institui a 

obrigatoriedade da LIBRAS na propaganda oficial, na publicidade dos atos, programas, 

obras, serviços e campanhas da administração pública direta e indireta e funcional, 

veiculada na televisão; 

• Rio de Janeiro/RJ – Lei nº 2.401, de 9 de abril de 1996 – Lei municipal autoriza o 

poder executivo a reconhecer oficialmente no município como meio de comunicação 

objetiva e de uso corrente a LIBRAS;  
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(continuação) 

REVISTA DA FENEIS Nº 10 – ABR/JUN 2001 (p. 28) 

• Mato Grosso do Sul – Lei nº 1.693, de 12 de setembro de 1996 – Lei estadual dispõe 

sobre o reconhecimento oficial da LIBRAS; 

• São Paulo – Lei nº 12.471, de 16 de setembro de 1997 – Lei municipal institui o Dia 

do Surdo, a ser comemorado, anualmente, no último domingo de setembro; 

• Paraná – Lei nº 12.095, de 11 de março de 1998 – Lei estadual dispõe sobre o 

reconhecimento oficial da LIBRAS; 

• Alagoas – Lei nº 6060, de 16 de setembro de 1998 – Lei estadual dispõe sobre o 

reconhecimento oficial da LIBRAS; 

• Distrito Federal – Lei nº 2.089, de 29 de setembro de 1998 – Lei de autoria da 

deputada Maria José (Maninha) institui a obrigatoriedade de inserção, nas peças 

publicitárias produzidas para veiculação em emissoras de televisão, da interpretação da 

mensagem em legenda e na Língua Brasileira de Sinais; 

• Rio de Janeiro – Lei nº 3195, de 16 de março de 1999 – Lei estadual dispõe sobre o 

reconhecimento oficial da LIBRAS; 

• Belo Horizonte/MG – Lei nº 7.793, de 3 de setembro de 1999 – Lei municipal institui 

o Dia do Surdo, a ser comemorado, anualmente, em 26 de setembro; 

• Pernambuco – Lei nº 2.997, de 10 de setembro de 1999 – Lei municipal dispõe sobre 

o reconhecimento oficial da LIBRAS; 

• Rio de Janeiro/RJ – Lei nº 16.998, de 21 de setembro de 1998 – Lei municipal institui 

o Dia do Surdo, a ser comemorado, anualmente, no dia 26 de setembro; 

• Rio Grande do Sul – Lei nº 11.405, de 31 de dezembro de 1999 – Lei estadual dispõe 

sobre o reconhecimento oficial da LIBRAS; 

• Jaú/SP – Lei nº 3.429, de 23 de março de 2000 – Lei municipal autoriza o executivo a 

reconhecer oficialmente como meio de comunicação objetiva e de uso corrente, a língua 

gestual, codificada na LIBRAS; 

• Santa Catarina – Lei nº 11.385, de 25 de abril de 2000 – Lei estadual reconhece 

oficialmente no Estado de Santa Catarina como meio de comunicação objetiva e de uso 

corrente, a LIBRAS, e dispõe sobre a implantação da LIBRAS como língua oficial na 

rede pública de ensino dos Surdos; 

• Sergipe – Lei nº 2.827, de 12 de maio de 2000 – Lei municipal que institui o Dia do 

Surdo (26 de setembro); 

• Campo Grande/MS – Lei nº 3.755, de 8 de junho de 2000 – Lei municipal institui o 

Dia do Surdo no município de Campo Grande; 

• Minas Gerais – Lei nº 13.623, de 11 de julho de 2000 – Lei estadual dispõe sobre a 

utilização de recursos visuais destinados aos portadores de deficiência auditiva na 

veiculação de propaganda oficial; 

• Porto União/ SC – Lei nº 2.549, de 23 de agosto de 2000 – Lei municipal institui o Dia 

do Surdo (26 de setembro); 

• Belo Horizonte/MG – Lei nº 8.122, de 29 de novembro de 2000 – Lei municipal 

reconhece LIBRAS como Linguagem Oficial do Município; 
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(continuação) 

REVISTA DA FENEIS Nº 10 – ABR/JUN 2001 (p. 28) 

Em 29 de março de 2001, a FENEIS recebeu um ofício do Deputado Inaldo Leitão, 

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados, 

informando que o PL 4857/98 encontra-se em trâmite, que as devidas providências foram 

tomadas para que os membros do colegiado estejam cientes da manifestação expressa pela 

Federação e que oportunamente o Projeto de Lei será incluído em pauta para votação e 

Parecer. O ofício informa, também, a possibilidade de acompanhamento de toda tramitação 

da proposição, via internet, pelo site: www.camara.gov.br/ccjr. 

 

REVISTA DA FENEIS Nº 11 – JUL/SET 2001 (p. 31) 

• Sete Lagoas/MG – Lei nº 78, de 19 de abril de 2001 – Lei municipal institui o Dia do 

Surdo; 

• Sete Lagoas/MG – Lei nº 79, de 19 de abril de 2001 – Com apoio da APAS de Sete 

Lagoas, o vereador Caio Valace fez aprovar a Lei reconhecendo LIBRAS; 

• Pouso Alegre/MG – Projeto de Lei nº 5753, de 23 de abril de 2001 – Projeto de Lei 

municipal de autoria do vereador André Antunes reconhece oficialmente LIBRAS; 

• Teófilo Otoni/MG – Projeto de Lei nº 130/2001 – Projeto de Lei municipal institui o 

Dia Municipal do Surdo no município de Teófilo Otoni.  

REVISTA DA FENEIS Nº 12 – OUT/DEZ 2001 (p. 29) 

• São Paulo/SP – Projeto de Lei nº 01-0323, de 05 de junho de 2001 – PL municipal de 

autoria do vereador Carlos Alberto Bezerra Junior autoriza o executivo a reconhecer 

oficialmente a Língua Brasileira de Sinais como língua de instrução e meio de 

comunicação objetiva e de uso corrente da Comunidade Surda; 

• Divinópolis/SC – Projeto de Lei nº 55, de 9 de julho de 2001 – PL municipal de 

autoria do vereador Edson Souza dispõe sobre o oferecimento de noções sobre a 

LIBRAS na rede escolar municipal; 

• Teófilo Otoni/MG – Lei nº 4889, de 15 de agosto de 2001 – Lei municipal institui 

LIBRAS na rede municipal de ensino; 

• Santa Catarina – Lei nº 16.742, de 6 de setembro de 2001 – Lei aprovada pela 

Assembleia Legislativa do Estado reconhece LIBRAS oficialmente como meio de 

comunicação e expressão e língua corrente dos Surdos catarinenses; 

• Betim/MG – Projeto de Lei nº 058 de 2001 - PL municipal de autoria do vereador 

Wilson Souza institui a LIBRAS como língua oficial; 

• Juiz de Fora/MG – Projeto de Lei nº 90 (ano não citado) - PL municipal institui a 

LIBRAS como língua oficial.  
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(continuação) 

REVISTA DA FENEIS Nº 12 – OUT/DEZ 2001 (p. 29) 

Envio de cartas da FENEIS/MG para vereadores de várias cidades de Minas Gerais 

cobrando regulamentação da LIBRAS e estabelecimento do Dia do Surdo.  

Passeata em prol do direito à LIBRAS e pela educação própria para Surdos, dia 23 de 

Setembro, contou com a presença de Surdos mineiros, do Centro Verbo Tonal de Minas 

Gerais (CTVMG), Instituto Santa Inês, Associação de Surdos de Minas Gerais (ASMG), 

Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte (SSBH), escolas e FENEIS.  

A Secretaria do Estado de Educação empossou a nova diretora para Educação 

Especial, senhora Tanya M. Guimarães, retomando a política da educação especial. 

A convite da Secretaria Municipal dos Direitos de Cidadania, através do Sr. Fernando 

Alves, o sr. Antônio Campos fez um depoimento em língua de sinais durante o evento de 

lançamento da nova cartilha dos direitos das pessoas deficientes, que contou com 

divulgação da TV Globo. 

 

REVISTA DA FENEIS Nº 13 – JAN/MAR 2002 (p. 32) 

• São Paulo – Lei nº 10.958, de 27 de novembro de 2001 – Lei estadual reconhece 

oficialmente a Língua Brasileira de Sinais e os demais recursos de expressão a ela 

associados como meio de comunicação objetiva e de uso corrente da comunidade Surda; 

• Jaboticabal/SP – Lei nº 2.970, de 26 de novembro de 2001 – Lei municipal dispõe 

sobre a Língua Brasileira de Sinais e dá outras providências. 

 

O I Encontro dos Direitos dos Surdos de Niterói ocorreu em 9 de novembro de 2001 no 

SESC-Niterói e reuniu mais de 350 inscritos. Dentre eles, estavam presentes Surdos, 

ouvintes, familiares, profissionais da área da Surdez e representantes governamentais. 

Educação, cultura, trabalho, cidadania, saúde, esporte e lazer foram temas debatidos 

durante o evento, gerando muitas ideias e a elaboração de uma proposta contendo 

reivindicações de acordo com cada tema debatido que, posteriormente, será enviada a 

várias Secretarias e Entidades. A comunidade Surda comemorou a oficialização da 

LIBRAS em Niterói, escolheu o dia 9 de novembro como Dia Municipal do Surdo e o 

vereador Renatinho se propôs a levar o projeto à Câmara. O evento contou com a FENEIS, 

SESC-Niterói, TELEX, Editora Vozes e LSB Vídeo como colaboradores. 

O Ciclo de Debates “A educação que nós, Surdos, queremos”, realizado em Belo 

Horizonte no dia 10 de dezembro, teve o objetivo de discutir a realidade das pessoas Surdas 

e o processo educacional que diz respeito a elas. Os trabalhos foram assistidos por um 

público que lotou o salão principal da Assembleia Legislativa do Estado e teve como 

destaque a participação de três palestrantes surdos: Karin Lilian Strobel, do Paraná, falando 

sobre “A Identidade Cultural Surda”; Marianne Stumpf, doutoranda em Informática na 

Educação de Surdos/Universidade Federal do Rio Grande do Sul, discursando “Por uma 

Educação Surda verdadeira” e Amauri Valle do Amaral Júnior, Coordenador do Setor de 

Educação da FENEIS/MG.  
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(conclusão) 

REVISTA DA FENEIS Nº 13 – JAN/MAR 2002 (p. 32) 

Criação de turmas especiais de Surdos no Rio de Janeiro com a presença do intérprete 

de LIBRAS em sala de aula nas Universidades Estaduais (anteprojeto do Deputado 

Estadual Armando José-PSB – em tramitação). 

REVISTA DA FENEIS Nº 14 – ABR/JUN 2002 (p. 4 e 5) 

• Brasília – Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002 – Lei federal dispõe sobre a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras e dá outras providências. 

 

Em 3 de abril de 2002, a partir das 9 horas da manhã, a comunidade Surda realizou um 

evento em frente ao Congresso Nacional para divulgar a cultura Surda através de peças 

teatrais em LIBRAS e faixas colocadas na Esplanada dos Ministérios, e contou com a 

participação de um grande número de pessoas da Associação de Surdos de Brasília, 

FENAPAS, AJA, APADA/DF, diversas escolas, FENEIS/DF, CORDE e CONADE/MJ. 

 

Após autorização, batendo recorde de público, a comunidade Surda lotou o plenário do 

Senado Federal para acompanhar a votação do Projeto de Lei do Senado nº 131/96 (nº 

4.857/98, na Câmara dos Deputados), que foi o primeiro a ser votado e aprovado por 

unanimidade. O presidente do Senado, ao final, leu o texto de aprovação do projeto, 

complementando que este havia sido o projeto mais HUMANITÁRIO que o Senado havia 

aprovado nos últimos tempos. Os Surdos e todos os presentes, após a votação, saíram para 

comemorar em frente ao Congresso. Dias depois, após sanção presidencial e seis anos de 

lutas, a Lei nº 10.436/02 foi aprovada. 

A revista disponibilizou aos leitores a redação final do Projeto de Lei do Senado, 

comemorando o grande avanço para a comunidade Surda, e solicitou cópia de fotos e da 

fita da TV interna do Senado que fez o registro do momento para futura divulgação no 

periódico. 

As mobilizações não param nesta vitória e todas as entidades de luta em defesa dos 

direitos dos Surdos são orientadas a estar atentas e unidas para fazer com que a Lei seja 

cumprida, assim como outras com o mesmo teor sejam aprovadas.   
Fonte: elaborado pelo autor 

 

O quadro nº 4 delineia cronologicamente o caminho percorrido pela comunidade 

surda brasileira à frente das mobilizações neste período. O reconhecimento da Libras teve o 

Surdo como sujeito determinante, que frequentemente era convocado a lutar por direitos 

linguísticos e tomar o seu lugar como agente de intervenção sobre a linguagem.  

A seção lista as vitórias conquistadas em todo o país, informa os avanços de Leis que 

garantem o direito social e linguístico dos Surdos, tornando cada vez mais exequível uma 

legislação nacional específica, reconhecendo a Libras como língua natural e oficial da 

comunidade surda brasileira. 
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Mantivemos o termo “Libras” escrito exatamente como encontra-se no texto. Os 

dados coletados apontam o uso deste termo em letras maiúsculas, tendo sua concepção 

inicialmente compreendida pela comunidade surda como uma sigla (LIBRAS). Somente nas 

revistas 9 (Lei nº 3.429, de 23 de março de 2000) e 14 (Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002) 

é mencionado em formato de acrônimo (Libras). 

Outra questão relevante são as expressões usadas para descrever a língua de sinais do 

Brasil. Encontramos no texto as seguintes sentenças: língua de sinais dos surdos; linguagem 

gestual codificada na Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; língua oficial obrigatória dos 

Surdos; Língua natural dos Surdos Brasileiros; meio legal de comunicação e expressão; 

sistema linguístico; meio de comunicação objetiva e de uso corrente; Linguagem Oficial; e 

meio de comunicação de natureza visual-gestual, com estrutura gramatical própria, oriunda 

de comunidades de pessoas Surdas, a forma de expressão do Surdo e sua língua natural. Esta 

última, presente na Lei nº 10.436/02, é o atual conceito reconhecido pela comunidade surda.  

  

4.6 Ativismo linguístico da comunidade surda  

 

O ativismo linguístico encontrou-se presente desde as primeiras palavras do Diretor 

Presidente da Feneis ao apontar a língua de sinais como ponto central da revista. Não 

havendo tecnologia disponível para veicular publicações em Libras na época, vimos uma 

revista lançada em língua portuguesa como estratégia para agregar novas pessoas defensoras 

da língua de sinais, defendendo a prioridade do seu uso para a comunicação da comunidade 

surda. 

Os agentes glotopolíticos da Revista da Feneis incentivaram a participação ativa na 

luta por direitos linguísticos, externaram questionamentos sobre a presença dos Surdos e 

cobraram visibilidade destes sujeitos nos movimentos. A Feneis determinou seu tripé 

conceitual como 1º o Surdo, 2º os pais e 3º os profissionais, mas lamentou por parecer que 

tais conceitos se mostraram invertidos em comunidade, família e escola, respectivamente. A 

Revista salientou a capacidade de gerenciamento de ações da comunidade Surda, 

principalmente do Surdo, propondo que este não desprezasse seu potencial com atitude 

omissa frente aos embates linguísticos travados.  

O periódico classificou a si mesmo como um eficiente veículo de comunicação de 

dados que subsidiavam informações para a formação de cidadãos mais conscientes e 

responsáveis, a fim de defender a importância da Libras dentro de uma abordagem 

educacional, linguística, social e cultural. Além de promover a melhoria da qualidade de vida 
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dos Surdos em todo país, a Feneis buscou direcionar a atenção do poder público para os 

Surdos na expectativa de concretizar o sonho da oficialização da Libras, um dos pontos 

preponderantes para a comunidade Surda. 

Para este fim, em todas as edições pesquisadas, a Revista da Feneis noticiou vários 

eventos organizados e promovidos pela comunidade Surda considerados decisórios na 

elaboração de políticas linguísticas para Surdos. Conforme mencionado anteriormente, a 

revista estimulava a participação dos Surdos como organizadores destes eventos, 

apresentando frequentes convocações para a participação ativa das mobilizações em prol de 

seus direitos. 

Dentre os eventos mais relevantes, o V Congresso Latino-Americano de Educação 

Bilíngue para Surdos, realizado pelo NUPPES/UFRGS em 1999, foi o mais louvado pela 

comunidade Surda, principalmente devido à criação do documento transformador da história 

da educação dos Surdos no Brasil: “Educação que Nós Surdos Queremos”.  

Os tópicos deste documento, dentre outras questões, apontavam desejo de mudanças 

significativas relativo a políticas linguísticas para a comunidade Surda. O produto, 

mencionado anteriormente nesta pesquisa como material de embasamento na elaboração do 

Decreto Lei nº 5.626/05, demarcou o ativismo glotopolítico dos Surdos e contribuiu para a 

oficialização da Libras no território brasileiro. Sobressaem os seguintes pontos (assim 

escritos): 

 

1. Propor o reconhecimento da língua de sinais como língua da educação do Surdo 

em todas as escolas e classes especiais de surdos.   

2. Assegurar a toda criança surda o direito de aprender línguas de sinais e também 

português e outras línguas.   

6. Levar em conta o conhecimento da língua de sinais para a escolha dos 

professores de surdos. Entende-se como prova de conhecimento em língua de 

sinais: certificado específico de curso reconhecido pelas Associações e Federações 

de Surdos, com aprovação posterior em banca constituída pela comunidade surda.   

13. Propor uso de legenda na mídia televisiva, particularmente nos momentos de 

noticiário regular extraordinário, o que favorece a compreensão pelos surdos. 

43. Trabalhe-se com os surdos e suas famílias no sentido de que a família adquira a 

língua de sinais.   

45. Propor que administradores, professores de surdos e funcionários aprendam a 

língua de sinais.   

46. Promover a capacitação dos professores de surdos no sentido de que os mesmos 

tenham linguagem acessível em línguas de sinais para atender aos educandos 

surdos.   

49. Assegurar que nas reuniões de escolas de surdos, os professores surdos tenham 

direito a intérpretes e a entender o que está sendo falado, tendo suas opiniões 

respeitadas e debatidas como são as dos professores ouvintes.   

57. Oficializar a língua de sinais nos municípios, estados e a nível federal.   

58. Propor o reconhecimento e a regulamentação da língua de sinais a nível federal, 

estadual e municipal para ser usada em escolas, universidades, entidades e órgãos 

públicos e privados.   
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66. Considerando que a língua de sinais é própria da comunidade surda, garantir 

que o ensino de línguas de sinais seja exclusiva dos instrutores surdos. É necessário 

que os instrutores surdos sejam capacitados para o ensino da mesma, com formação 

específica.  (FENEIS, 1999) 

 

As edições da revista, distribuídas após o V Congresso e a entrega do documento ao 

MEC, apresentaram gradativamente resultados das reivindicações. O Curso de Capacitação 

de Instrutores Surdos promovido pelo MEC (formador de mais de 70 agentes multiplicadores 

da Libras atuantes em diversos estados do Brasil), a criação do CEEL (Centro de Estudos e 

Educação de  Libras), a participação de 700 pessoas em cursos de Libras, a presença de 

intérpretes de Libras no curso da ULBRA, assim como a organização e realização de diversos 

eventos para discussão da temática contida no documento, foram alguns dos frutos colhidos 

desta ação glotopolítica. 

As leis aprovadas no âmbito municipal, estadual e federal, consideradas também 

como resultado de reivindicações feitas no documento, podem ser conferidas no item 4.5. Os 

dados apresentam-se organizados cronologicamente em ordem de distribuição da Revista da 

Feneis e a mobilização dos Surdos relatados em momentos decisivos. Atos glotopolíticos 

como campanhas de divulgação da Libras, congressos, encontros, ciclos de debates, 

movimentos e passeatas pró-oficialização, palestras, entrevistas, cursos, manifestações em 

Brasília, comemorações do Dia do Surdo, envio de correspondência com cobranças a 

vereadores e apresentações artísticas culturais, são alguns exemplos que encontramos nos 

fatos recolhidos. 

As ações dos Surdos, ouvintes, familiares, profissionais e intérpretes da comunidade 

surda brasileira foram relevantes na construção de um discurso consistente para as políticas 

dessa minoria linguística. O prisma da Revista da Feneis comprova que o Surdo não somente 

acompanhou, mas foi partícipe do processo de construção e reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O posicionamento linguístico da capa, do “Editorial” e das seções “O Surdo escreve” 

e “LIBRAS: como anda a regulamentação”, estabelecem relação com a sanção da Lei nº 

10.436, de 24 de abril de 2002. Os dados coletados se entrelaçam e constroem uma grande 

rede de fatos glotopolíticos, produzida por agentes glotopolíticos e estendida em inúmeras 

instâncias. Os fios deste entrelaçamento se reúnem em um só nó, o centro dos discursos 

empoderados e militantes, a Língua Brasileira de Sinais.  

Explicou-se a importância da Revista como uma crença de que as possibilidades são 

infinitas no que diz respeito à própria presença do Surdo na sociedade, e também o estar do 

Surdo como sujeito do conhecimento, enfatizando sua capacidade, desmistificando a ideia de 

indivíduo incapaz, não-útil à sociedade, e dando grande valor ao “potencial das mãos”. 

Um dos principais focos apresentados pela Revista da Feneis estava na tentativa de 

reversão do abalo gerado no Congresso de Milão. A Feneis exprimiu seu sonho de ver uma 

sociedade em que os Surdos poderiam exercer cidadania com Libras em lugar de destaque, 

com o termo "sociedade Inclusiva" significando mais do que integração social e indo além do 

sentimento de pertinência e eficiência da comunicação, levando grupos diversos a respeitar as 

diferenças. 

A Revista apontou o aprendizado da leitura labial como prejudicial no 

desenvolvimento dos Surdos brasileiros, além de comprometer seu processo de comunicação 

e resultados na educação. Os discursos em prol da inclusão do Surdo desejaram indicar que a 

vida e a voz pertencem a um contexto distinto da simples conexão e articulação de sons. O 

periódico revelou a permanente necessidade de distinguir a modalidade oral da gestual, 

mostrando que os sinais têm igual valor de importância que a voz. A Federação desvinculou a 

voz do som e “vestiu” o conceito de direito de manifestar opinião, outrossim pôs-se atento à 

essa “voz”, sem deixar de considerar a língua portuguesa como uma língua capaz de garantir 

acessibilidade através do apoio em tecnologias assistivas, entretanto, posicionando-a em 

outro lugar de uso. 

As tensões e os conflitos em relação às práticas linguísticas da comunidade Surda 

alavancaram a determinação dos Surdos por ações em busca dos seus direitos linguísticos, 

provocando o ativismo linguístico da comunidade Surda na construção de políticas 

linguísticas em defesa da Libras. As Ideologias Ouvintista, Surdista e Surda Bilíngue 

confrontaram-se, medindo relações de poder entre as línguas em instâncias distintas. A 

Revista da Feneis é uma obra ideológica que frequentemente posiciona-se antagonista à 
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ideologia oralista no âmbito pessoal, social e educacional, defendendo o ideário sinalizante e 

bilíngue.  

Uma das fundamentais missões da “Revista do Surdo Brasileiro” propôs repensar 

constantemente a realidade da comunidade surda brasileira, no intuito de ser um eficiente 

veículo de comunicação de dados que subsidiavam informações para a formação de cidadão 

mais consciente e responsável, mantendo a persistente defesa da importância da Língua de 

Sinais. 

Para todos os agentes glotopolíticos da Revista da Feneis, a Libras revelou-se a 

solução dos conflitos, como uma língua valorizada nos aspectos social, educacional, 

profissional e linguístico. Segundo os autores Surdos, essa língua é capaz de possibilitar 

melhor aquisição da língua portuguesa, viabilizar relacionamentos interpessoais, permitir ao 

Surdo melhor compreensão do mundo e identificar sua identidade mais precisamente. 

O delineamento cronológico das legislações nos permitiu um panorama do 

desenvolvimento de políticas linguísticas para a comunidade Surda, informando os avanços 

de Leis que garantem o direito social e linguístico dos surdos, culminando na oficialização e 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão 

da comunidade surda brasileira, através da sanção da Lei nº 10.436, de 24 de abril de 2002. O 

acompanhamento e participação da comunidade surda durante o processo de oficialização da 

Libras foi indispensável, visto que suas ações ativistas fortaleceram o discurso de direito 

linguístico do Surdo brasileiro.  
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7 ANEXO A – Afirmações dos Presidentes da Feneis no “Editorial”  

 

Afirmações de Antônio Campos de Abreu – MG (REVISTA DA FENEIS, Ano I, 

número 1, 1999, p. 5): 

 

- “É da mão que define espaços que o Surdo busca o entendimento”; 

- “Uma Revista sendo lançada e a prioridade da Língua de Sinais defendida por maior 

número de pessoas sensíveis à causa”; 

- “Essa Revista é mais do que importante. Ela é a crença de que as possibilidades são 

infinitas no que diz respeito à própria presença do Surdo dentro da sociedade; a 

Revista é o estar do Surdo como sujeito do conhecimento (aquele que conhece e é 

conhecido)”; 

- “Abre-se mais um grande espaço para a categoria de pessoas interessadas pela 

comunicação e pelo potencial das mãos”; 

- “Surdos, pais, profissionais e demais envolvidos sonham também por um resultado 

satisfatório no que tange à liberdade de ser utilizada uma modalidade genuína de 

comunicação - eficiente em todos seus aspectos mais profundos”; 

- “a vida e a voz pertencem a outro contexto distinto daquele ligado à simples 

conexão e articulação de sons”; 

- “demanda mais investigação e escuta o tema que trata sobre a inclusão do Surdo no 

sistema regular de ensino. Sabemos que nossa política de educação especial depende 

de mais elementos culturais e lingüísticos para melhor analisar tal possibilidade”; 

- “O poder da cultura e da língua caracterizam essencialmente um grupo que se 

estabelece enquanto tal, e o futuro de suas conquistas vai estar atrelado justamente 

neste poder reivindicatório a ser alcançado com suas lutas e encontros com os 

demais povos, incluindo aqui poder retratar sua realidade”. 

 

Afirmações de Antônio Campos de Abreu – MG (REVISTA DA FENEIS, Ano I, 

número 2, 1999, p. 5): 

 

- “Se o assunto é LIBRAS, os Surdos se vêem às voltas com o que lhes é mais 

peculiar: desenvolver linguística e culturalmente sua identidade enquanto pessoa 

pertence a uma minoria e inserida na sociedade maior”; 

- “Comunicação, inteligência, prazer e educação permeiam o objetivo total da 

utilização de uma língua dentro do grupo de pertinência para qualquer indivíduo”; 

- “Neste salto de Jornal para Revista, a FENEIS espera aprofundar debates e subsidiar 

condutas, num constante desafio em prol desta que é a questão sine qua non da 

presença do Surdo como sujeito da ação”; 

- “Incluir tende a significar mais do que resolver problemas de desagrados. Em um 

âmbito mais social, o termo pode ser analisado com base na própria imagem do 

Surdo. Um sujeito de ação e de direito (reforçamos) que, por tal, estabelece que 

diferenças devem ser revistas e reinterpretadas como possibilidades”; 

- “Não poderia deixar de mencionar aqui a chegada do V Congresso Latino-

Americano de Educação Bilíngue para Surdos, sediado em porto Alegre/RS e que 

conta com total apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No Evento, a 

filosofia e a Língua de Sinais serão parceiras no que se refere a futuras realizações 

dos interessados por esta área tão envolvente”. 

 

Afirmações de Antônio Campos de Abreu – MG (REVISTA DA FENEIS, Ano I, 

número 3, 1999, p. 5): 
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- “Vitória!!! União e participação foram os outros deste mais recente evento 

promovido na área da surdez, no qual a FENEIS esteve, mais uma vez, atuando em 

parceria com uma instituição educacional preocupada com esta temática, a UFRGS”; 

- “O V Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos significa o 

reconhecimento de um consenso em termos da Língua de sinais, legitimando os 

anseios da comunidade Surda em prol desta que será sua grande conquista em 

breve”; 

- “1534 participantes inscritos: Surdos, familiares, profissionais de todas as áreas afins 

e intérpretes comungaram das mesmas ideias no que tange ao respeito à Língua de 

Sinais, à identidade e à comunidade Surda”; 

- “A culminância do Pré-Congresso através da passeata pelas ruas da cidade de Porto 

Alegre semeou com certeza o êxito do Congresso que foi um momento ímpar para o 

aprofundamento do conhecimento científico sobre as práticas voltadas para as 

necessidade das pessoas Surdas”; 

- “As autoridades que participaram de alguma maneira do Pré-Congresso e do 

Congresso puderam ter provas de que a comunidade Surda sabe o que realmente 

quer no que diz respeito aos novos paradigmas no campo da Surdez”; 

- “o Surdo passa a ser legitimado como sujeito de desejo e de luta por suas reais 

demandas, portador de "voz" e elemento central para a conquista de um novo 

patamar dentro da educação, onde as perspectivas deverão ser analisadas num foco 

bilíngue”; 

- “A Diretoria da FENEIS tem muito a agradecer a imensa colaboração do Dr. Carlos 

Skliar nesta etapa da caminhada da comunidade Surda brasileira e latino-americana”.  

 

Afirmações de Antônio Campos de Abreu – MG (REVISTA DA FENEIS, Ano I, 

número 4, 1999, p. 5): 

 

- “Parece que o ‘ouvintismo’ não ocorre só de ouvintes para Surdos. Ocorre também 

de Surdos para Surdos pois esta queixa tem nos chegado com freqüência. A marca 

‘Surdo’ tem sido descaracterizada e o Surdo tem sido constantemente influenciado 

por achismos e opiniões que não são suas”; 

- “Junto aos Surdos a FENEIS resolveu assegurar algo do tipo gênero de primeira 

necessidade e o documento elaborado no Pré-Congresso ao V Congresso Latino-

Americano de Educação Bilíngüe para Surdos (abril/1999) por representantes 

Surdos presentes no evento no Rio Grande do Sul surgiu como uma raiz que deverá 

ser ampliada por todo o Brasil. Este documento veio para apagar um trauma 

educacional em nossas vidas e por isto ele deve ser reconhecido por todos nós”; 

- “A luta pela defesa dos direitos dos Surdos tem aumentado consideravelmente 

através da presença dos familiares e dos profissionais envolvidos. E os Surdos? 

Parece que a força da sociedade inclusiva está oculta neste movimento”; 

- “A FENEIS quer que o Surdo representando sua própria comunidade em primeiro 

lugar, como agente e sujeito de transformação e de luta. Os Surdos são capazes de 

gerenciar suas ações dentro da sociedade maior, mas continua desprezando seu 

potencial”; 

- “Temos que ter em mente que nossa única barreira é a barreira da comunicação, o 

que afeta diretamente a nossa cultura. Nossas experiências de e para a comunidade 

Surda são construídas de maneira árdua e com consciência”; 

- “Queremos diferente! Não queremos mais conferências sobre os Surdos. Queremos 

sim conferências com Surdos e de Surdos e nisto temos nossas demandas apoiadas 

pela Federação Mundial de Surdos e tão bem representada pela Universidade 

Gallaudet, em Washington, nos Estados Unidos”; 

- “O tripé que atua na FENEIS é 1º o Surdo, 2º os pais e 3º os profissionais. Parece-

nos, ainda, que o que se passa é uma inversão comunidade, família e escola”;  

- “O próprio Surdo pode tomar em suas próprias mãos o destino de suas lutas sem 

contudo permitir que o façam em seu lugar”. 
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Afirmações de Antônio Campos de Abreu – MG (REVISTA DA FENEIS, Ano II, 

número 5, 2000, p. 5): 

 

- “1999 foi um período de árdua batalha visando ampliar tais conquistas para a 

comunidade Surda brasileira, a FENEIS conclui que o foco principal desta luta foi 

reverter o grande trauma que se instalou a partir de 1880 com a proibição da Língua 

de Sinais e com a conseqüente barreira de comunicação que foi erguida por um 

domínio opressor”; 

- “a federação sonha com uma sociedade onde os Surdos possam com suas mãos 

exercer a cidadania, permitindo um lugar de destaque para a Língua Brasileira de 

Sinais independentemente do espaço pedagógico onde esses atores estiverem 

inseridos”; 

- “FENEIS entende que o termo ‘Sociedade Inclusiva’ pretende significar mais do que 

a integração social, indo para além do sentimento de pertinência e da eficiência da 

comunicação, o que levará grupos diferentes a um pleno entendimento e a um 

cuidado maior com as diferenças como aspectos a serem respeitados em sua 

totalidade”. 

 

Afirmações de Antônio Campos de Abreu – MG (REVISTA DA FENEIS, Ano II, 

número 6, 2000, p. 5): 

 

- “Repensar constantemente a realidade da comunidade Surda brasileira. Essa é uma 

das fundamentais missões da Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos em sua Revista” 

- “O trabalho que vem sendo realizado pela Revista é a prova de que se pode oferecer 

uma clara demonstração de empenho da FENEIS em divulgar temas sobre o que 

acontece em educação e suas interfaces na área da surdez”; 

- “A Revista tem sido um eficiente veículo que comunica dados que subsidiam 

informações para a formação de cidadãos mais conscientes e responsáveis. Pais, 

profissionais e Surdos se envolvem numa tarefa interessante. Essa é uma ação onde 

os atores precipitam o desenvolvimento e o aperfeiçoamento de condutas e atitudes 

inovadoras dentro do movimento”; 

- “Voltamos cada vez mais o nosso olhar para persistente defesa da importância da 

Língua de Sinais dentro de uma abordagem educacional, linguística, social e 

cultura”; 

- “Em breve, mais e novas experiências esclarecedoras poderão estar nas páginas 

desta que é a Revista do Surdo brasileiro”. 

 

Afirmações de Antônio Campos de Abreu – MG (REVISTA DA FENEIS, Ano II, 

número 7, 2000, p. 5): 

 

- “O caminho da FENEIS, preferencialmente, tem sido de comunicação, de inclusão e 

de busca de atender a comunidade Surda brasileira, no sentido de fazer garantidos 

seus direitos enquanto cidadãos de uma grande sociedade que pretende atingir o 

novo milênio com autonomia e segurança”; 

- “No âmbito social, a FENEIS posiciona-se favorável à inclusão, defendendo, 

contudo, a premissa de que a sociedade maior passe a respeitar a demanda da 

comunidade Surda no que tange a seus aspectos comunicativos, alcançados a partir 

do exercício democrático da Língua de Sinais e permitindo que essa comunidade 

mude de omissa para atuante”; 

- “Aprender a leitura labial não leva o Surdo a ocupar seu lugar enquanto cidadão 

identificado com sua comunidade própria. Esse elemento tem somente prejudicado o 
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desenvolvimento social de milhões de Surdos brasileiros além de comprometer seu 

processo de comunicação e educação”; 

- “O trabalho da Federação é centrado também na ação de funcionar como coruja 

atenta e sua "voz", a partir de ágeis mãos, legitima a prioridade de compreensão, 

sem deixar de considerar a língua falada nesse país. Como segunda língua, o 

português se presta a garantir outro tipo de acesso. Em nenhum momento a 

Federação posiciona-se contra ela, apenas a considera num outro lugar”; 

- “Reforçando a importância dessa segunda língua para o aspecto social, outras 

conquistas foram atualmente alcançadas: a legenda em português oficializada na 

iniciativa da Rede Globo incentivará a ampliação da busca pela alfabetização; o 

acesso ao telefone celular vem também de encontro à demanda comunicativa da 

comunidade Surda brasileira. Assim, a sociedade terá novos parâmetros para apoiar 

o movimento social dos Surdos”; 

- “No âmbito educacional os Surdos têm tido oportunidade de maior incursão nas 

faculdades e esse ganho coloca o Estado do Rio Grande do Sul como grande 

incentivador, principalmente ao defender a Língua de Sinais com instrumento 

fundamental no estabelecimento de uma eficiência na aprendizagem e na prova 

competência da comunidade atendida”; 

- “Também na área de educação, tem crescido o número de instrutores Surdos que 

lutam pela legitimação de seu espaço no ensino da Língua de sinais, uma vez que, 

portadores de cultura diferenciada, posicionam-se como defensores dela frente aos 

ouvintes, resgatando, assim, a autonomia de ser o elo que faz a ponte entre o 

aprender e o exercício linguístico”. 

 

Afirmações de Antônio Campos de Abreu – MG (REVISTA DA FENEIS, Ano II, 

número 8, 2000, p. 5): 

 

- “Exploração: isto é o que algumas pessoas ouvintes têm feito em relação aos Surdos. 

A Língua de Sinais tem sido o mecanismo pelo qual este fato vem acontecendo de 

maneira imprópria e indiscriminada. A comunidade Surda, aqui representada pela 

FENEIS, juntamente com sérios e competentes profissionais da área, sentem-se 

lesados com tais fatos, afinal, tratam-se de ocorrências contaminadas de emoções e 

sem referência técnico-científica, faltando, ainda, rigor e critério para a utilização da 

LIBRAS”; 

- “No caminho de muita gente inescrupulosa, a cultura da comunidade Surda é 

relegada a um outro plano e, mais uma vez, o poder do ouvinte sobrepuja o “povo” 

Surdo. Na televisão, nos jornais, em materiais de vídeo, livros, ouvintes dominam e 

não deixam o “poder Surdo” ser expresso. Tudo isso (é claro) acoplado ao fator 

econômico que reforça o afastamento da possibilidade de inserção do Surdo”; 

- “O aspecto predominante é a falta de uma legislação específica sobre a LIBRAS, 

pois pessoas ouvintes se legitimam do domínio da Língua de Sinais para tirar 

proveito, de alguma forma, do ensino de uma língua que não é sua língua materna”; 

- “O ensino de LIBRAS por pessoas ouvintes deve ser denunciado, pois trata-se de 

um direito da comunidade Surda estar divulgando e atuando profissionalmente numa 

língua que lhe pertence por direito”; 

- “Atitudes de utilização da Língua de Sinais em músicas e hinos pelas pessoas 

ouvintes nada mais é do que uma exploração gratuita, onde Surdos não são inseridos 

e este fato poderá acarretar atrasos no que diz respeito à legitimação de um trabalho 

sério que poderia ser realizado pelos Surdos habilitados na área”; 

- “A sociedade ouvinte precisa aprender seu lugar a respeitar o lugar dos Surdos”; 

- “lucro diante de atuações em música, televisão, manipulação de opiniões e 

traduções/interpretações têm sido alvo de uma parcela de pessoas que usam a 

comunidade Surda para atingir o seu status individual”; 

- “Discussões poderão ser travadas para ampliar não só o cunho da atuação que vem 

sendo oferecida por pessoas inabilitadas, como e principalmente o que fazem para 

mudar a situação em que se encontram muitas famílias que se deixam levar por este 

tipo de performance”; 
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- “A FENEIS acredita que é baseado na idéia de dificuldades comunicativas impostas 

à surdez, que tal mecanismo ganha no Brasil, numa postura oriunda de preconceito e 

discriminação”; 

- “A FENEIS descobriu ainda outro agravante nesse contexto e pergunta: deficiência 

auditiva e surdez tornaram-se rivais? Como? Parece que trabalhar com uma delas 

implica em não trabalhar com outra? Quais serão as reais consequências dessa 

interpretação a curto, médio e longo prazo? Explorar uma é mais fácil do que 

explorar a outra?”. 

 

Afirmações de Antônio Campos de Abreu – MG (REVISTA DA FENEIS, Ano III, 

número 9, 2001, p. 5): 

 

- “Por três vezes estivemos ocupando o cargo na presidência da FENEIS, período que 

começou em 1993 o termina agora no primeiro semestre de 2001. Podemos ver que 

realmente a Entidade cresceu e evoluiu. Nesse espaço de tempo os Escritórios 

Regionais foram fundados e estão em pleno desenvolvimento”; 

- “... sonhar é preciso! Fazer milagre, fazer o impossível! Foi um tempo onde a 

diretoria mostrou eficiência, voluntariado e espírito de colaboração”; 

- “Torcemos para que a nova diretoria possa continuar trilhando seu caminho lutando 

contra as constantes ameaças que sempre fizeram parte dessa história”; 

- “Ao sair levaremos no bolso a chave da vitória e deixaremos nosso desejo de 

confiança por dias tão bons como aqueles que juntos passamos na ‘terra’ do ‘povo’ 

Surdo”. 

 

FENEIS elege nova Diretoria para o Triênio 2001/2004. Afirmações de Antônio 

Mário Sousa Duarte - RJ (REVISTA DA FENEIS, Ano III, número 10, 2001, p. 5): 

 

- “Agradeço aos eleitores que compareceram, e também aos companheiros da chapa 2, 

3 e 4 que muito nos ajudaram para que tivéssemos sucesso e seriedade, trazendo ao 

processo eleitoral o respeito e tranqüilidade necessária”; 

- “objetivos a curto prazo: neste primeiro semestre de administração queremos tomar 

conhecimento do financeiro (organizacional), e como ação, em cada Escritório 

Regional teremos eleição de coordenadores de LIBRAS que, por sua vez, irão ter 

responsabilidade e zelo para organizar os cursos, atingindo assim a nossa primeira 

proposta: ampliar o trabalho de intérpretes nas escolas de Ensino Fundamental e 

Médio, nas repartições públicas e outros espaços sociais, através de cursos de 

capacitação”. 

 

Afirmações de Antônio Mário Sousa Duarte - RJ (REVISTA DA FENEIS, Ano III, 

número 11, 2001, p. 5): 

 

- “A parceria da FENEIS com diversas entidades organizou um Seminário em Porto 

Alegre com a participação aproximada de 200 pessoas. O Seminário Estadual de 

Línguas de Sinais realizado nos dias 2 e 3 de Junho foi um sucesso”; 

- “Tive a oportunidade de observar a influência e a desenvoltura dos organizadores no 

decorrer desse encontro; o envolvimento dos Surdos no poder político estadual do 

qual temos que repensar sobre a nossa postura como eleitor”; 

- “A ULBRA (Universidade Luterana Brasileira) tem 53 Surdos cursando um curso 

superior, sendo que todos os cursos tem intérprete”; 

- “Venho compartilhar com vocês mais uma conquista. Foi sancionada a Lei 130/07, 

em Teófilo Otoni. Fica instituído o dia 26 de Setembro, Dia do Surdo”; 
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- “A história dos Surdos para novo milênio pode ser mudada, só depende apenas de 

cada um de nós”. 

 

Afirmações de Antônio Mário Sousa Duarte - RJ (REVISTA DA FENEIS, Ano III, 

número 12, 2001, p. 5): 

 

- “Aconteceu entre os dias 13 e 17 de agosto, em Brasília, o Curso de LIBRAS – 

Língua Brasileira de Sinais para mais de 70 instrutores Surdos”; 

- “Do total de participantes, 23 Surdos receberam certificados para fazer o 

monitoramento nas cidades onde não existem pessoas qualificadas para ministrar o 

curso”; 

- “O MEC – Ministério da Educação e Cultura custeou todas as despesas referentes ao 

curso e continuará dando esse suporte financeiro durante todo o período do curso”; 

- “Brevemente teremos a oficialização nacional da LIBRAS, isso será uma grande 

vitória na vida do Surdo”. 

 

Afirmações de Antônio Mário Sousa Duarte - RJ (REVISTA DA FENEIS, Ano IV, 

número 13, 2002, p. 5): 

 

- “É com grande satisfação que chegamos aos quinze anos de existência!”; 

- “Durante todo esse tempo sempre buscamos representar da melhor forma possível os 

interesses da comunidade Surda brasileira e merecer o voto de confiança que nos 

deram. Nossa meta foi e sempre será promover a melhoria da qualidade de vida dos 

Surdos em todo país”; 

- “Estamos buscando cada vez mais direcionar a atenção do poder público para os 

Surdos, pois entendemos que parcerias com essas entidades de alta relevância são o 

meio mais eficiente e eficaz de abranger a sociedade como um todo”; 

- “Como exemplo do resultado destes esforços, lembramos do curso de formação de 

instrutores Surdos, financiado pelo MEC, que aconteceu em Brasília em agosto 

desse ano (ver mais sobre esse assunto na edição da Revista da FENEIS número 12) 

cujos agentes multiplicadores formados naquela ocasião já capacitaram sessenta 

turmas em seus estados de origem”. 

 

Afirmações de Antônio Mário Sousa Duarte - RJ (REVISTA DA FENEIS, Ano IV, 

número 14, 2002, p. 5): 

 

- “Nos próximos meses temos um grande sonho a se concretizar que será a nossa 

vitoriosa esperança em oficializar a LIBRAS. Agora só falta a sanção presidencial! 

Esse é um dos pontos de satisfação da comunidade Surda”; 

- “Sabemos que não é fácil trabalhar na área da surdez, pois há muito o que fazer, 

muito o que caminhar, mas sonhar é preciso”; 

- “Em maio, no 15º aniversário, iremos comemorar mais um ano de lutas, suor e 

garra!”; 

- Foi um tempo onde a diretoria mostrou eficiência, voluntariado e espírito de 

colaboração, as dificuldades existiram, mas foram transpostas com competência. 

  

Afirmações de Antônio Mário Sousa Duarte - RJ (REVISTA DA FENEIS, Ano IV, 

número 15, 2002, p. 5): 
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- “No dia 17 de maio do corrente ano na cidade do Rio de Janeiro, a FENEIS - 

Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos comemorou o seu 15º 

aniversário de Fundação”; 

- “Durante o Evento que realizamos contamos com a presença de várias Comunidades 

Surdas do Brasil e para abrilhantar ainda mais a nossa festa tivemos a presença 

ilustre da Secretária Geral da Federação Mundial dos Surdos/WFD, Sra. Carol-Lee e 

dentre outros convidados vários profissionais da área, que relataram suas 

experiências no decorrer do Seminário”; 

- “Na ocasião podemos comemorar, depois de anos e anos de luta, a nossa última e 

grande conquista que obtivemos no dia 24 de abril deste ano, o reconhecimento 

como meio legal de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS”; 

- “Creio eu, que agora com fé em Deus, a vida da pessoa Surda terá um grande avanço, 

basta à conscientização e reconhecimento destas conquistas pela humanidade, 

conforme nós Surdos queremos”; 

- “É muito importante que saibamos que a Língua Brasileira de Sinais pode e deve ser 

trabalhada juntamente com o oralismo, engana-se quem pensa que não há mais 

necessidade do trabalho com fonoaudiólogos, pelo contrário, com a junção dos dois 

com certeza a pessoa Surda será mais beneficiada”; 

- “Quero dizer que a FENEIS se prontifica a amparar qualquer Instituição que queira 

realizar Simpósios e Seminários, na área Educacional voltada para a pessoa Surda e 

na fundação de Associações”; 

- “Tínhamos o SEDUC que atendia todo o estado do Rio de Janeiro, capacitando 

instrutores Surdos, agora já podemos contar com atendimento nacional com a 

criação do órgão CEEL (Centro de Estudo e Educação de LIBRAS), para o melhor 

atendimento à toda comunidade”; 

- “É com muita alegria que lhes comunico que temos 700 (setecentas) pessoas 

participando do Curso de LIBRAS, isso nos envaidece bastante, e temos certeza que 

futuramente todas as pessoas estarão interessadas em aprender esta Língua, que é 

como outra qualquer”; 

- “Como não poderia me esquecer de agradecer à emissora de televisão SBT pelo 

apoio que tem nos dado colocando legendas nos programas tais como: Ratinho, 

Hebe, Show do Milhão e também no Jornal do SBT”; 

- “Gostaria de fazer um apelo a outras grandes emissoras, tais como a Rede Globo que 

nos ajudasse nesta grande campanha ampliando em sua programação o closed 

Caption”. 

 


