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Justificativa 

 

Esta PCC está vinculada ao projeto de pesquisa Translinguajamentos como espaços de tradução transcultural, 

que é continuidade do estudo Interpretação transemiótica de práticas sociolinguísticas expressas em português 

escrito por pessoas surdas, e se destina exclusivamente a alunos(as) surdos(as) da Universidade Federal de 

Goiás.  

Para a realização desta atividade, considera-se que as realidades dos povos brasileiros são significadas em 

contínuos processos de travessia sociolinguística entre línguas. Lima e Rezende (2019) discutem, com base na 

noção de “bilinguajamento”, de Mignolo (2003), a travessia entre mundos/línguas como prática de 

translinguajamento. Translinguajar é, portanto, habitar mundos/línguas. Nesse sentido, o translinguajamento 

constitui um lócus de enunciação onde diferentes realidades enunciativas e epistêmicas coexistem, com 

demandas distintas de usos de qualquer língua. Essas realidades podem ser construídas entre línguas orais, entre 

línguas de sinais ou entre línguas orais e línguas de sinais. 

Quanto às pessoas surdas, Lima e Rezende (2019, p. 1), afirmam que “estão imersas em constantes e contínuos 

processos de translinguajamento e transmodalidade, isto é, em travessia entre línguas (sinais e orais – 

transinalizando e transoralizando) e entre modalidades linguísticas (visuoespacial e oral-auditiva)”. Dessa 

forma, as realidades sociolinguísticas de muitas pessoas surdas constituem mundos significados em línguas 

orais e em línguas de sinais, definindo, assim, uma coexistência transcultural e não uma transposição de mundos 

por meio da linguagem.  

No estudo Interpretação transemiótica de práticas sociolinguísticas expressas em português escrito por 

pessoas surdas, Lima (2020) cita a pinguela como exemplo de descrição semiótica da travessia. E por extensão 

metafórica ajuda entender a travessia sociolinguística. A função da pinguela é conectar pessoas que estão 

separadas por um córrego, é tornar possível a coabitação de mundos. A travessia sociolinguística é, nessa 

lógica, a conexão entre mundos em coexistência, que tem também a alegria e a satisfação de poder ampliar um 



 
1 Fala da personagem Jerusa no filme Um dia com Jerusa (tempo no filme: 0:49:10). 
2 As datas e os horários dos encontros em 2022/1 serão definidos posteriormente a depender de deliberações da UFG sobre o modo de 

realização das atividades acadêmicas.   

mundo.  

Com base nessa concepção de travessia sociolinguística, propõe-se esta PCC como um espaço para o 

compartilhamento de falas e de escutas virtuais entre pessoas surdas sobre suas experiências de práticas e de 

atitudes linguísticas construídas entre línguas. O livro O despertar do silêncio, da intelectual e ativista surda 

Shirley Vilhalva, será lido e discutido pelos(as) participantes com o intuito de ativar memórias narrativas e 

revelar histórias de resistências e reexistências surdas. “É preciso exercitar a memória, é por ela que nos 

libertamos”1. 

 

 

Objetivo 

 

Compartilhar experiências de vivências sociolinguísticas significadas em travessias sociolinguísticas entre 

línguas orais, entre línguas de sinais ou entre línguas orais e línguas de sinais simultaneamente. 

 

 

Metodologia 

 

Falas e escutas virtuais.  

 

 

Link para inscrição  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTORMvI0htDQID5h9CCim85uuyDq_C_pZkhPvu02EGns8BA

w/viewform?usp=sf_link  

 

 

Cronograma: 

Período de inscrição   01 a 11/09/2021 

Início das atividades 14/09/2021 (envio de material) 

 

Datas dos encontros virtuais em 2021/22 (sempre às quintas-feiras) 

Setembro:   16 e 30  

Outubro:     14 e 28 

Novembro: 04 

Horário dos encontros virtuais ( Google Meet) 17h30min às 18h30min 

Encerramento das atividades 14/04/2022 

 

 

Distribuição da carga horária 

ATIVIDADE CH 

Leitura e estudo dos textos indicados  30 h 

Preparação para as apresentações nos encontros virtuais  15 h 

Participação em rodas de conversas virtuais  55 h 

TOTAL  100 h 
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