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Introdução 

A Prática como Componente Curricular é um instrumento que permite introduzir 

os estudantes de graduação, na pesquisa científica, é a possibilidade de colocar o aluno 

em contato direto com o objeto de prática do seu curso, com o apoio teórico e 

metodológico. 

A proposta desse projeto da prática como componente curricular é trazer para o 

debate alguns mitos sobre a língua de sinais e a pessoa surda. Para tanto, serão 

apresentados algumas definições sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) no 

sentido de explicitar suas características linguísticas.  
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Justificativa 

A palavra mito é descrita como: “Narrativa de significação simbólica, transmitida 

de geração em geração dentro de um determinado grupo, e considerada verdadeira por 

ele. Coisa ou pessoa fictícia, irreal” (FERREIRA, 2004). 

Diante deste conceito, os mitos não são verdades, portanto, muitos dos mitos sobre 

os surdos e a língua de sinais levam a concepções inadequadas, que distorce a realidade 

da cultura surda e não correspondem de fato aos valores que lhes são atribuídos.  

A língua de sinais faz parte da cultura surda e é carregada de significação social. 

O uso de sinais pelos surdos ultrapassa os objetivos de uma simples comunicação, e 

constitui-se no meio pelo qual se expressam as subjetividades e as identidades desses 

indivíduos (PERLIN, 2005). 

A língua de sinais iguala-se às línguas orais por exercer a mesmas funções 

linguísticas na vida de seus usuários e constituem-se em sistemas linguísticos 

independentes dos sistemas das línguas orais, são línguas naturais desenvolvidas pela 

comunidade surda e possibilita o acesso das pessoas surdas a todas as atividades sociais 

(GOLDFELD, 1997). 

A relevância deste trabalho de Prática como Componente Curricular, destaca-se 

no trabalho dos alunos, que consiste em estudar a teoria e associá-la aos depoimentos dos 

sujeitos entrevistados, realizando uma análise crítico-reflexiva sobre os mitos que 

envolvem a língua de sinais e a pessoa surda.  

 

 



Objetivos 

● Discutir os mitos em relação à língua de sinais e a pessoa surda; 

● Avaliar a concepção dos professores da Faculdade de Letras /UFG sobre a língua 

de sinais e o surdo no ano de 2021 / 2022; 

● Realizar estudo comparativo com PCC feito em 2009 sobre o tema: Mitos sobre 

a Língua de sinais e o surdo. 

 

Metodologia 

A pesquisa será realizada no período 14 de setembro de 2021 a 14 de abril de 

2022.  

A amostra da pesquisa será composta por professores da Faculdade de Letras e 

professores de outras unidades da UFG. 

A pesquisa seguirá os seguintes passos: 

1- realizar revisão da literatura sobre a língua de sinais 

2- Coletar dados com professores da FL/UFG - utilizando o formulário do Google 

docs - que será enviado aos professores via e-mail institucional. 

3- Realizar uma análise crítico-reflexiva do material coletado, descrevendo as 

concepções dos participantes da pesquisa, sobre língua de sinais e a pessoa surda. 

A análise de dados será feita com base em pesquisas qualitativas e análise de 

conteúdo (Bardin, 1977) e os resultados poderão ser divulgados em formato de artigos. 

 

  

Fundamentação teórica 
 

Os indivíduos surdos comunicam-se de maneira peculiar, e muitos usam a língua 

de sinais para se expressar. As línguas de sinais são de modalidade espaço-visual, pois o 



sistema de signos compartilhados é recebido pelos olhos e sua produção realizada pelas 

mãos no espaço. As línguas de sinais reconhecidas enquanto línguas pela lingüística, que 

lhes atribui o conceito de línguas naturais e não as considera como problema do indivíduo 

surdo ou como patologia da linguagem (QUADROS; KARNOPP, 2004). 

As línguas de sinais estão presentes nos cinco continentes, mas não são universais; 

cada uma tem sua própria estrutura gramatical, sendo que, com as línguas de sinais é 

possível expressar qualquer conceito complexo, sutil ou abstrato. As línguas de sinais são 

um sistema linguístico altamente estruturado e tão complexo quanto às línguas faladas, 

estruturando-se neurologicamente nas mesmas áreas cerebrais das línguas orais (SACKS, 

1998). 

A partir dessas constatações, uma das primeiras lutas travadas é pelo 

reconhecimento de que a diferença entre os surdos e os ouvintes está na língua. O 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio legal de 

comunicação e expressão das pessoas surdas se deu através da Lei nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002, que dispõe sobre a LIBRAS, e foi regulamentada pelo decreto nº 5.626/05 

(BRASIL, 2005). 

Segundo Karnopp e Quadros (2004), as análises linguísticas das línguas de sinais 

realizadas em vários países apresentam o status linguístico das línguas de sinais, 

desconstruindo os mitos em relação a esta língua sinalizada. Os mitos que mais se 

destacam são: 

● “A língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação concreta, 

incapaz de expressar conceitos abstratos. 

● Haveria uma única e universal língua de sinais usada por todas as pessoas surdas. 



● Haveria uma falha na organização gramatical da língua de sinais, que seria 

derivada das línguas de sinais, sendo um pidgin sem estrutura própria, 

subordinado e inferior às línguas orais. 

● A língua de sinais seria um sistema de comunicação superficial, com conteúdo 

restrito, sendo estética, expressiva e linguisticamente inferior ao sistema de 

comunicação oral. 

● As línguas de sinais derivariam da comunicação gestual espontânea dos ouvintes. 

● As línguas de sinais, por serem organizadas espacialmente, estariam representadas 

no hemisfério direito do cérebro, uma vez que esse hemisfério é responsável pelo 

processamento de informação espacial, enquanto que o esquerdo, pela 

linguagem.” 

Esta  PCC poderá trazer à luz se houve uma mudança na desmitificação das 

línguas de sinais no âmbito da Universidade Federal de Goiás. 

Conclusão 

Os produtos deste Projeto de Prática como Componente Curricular poderão ser 

divulgados em forma de artigos científicos. 
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