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I - Introdução: 

 

A Prática como Componente Curricular é um instrumento que permite iniciar os estudantes 

de graduação na pesquisa científica. Por meio da PCC, o aluno tem a possibilidade de entrar, com 

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

A proposta deste projeto da Prática como Componente Curricular é investigar em que 

medida os surdos conhecem expressões idiomáticas da língua portuguesa e da Libras e quais as 

possíveis relações que eles estabelecem entre elas.  

Esse trabalho pode contribuir para a reflexão sobre os avanços dos conhecimentos 

liguísticos dos surdos brasileiros numa perspectiva bilíngue. 

 

II – Justificativa 

Por muito tempo a educação de surdos no Brasil foi concebida no âmbito da deficiência e 

discutida prioritariamente por ouvintes. Com a reorganização e fortalecimento das políticas 

linguísticas, os fundamentos da educação dos surdos passaram a ser discutidos levando-se em 

consideração a língua de sinais e o legado cultural da comunidade surda. 

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 
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pelo qual se expressam as subjetividades e as identidades desses indivíduos (PERLIN, 2005). Como 

os surdos brasileiros estão inseridos em uma comunidade majoritária ouvinte e usuária da língua 

portuguesa nas modalidades oral e escrita, atravessar a barreira linguística possibilita a eles o 

desenvolvimento em uma perspectiva socioantropológica.   

   Propomos uma reflexão sobre o desenvolvimento linguístico do surdo em uma perspectiva 

bilíngue por meio de estudo e investigação  a partir do conhecimento que ele tem adquirido sobre 

as expressões idiomáticas nas línguas portuguesa e Libras.   

Expressões idiomáticas (EIs) podem ser definidas como um grupo de duas ou mais palavras, 

ou elementos, que formam uma unidade lexical com sentido conotativo (ORTÍZ ALVAREZ, 2000). 

Faria (2005), ao trabalhar com alunos surdos, percebeu a necessidade de mostrar a eles que as 

palavras podem mudar seu sentido original dentro de contextos diferentes, surgindo novas 

possibilidades de interpretação aceitas pela comunidade que as usam. 

 A relevância deste trabalho de Prática como Componente Curricular consiste em 

possibilitar aos alunos o estudo teórico e a análise elementos linguísticos relacionados ao 

conhecimento bilíngue dos surdos. 

 

III - Objetivo geral 

O objetivo desse projeto de de Prática como Componente Curricular é investigar em que medida 

os surdos conhecem expressões idiomáticas da língua portuguesa e da Libras e quais as possíveis 

relações que eles estabelecem entre elas. 

 

IV - Objetivos específicos 

• Iniciar os alunos na investigação científica;  

• Propiciar o contato dos alunos com a pessoa surda e a língua de sinais; 

• Investigar se os surdos conhecem o conceito ‘expressão idiomática’; 

• Descrever as expressões idiomáticas mais populares.da língua portuguesa conhecidas pelos 

surdos; 



 

• Descrever as expressões idiomáticas da Libras citadas pelos surdos; 

• Analisar as possíveis associações semânticas entre as expressões idiomáticas da Libras e do 

português. 

  

V - Metodologia 

 Os alunos realizarão essa pesquisa no período compreendido entre os dias 07 de julho de 2022  e 

01 de março de 2023. Todos eles deverão participar de reuniões com o seu grupo de pesquisa, 

com a professora orientadora, além de cumprir as atividades de elaboração  e entrega de um 

relatório ou informe científico nas datas estipuladas pela professora conforme cronograma da 

PCC.   

Os alunos pesquisadores trabalharão em grupos (no mínimo 3 e no máximo 5 pessoas). O trabalho 

consiste em quatro partes: 

1. Fazer levantamento bibliográfico e leituras sobre Expressões Idiomáticas,  tema da PCC. 

2. Selecionar entre 10 a 15 expressões idiomáticas mais populares da língua portuguesa e 

descrevê-las em forma de gravura para usá-las na investigação junto aos surdos. 

3. Investigar como os surdos representam em Libras o significado das expressões idiomáticas 

do português 

3.1 A entrevista seguirá o seguinte roteiro geral: pergunta sobre conceito- apresentação das 

gravuras- filmagem das respostas.  ( informações detalhadas sobre cada passo da entrevista e 

análise dos dados serão apresentadas na reunião de orientação) 

4.  Realizar uma análise crítico-reflexiva do material buscando relacionar as possíveis 

associações semânticas entre as expressões idiomáticas da Libras e do português. 

5. Apresentar a análise (item 4) em forma de relatório. 

 

VI- Fundamentação Teórica 

 



 

Um dos aspectos que constitui a comunidade surda e a difere de outras comunidades 

linguísticas é o fato de não ter seus falantes localizados geograficamente em um mesmo lugar. 

Assim, os surdos se encontram em maior tempo e mais lugares inseridos na comunidade ouvinte. 

Por meio de movimentos sociais os surdos vêm conquistando espaço e reconhecimento como 

pessoa surda, agentes na reconstrução de sua cidadania, e o  reconhecimento do seu papel ativo 

na constituição desses novos espaços e realidade passa pelo seu desenvolvimento em uma 

perspectiva socioantropológica, baseada fortemente em uma política linguística bilíngue.  

  O bilinguismo em destaque excede o uso de duas línguas e evoca uma filosofia educacional 

que busca realizar profundas mudanças em todo o sistema educacional proposto para surdos. 

Para Lacerda & Mantelatto (2000), a criança surda deve ser exposta à língua de sinais o mais 

precocemente possível, visando a um desenvolvimento integral, e a língua falada no país deve ser 

ensinada como segunda língua na modalidade escrita, como compreende Kyle (1999). 

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).  

Para Faria (2006), os vocábulos das línguas produzem uma infinidade de trocadilhos e o seu 

entendimento depende da experiência cultural vivenciada pelos indivíduos na comunidade a que 

pertence. Ela observa que, muitas vezes, o que se diz é somente entendido pelos falantes nativos 

de uma dada língua ou por quem se encontra imerso nessa comunidade, onde vivenciam 

construções e interpretações linguísticas diversas nas trocas comunicativas.  Como os surdos, 

embora inseridos na comunidade ouvinte, não acessam integralmente o que transita na língua 

portuguesa, Faria (2006) afirma que questões culturais incorporadas à língua portuguesa não têm 

sido transmitidas naturalmente aos surdos brasileiros.  

Uma das várias construções e interpretações linguísticas presentes nas trocas 

comunicativas são as expressões idiomáticas.  Para Ortíz-Alvarez (2000) as expressões idiomáticas 

podem ser definidas como um grupo de duas ou mais palavras, ou elementos, que formam uma 

unidade lexical com sentido conotativo. Ela explica que as expressões idiomáticas são elementos 

representativos da linguagem figurativa que constroem um microcosmo metafórico no qual o 



 

léxico perde seu valor referencial e é interpretado com outro sentido, construído na relação da 

língua com a sociedade.  O conhecimento das expressões idiomáticas de uma língua pode ser 

considerado um marcador do nível de conhecimento dos seus usuários, nativos ou não.  

 

 

VI - Conclusão 

 Os produtos deste Projeto de Prática como Componente Curricular poderão ser utilizados 

para fins de pesquisa e divulgação em formato de artigos e apresentações em eventos científicos. 
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