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Resumo 

 

A internet possibilita a circulação da comunicação que acontece em redes sociais e 

representa um modo de construir as culturas. Para que fosse possível desenvolver as 

práticas investigativas, que fizeram parte da tese de doutorado da autora, acerca do uso 

das mídias pelos sujeitos comunicantes surdos, optou-se por entrevistas em 

profundidade. Estas possibilitaram a análise das trajetórias midiáticas, narradas pelos 

sujeitos comunicantes surdos, sobre questões que expressam suas construções culturais. 

Por meio de observações e cruzamentos teóricos, foram desenhadas as principais 

mediações culturais e comunicacionais destes sujeitos em sua inter-relação com as 

tecnologias digitais. 
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Introdução 

 

A internet é um fenômeno que possibilita a circulação da comunicação que 

acontece em redes sociais e representa um modo de construir as culturas. É, também, 

meio de socialização, a partir da experiência de mundo dos sujeitos comunicantes, 

surdos ou não. O acesso à rede tem crescido rapidamente nos últimos anos, inclusive no 

Brasil – que já possuía cerca de 76 milhões de usuários da internet que se utilizavam de 

um nanocomputador
3
, no terceiro trimestre de 2015. E o acesso pelo computador 

domiciliar, com internet, chegou a 95,6 milhões de brasileiros, conforme a pesquisa 

feita pelo Mobile Report, da Nielsen, divulgada pelo IBOPE
4
. Desta forma, pouco a 

pouco, e cada vez mais, vai crescendo o número de usuários ativos na internet. Para dar 

uma ideia, o Facebook, rede social escolhida para esta pesquisa, atingiu mais de 1,49 

bilhões de usuários ativos por mês, segundo a Época Negócios online, de julho de 
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 Nanocomputador é o nome lógico para um computador de menor tamanho.  

4
 Pesquisa divulgada pelo IBOPE em 14 de dezembro de 2015: http://www.nielsen.com/br/pt/press-

room/2015/Brasileiros-com-internet-no-smartphone-chegam-a-76-milhoes.html  
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2015
5
. E essa expansão do acesso à internet tem motivado as pessoas a usar suas 

competências e seus conhecimentos neste meio de comunicação.  

Importante citar, aqui, o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), realizado em 2010 e que estimou que 190.755.799 de habitantes da 

população têm deficiências, sendo que 9.717.318 são deficientes auditivos ou pessoas 

surdas
6
. Destes, muitos fazem parte das diversas comunidades surdas brasileiras, que 

vem se inserindo entre os usuários da internet e das muitas redes sociais.  

 A partir dos dados expostos pelo IBGE, é relevante, portanto, destacar a relação 

entre a acessibilidade de comunicação, a cultura e a complexidade dos processos 

midiáticos. E pontuar que, apesar da resistência, o movimento das pessoas surdas está 

na luta para mostrar à sociedade que a deficiência é um dos componentes da diversidade 

humana.  

Com a acessibilidade comunicativa, os surdos têm obtido o reconhecimento de 

que são parte de uma comunidade minoritária, construída a partir da aquisição da 

Língua de Sinais, e de que são um grupo com uma cultura própria, a cultura surda, que 

possui práticas sociais próprias. E ao encontrar outros surdos, constroem sua 

multicultura social. E esta mesma acessibilidade comunicativa possibilita, neste caso, 

difundi-la por meio das redes sociais, entre elas o Facebook, escolhido para este estudo. 

 

Os meios de comunicação para a Comunidade Surda Brasileira 

 

O surdo necessita se comunicar, seja com outro surdo ou pessoa que saiba 

sinalizar da língua dos surdos para a Língua Portuguesa, por meio da escrita e /ou da 

leitura, ou pelas falas sonoras para a pessoa ouvinte. A Língua de Sinais faz parte do 

mundo dos surdos, pois facilita a compreensão da informação visual e espacial, sendo 

considerada como sua melhor forma de comunicação.  

Mas nesta era tecnológica, vários recursos vêm sendo criados para facilitar a 

comunicação dos sujeitos surdos e também para lhes dar autonomia e independência. 

Mas antes mesmo da tecnologia, já havia dispositivos simples, mas eficientes como os 

                                                 
5
 Dados informados no site: 
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6
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relógios despertadores específicos para surdos, por exemplo, que possuem vibradores e 

que acendem na hora em que toca o alarme sonoro ou vibratório. A função deles é 

acordar a pessoa surda sem que seja necessário que pais ou irmãos o façam. E, também, 

quando o surdo viaja não precisa pedir para que alguém do hotel entre no quarto para 

chamá-lo. O aparelho trouxe a independência, pois o próprio sujeito surdo acorda 

sozinho, sem ajuda de ninguém. 

Quanto à possibilidade de morar sozinho, em função da tão falada acessibilidade, 

muitos imóveis já são adaptados para moradores com deficiências, sejam surdos, cegos 

ou cadeirantes. No caso do surdo, percebe-se a importância da campainha luminosa ou 

com sensor, pois quando a campainha é pressionada, uma luz, dentro do apartamento ou 

da casa, pisca como sinal de aviso de que há alguém na porta. 

E a tecnologia veio trazendo novos recursos, aos quais os surdos vêm tendo 

acesso para facilitar sua comunicação e sua interação social. Aqui é importante, então, 

apresentar a relação entre os meios de comunicação, os sujeitos comunicantes surdos e 

as mídias, com o objetivo de contextualizar a relação entre as tecnologias e os surdos. 

Não se pode pensar apenas nas mudanças tecnológicas, mas também naquelas trazidas 

pela tecnologia para os comportamentos, as rotinas de vida, a acessibilidade, a 

comunicação e suas barreiras, e outros aspectos que auxiliam na construção da 

subjetividade.    

O surgimento do telefone e de dispositivos eletrônicos, por exemplo, transformou 

a vida de muitas pessoas surdas. Uma das tecnologias mais antigas foi o aparelho 

chamado TDD (Telecommunications Device For The Deaf) ou Telefone para Surdos. É 

o aparelho que permite enviar e receber as mensagens escritas a serem encaminhadas 

para quem tem o mesmo aparelho. E quem não tem, deve entrar contato com a CIC 142 

– Central de Intermediação da Comunicação, que faz a mediação das ligações para se 

falar com as pessoas ouvintes. E mesmo os ouvintes que queiram ligar para os surdos, 

podem fazê-lo pela CIC 142. O serviço é totalmente gratuito.  

Uma das primeiras plataformas utilizadas pelos surdos foi o ICQ (I Seek You), em 

português, Eu procuro você, que surgiu em 1996. Algumas pessoas surdas se lembram 

dele, que avisava quando uma nova mensagem chegava. Esse recurso era um grande 

avanço para a comunicação com o surdo, porém, naquela época a internet, no Brasil, era 

muito lenta e bloqueava as trocas de conversas.  
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 Já em 1999 foi lançada outra plataforma, a chamada Windows Live Messenger – 

MSN, uma ferramenta atrativa pela estrutura das novas janelas de conversação – 

imagens com animação, deixando-as mais divertidas e coloridas. O usuário podia optar 

por um tema para o Messenger e deixar mais animado como se fosse uma troca de 

roupagem. E novas versões traziam melhorias como impedir o cancelamento da 

conexão ou permitir a visualização dos emoticons recebidos ou enviados.  

Outro equipamento, o chamado de Viavel
7
, oferece o aplicativo que permite 

realizar ligações pelo computador, celular ou tablet, extinguindo a barreira de 

comunicação com as pessoas falantes. Pode-se até comprar um aparelho VPAD+, que 

funciona com a câmera integrada e programa incluído. Na tela deste aplicativo a 

comunicação é feita por um intérprete que faz a mediação entre Libras e a fala (audição 

e voz).  

No Viavel, para dar uma ideia, a tela funciona para bate-papo ou chat, assim como 

no WhatsApp, Telegram, Skype, e que são outras formas de trocar conversas e de obter 

informações visuais, com torpedos de textos e vídeos.  E assim, a Comunidade Surda 

Brasileira tem a oportunidade de desenvolver uma comunicação visual ativa.  A rapidez 

da troca de informações tem ajudado os surdos a se comunicar com os outros nos mais 

diversos lugares, como outros países, por exemplo. Além disso, tornou este sujeito 

independente e capaz de realizar suas próprias ligações.  

Outros recursos tecnológicos também permitiam e permitem registrar as 

narrativas surdas, tais como filmadoras, câmeras fotográficas com vídeos integrados, 

nanocomputadores, com condição de gravar as filmagens, webcams, nas diversas 

plataformas de uso da internet ou não, quando os computadores e notebooks ainda não 

tinham câmera integrada. E pensando em todos esses recursos, os sujeitos surdos já 

observaram que as filmagens são muito importantes, porque mediam o processo de 

conhecimento cultural da comunidade surda, pois os registros das narrativas garantem a 

transmissão da língua dos surdos para esta e para as futuras gerações.    

Além dos mecanismos citados, os sujeitos surdos fazem, ainda, uso de aplicativos 

como tradutores de Libras que podem ser baixados como ProDeaf 
8
, Hand Talk 

9
; Uni 

LIBRAS
10

 (especialmente para os aparelhos da Apple) e outros.  

                                                 
7
 Site da Viavel Brasil: http://www.viavelbrasil.com.br/ Acesso em: 24 mar. 2016. 

8
 Disponível em: http://www.prodeaf.net/ Acesso em: 24 mar. 2016. 

9
 Disponível em: https://www.handtalk.me/app Acesso em: 24 mar. 2016. 

10
 Disponível em: https://itunes.apple.com/br/app/uni-libras/id922057305?mt=8 Acesso em: 24 mar. 

2016.  
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http://www.prodeaf.net/
https://www.handtalk.me/app
https://itunes.apple.com/br/app/uni-libras/id922057305?mt=8


 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 Em 2004 surgiu o ORKUT, uma rede social filiada ao Google, que a comprou 

para fechá-la recentemente. O mais interessante nessa plataforma era a sala de bate-

papo, pois os surdos podiam reunir os amigos para atualizar as novidades e as fotos no 

perfil. Porém, depois de 2010, o Orkut foi perdendo espaço enquanto outras redes 

sugiram como o Facebook e o Twitter. Houve uma transição entre aquele e o Facebook. 

No início, as pessoas ficaram na dúvida, pensando se essa nova rede duraria muito 

tempo. Muitos surdos mantiveram as duas, mas com o tempo perceberam que o 

Facebook também propiciava espaço para a comunicação com os sujeitos surdos.  

A busca por este último tem se fortalecido, pois possibilita o crescimento da 

influência cultural e social do movimento dos sujeitos surdos. Esta tem sido ampliada, 

particularmente, entre os jovens surdos, pois tem como característica forte, possibilitar o 

desenvolvimento de novas amizades e de uma postura crítica acerca de alguns tópicos 

temáticos que impactam esse grupo. Já os adultos surdos, como benefício do uso dessa 

rede social, têm podido mostrar a grande importância do amadurecimento e do 

fortalecimento de ser cidadão surdo, refletindo sobre aspectos relacionados à política e à 

educação.  

 

Cultura surda e Cibercultura 

 

Dois conceitos centrais, atinentes aos surdos e á sua cultura, devem ser aqui 

abordados, a Cultura surda e a Cibercultura, no sentido de contextualizá-las em relação 

a estes sujeitos comunicantes. 

Segundo Strobel (2013), Cultura surda   

 

é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim 

de torná-lo acessível e habitável, ajustando-o com as suas percepções 

visuais, que contribuem para a definição das identidades surdas e das 

“almas” das comunidades surdas. Isto significa que abrange a língua, 

as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos do povo surdo. 

(STROBEL, 2013, p. 29). 

 

Implica em situar o conjunto de práticas simbólicas deste grupo.  E estão, entre 

elas, a Língua de Sinais, as artes (teatro, dança, literatura surda, poesia surda etc.), a 

religião, a comunicação visual (gestos, sinais, símbolos etc.), as ideias visuais, os modos 

de agir na vida e no mundo. Refere-se, também, à importância de aspectos 

comunicacionais como o uso de despertador vibratório, de mensagens de textos nas 
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mídias, de legendas na televisão, de intérpretes de Libras em lugares públicos e outros 

que ajudaram os surdos a conquistar sua independência. E a Libras tem, nesse contexto, 

grande importância, conforme manifestam Quadros e Stumpf (2009): 

 

A Libras é a língua de sinais que se constituiu naturalmente na 

comunidade surda brasileira. As línguas de sinais de vários países 

foram preservadas e passadas de geração em geração através das 

associações de surdos e famílias de surdos. No Brasil, as associações 

de surdos sempre mantiveram intercâmbios possibilitando contatos 

entre surdos do país inteiro. As festas, os jogos, os campeonatos, as 

sedes organizadas por surdos são formas de interação social e 

linguística, e garantiram a formação da comunidade surda brasileira 

com uma língua própria. (QUADROS e STUMPF, 2009, p. 11). 

 

É fundamental reforçar a necessidade de que a sociedade reconheça que a Língua 

de Sinais é uma língua que se manteve por muitos anos na comunidade surda e é 

utilizada para a comunicação dos surdos. Além disso, a Cultura surda também está 

relacionada ao fato de ter se mantido viva nas escolas, nas associações e nos esportes, 

nas igrejas e em outros lugares públicos, graças ao processo de comunicação e 

construção de identidade, garantido pela associação entre a língua e a cultura dos 

surdos. 

  Nesse contexto, podemos dizer que a comunicação visual entre os surdos na 

comunidade surda tem evoluído ao longo anos, no uso prático de gestos, mímicas, 

símbolos e sinais, como já referido. E os grupos de pessoas surdas, enquanto cultura 

minoritária, têm desenvolvido uma luta para que as culturas majoritárias reconheçam 

suas diferenças culturais. A educação para surdos, por exemplo, é um grande desafio, 

pois é neste ambiente, e com a participação dos professores, que o surdo pode ser 

reconhecido como pessoa diferente, e não como pessoa incapaz, e que não deseja ser 

chamado de deficiente/deficiente auditivo. 

Sobre a Cibercultura é importante dizer que surgiu a partir do uso da rede de 

computadores e de outros suportes tecnológicos, como o smartphone e o tablet, o que  

lembra que a cultura contemporânea é marcada pelas tecnologias digitais.  

O termo Cibercultura, criado por Pierre Lévy, tem vários sentidos, mas pode ser 

entendido como a forma sociocultural que resulta das trocas entre a sociedade, a cultura 

e as novas tecnologias. Também se refere ao estudo de vários fenômenos sociais 

associados à internet e às formas de comunicação em rede, como as 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
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comunidades online, jogos de multiusuários, jogos sociais e mídias sociais, por 

exemplo, e trata de questões relacionadas à formação de rede.  

Em Claudio (2016), encontramos que a noção de cibercultura implica pensar as 

relações desde o campo sociocultural, a mídia e o cidadão, onde os sujeitos são 

estimulados a produzir, se apropriar, distribuir e compartilhar informações. São as 

expansões da cibercultura que consideram fundamental o compartilhamento, a 

distribuição e a apropriação dos bens simbólicos (CLAUDIO, 2016).  

Lévy (1999), que criou o termo Cibercultura, fala, ainda, dos conceitos de 

ciberespaço e cibercultura: 

 

Como uso diversas vezes os termos “ciberespaço” e “cibercultura”, 

parece-me adequado defini-los brevemente aqui. O ciberespaço (que 

também chamarei de “rede”) é o novo meio de comunicação que surge 

da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica, não 

apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas também 

o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os 

seres humanos que navegam e alimentam esse universo. Quanto ao 

neologismo “cibercultura”, especifico aqui o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o 

crescimento do ciberespaço. (LÉVY, 1999, p. 17). 

 

 Assim, o movimento social e a cultura se apresentam relacionados aos dois 

termos aqui explicitados pelo autor e permeados pela navegação, pela programação e 

pela realidade digital usada pelos seres humanos para se comunicar em comunidade.  

E Lemos (2013) aprofunda o pensamento sobre os dois termos utilizados e 

discutidos ao longo dos anos:  

 

A cibercultura vai se caracterizar pela formação de uma sociedade 

estruturada através de uma conectividade telemática generalizada, 

ampliando o potencial comunicativo, proporcionando a troca de 

informações sob as mais diversas formas, fomentando agregações 

sociais. O ciberespaço cria um mundo operante, interligado por 

ícones, portais, sítios e home pages, permitindo colocar o poder de 

emissão nas mãos de uma cultura jovem, tribal, gregária, que vai 

produzir informação, agregar ruídos e colagens, jogar excesso ao 

sistema. (LEMOS, 2013, p. 88).  
 

Podemos entender, portanto, que o conceito de cibercultura está relacionado à 

interação entre sociedade, cultura e tecnologias, isto é, a cultura contemporânea 

associada às mídias (tecnologias digitais). E no ciberespaço podemos compreender que 
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com apenas um clique na tecla ou no teclado é permitido acessar e conectar diversas 

pessoas e lugares, e também, formar comunidades ou grupos. Logo, podemos observar 

que a cibercultura se caracteriza pela integração da sociedade com a técnica.  

Desta forma, podemos afirmar que os indivíduos, quando se encontram em certo 

grupo, a coletividade, acabam compartilhando informações e conhecimento, criando 

novas estratégias para formar seu sistema de organização social.  

E um dos grandes diferenciais da internet é a capacidade de interação, que faz 

com que ela encurte distâncias, facilitando a comunicação entre seus usuários e entre as 

mais diversas comunidades. E estas comunidades estão, cada vez mais, ampliando e 

popularizando a utilização da internet e de outras tecnologias de comunicação, 

possibilitando, assim, maior aproximação. 

O ambiente proporcionado pela cibercultura, e aqui está sua importância para a 

vida dos surdos, lhes traz a acessibilidade comunicacional, pois estes, em suas 

comunidades surdas digitais, compartilham informações no ambiente digital e 

constroem seus próprios sistemas de comunicação. Utilizam-se de recursos visuais, 

abundantes nesse espaço, como os vídeos, as imagens e os textos curtos, para se manter 

informados, em contato, além de poder difundir, entre outras coisas, a cultura surda.  

 

Entrevistas em profundidade 

 

Importante falar, aqui, sobre a metodologia usada na pesquisa que embasa esse 

artigo. O estudo foi desenvolvido com quatro sujeitos comunicantes surdos, residentes 

em Porto Alegre. A seleção dos participantes foi organizada a partir de critérios 

relativos à atuação profissional, e a ser pessoa surda e usuária da Língua de Sinais. 

Eram professores surdos com quem a pesquisadora já tinha contato, e alguns deles 

haviam mudado de cidade ou de estado para residir na capital do Rio Grande do Sul.  

A modalidade de entrevista em profundidade foi escolhida, considerando as 

seguintes orientações de Duarte (2006). Ele deixa clara a importância da seleção dos 

sujeitos para entrevistas, pensando que sejam sujeitos comunicantes surdos capazes de 

responder às perguntas, que as respostas devem ser confiáveis e os resultados precisam 

se articular com os estudos teóricos realizados. Portanto, para se fazer uma boa 

pesquisa, se espera que com suas informações, os entrevistados sejam capazes de 

auxiliar a responder ao problema proposto. Ainda, segundo Duarte (2006), é possível 
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“entrevistando pequeno número de pessoas, adequadamente selecionadas, fazer um 

relato bastante consistente sobre um tema bem definido”. (DUARTE, 2006, pp. 68-69).  

Quanto ao número de entrevistados, foi decidido por dois participantes do gênero 

masculino e dois, do feminino, participantes de grupos do Facebook. Foi mantido o 

sigilo em relação às suas identidades, e eles foram identificados da seguinte forma: 

- ES1 (homem, professor de LIBRAS da universidade federal, 45 anos) 

- ES2 (homem, professor de LIBRAS da universidade federal, 40 anos) 

- ES3 (mulher, professora de LIBRAS da universidade federal, 48 anos) 

- ES4 (mulher, professora de LIBRAS da universidade privada e da escola 

estadual, 36 anos). 

Nesta técnica de entrevista, a pesquisadora elaborou os questionários pensando 

numa forma flexível para que os entrevistados comunicantes surdos pudessem favorecer 

o sucesso da coleta das informações, e para que esses dados pudessem auxiliar como 

resultados relevantes para o atingimento dos objetivos da pesquisa.  

É fundamental esclarecer que, dentro do campo da entrevista em profundidade, as 

entrevistas individuais foram organizadas com o objetivo de estabelecer uma conversa 

particular com cada entrevistado, para que, proporcionando privacidade, pudesse obter 

os melhores esclarecimentos acerca de cada tópico. No caminho do desenvolvimento 

desta técnica, e de modo a garantir a preservação das narrativas etnográficas produzidas, 

estas foram traduzidas de forma fiel e conforme texto original.  

Desse modo, cabe explicitar os outros procedimentos metodológicos trabalhados 

com os entrevistados. As entrevistas foram filmadas e os vídeos foram arquivados em 

pastas digitais no computador da pesquisadora para que pudesse rever e traduzir da 

LIBRAS para Língua Portuguesa, por textualidade escrita
11

, que foi tratada como 

registros da análise da entrevista. Tais procedimentos foram usados como conversa ao 

vivo
12

 em vídeo, com o objetivo de registrar as apropriações, a partir das interações de 

cada entrevistado surdo, e permitir o entendimento interlinguístico de sinalização em 

LIBRAS, nos gestos, expressões faciais e corporais relacionados à produção de 

narrativas visuais-espaciais. Neste contexto, o argumento da pesquisadora Pereira 

(2010) reforça a importância da técnica escolhida: “cada entrevista também é um 

                                                 
11

 Primeiro foi traduzida para a estrutura da Língua Portuguesa Sinalizada, posteriormente foi retraduzida 

para a Língua Portuguesa com a gramática normativa.   
12

 A ideia desta proposta é que uma entrevista se torne como um bate-papo ao vivo, procurando fazer com 

que o indivíduo entrevistado  sinta a importância das narrativas, como representante da comunidade surda 

e do ambiente digital do Facebook.  
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exercício para avaliar possibilidades de retomada de temas e refinar as formas de 

indagação, enfim, aperfeiçoar a construção de dados”. (PEREIRA, 2010, p. 147).  

 

As narrativas de mediações culturais dos sujeitos comunicantes surdos 

 

Com base no que apresentamos até aqui, é importante rever o conceito de cultura 

na visão dos sujeitos comunicantes surdos, para conseguir reconhecer teoricamente que 

cultura é algo dinâmico e flexível. Sabemos que as culturas que recebemos são as 

nossas fronteiras, como refletiu o pesquisador García Canclini (2008). Porém, sabemos, 

também, que as culturas não vêm automaticamente prontas e dadas, vão sendo 

construídas, mudando, sendo alteradas e adaptadas na nossa interação com elas.  

O entrevistado ES1 comenta as lembranças que marcaram sua percepção acerca 

da barreira de comunicação com as pessoas ouvintes. Também mostra que as práticas 

discursivas sobre a surdez e a cultura surda originam a discriminação contra a língua 

escrita e sinalizada pelos surdos. E isso evidencia a falta de conhecimentos a respeito 

dos artefatos culturais produzidos na comunidade surda. E com base nisso, podemos 

entender a necessidade de construir acessibilidade para todos, com guias de 

informações, por exemplo, que sejam acessíveis para qualquer pessoa surda, 

minimizando as dificuldades de comunicação.  

 

No passado, o que me marcou a minha barreira de comunicação, foi 

quando eu percebi que eu não sabia como era a cultura surda, era 

preciso ter coragem, poder, antes não conhecia nada. Ao contato na 

escrita, a pessoa não entendia o que estava escrito, começou a limitar a 

nossa comunicação, e passava a maior vergonha. Era eu que tinha 

como barreira de comunicação! Não consegui me comunicar através 

na escrita da língua portuguesa, me sentia como uma pessoa 

incapacitada e inferior por causa da minha surdez (ES1, 45 anos, 

sinalizado na entrevista do eixo 1 do bloco 2: 04:40 – 05:15). 
 

O entrevistado ES2 pertence a uma família com pai e parentes surdos. O seu 

processo foi diferente. Relata que a comunicação dos surdos mais velhos se dá por 

sinais caseiros, o que significa que foram criados ou inventados por eles mesmos. Relata 

as suas experiências de aquisição da língua caseira e da LIBRAS de forma natural, pois 

já tinha contato com as pessoas surdas na família. Sempre se considerou como surdo, 

sua identificação aconteceu muito cedo e a aquisição da sua língua também. Isso quer 
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dizer que esse entrevistado surdo conheceu primeiro a cultura surda, dentro da família, e 

depois nesta cultura encontrou e pôde comparar outras.  

 

Quando tinha apenas entre quatro e cinco anos de idade, comunicava 

com as mãos naturalmente. Quando entrei na escola para surdos, fui 

adquirindo a comunicação de forma natural na própria LIBRAS, foi a 

escola que me deu essa língua. Mas  a minha família possui a sua 

própria língua separada e diferente. Quando vou encontrar a minha 

família comunico a outra língua visual e caseira, e quando entro na 

escola utilizo a própria LIBRAS, vivo esses dois lados das línguas – 

CASEIRA e LIBRAS (ES2, 40 anos, sinalizado na entrevista do eixo 

1 do bloco 1: 04:42 – 05:17). 

 

A entrevistada surda, ES4, apresentou seus momentos importantes de atuação 

como estudante surda com colegas durante a formação acadêmica. Sua narrativa resgata 

a importância da presença de intérprete de LIBRAS em sala de aula, que deve servir 

como uma ponte de comunicação para o surdo acessar os conhecimentos científico e 

acadêmico. A própria entrevistada surda refere, abaixo, os conflitos vividos e as reações 

à presença dos intérpretes de LIBRAS, e também o orgulho que sente da sua língua.  

 

Me lembro durante quando estava estudando Magistério aqui em 

Porto Alegre, não tinha intérpretes de LIBRAS. Todos me olhavam, 

porque achavam que eu era uma pessoa normal e não era uma pessoa 

surda, por ter um corpo como um ouvinte. Ao passar o tempo, chamei 

um colega, avisei que eu era surda, levaram o choque, e pedir um 

favor para o colega escrevesse um resumo o que estava passando os 

conteúdos na aula. Consegui ter uns quatro colegas que ficaram unidas 

quando eu precisava de ajuda. Foi difícil, porque muitos falavam na 

sala de aula. Eu não tinha paciência de ficar atenta para ler os lábios! 

Eu aprendi a minha língua – LIBRAS! Um dia precisei chamar um 

intérprete de LIBRAS, todos os colegas ficaram admirados pela minha 

sinalização em LIBRAS. Mas, tive que pagar o intérprete de LIBRAS! 

Logo, os colegas começaram a entender que era importante ter 

intérprete de LIBRAS nas salas de aulas. E pensava sobre o futuro que 

precisava ter professores com conhecimentos em LIBRAS (ES3, 48 

anos, sinalizada na entrevista do eixo 1 do bloco 2: 07:20 – 08:38).  

 

A entrevistada surda ES4 apresenta sua experiência de convivência com pessoas 

ouvintes na adolescência, pois, estudou toda vida em uma escola inclusiva em que todos 

eram ouvintes e ela como a única estudante surda. O grande desafio era a luta com outra 

língua que não era a sua, e num mundo completamente diferente, se sentia isolada. 

Porém, foi a comunidade surda que abriu seus olhos, mostrando a existência da língua 

visual, a LIBRAS, o que mudou radicalmente sua subjetividade e possibilitou 
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reconhecer sua identidade e sua cultura. Narra sua luta pela independência, a distância 

da família e as dificuldades para estruturar a vida nova onde construiu sua formação 

acadêmica e profissional.  

As narrativas dos sujeitos comunicantes surdos estão presentes no modo como 

cada um se define e narra diante de questões propostas ao longo das entrevistas feitas, 

assim como a forma como são compreendidas pelo seu processo da identificação e da 

construção como pessoa surda. Foi possível encontrar seus argumentos sobre a barreira 

da comunicação, a aceitação da outra língua, a integração na comunidade surda como 

três pilares: práticas comunicacionais, sociais e políticas.  

 

O uso das mídias pelos sujeitos comunicantes surdos 

 

As competências interativas dos sujeitos comunicantes surdos no uso das mídias e 

da rede social do Facebook foram questionadas durante as entrevistas para se entender 

as possibilidades adquiridas dos entrevistados. Assim como nas reflexões dos estudos 

desenvolvidos acerca do conceito de cibercultura, a pesquisadora compreende que laços 

de interação são criados entre a cultura, a mídia e o cidadão comunicante. O sujeito 

comunicante surdo vai se formar ou pertencer a uma sociedade estruturada no campo 

digital, usufruindo do maior potencial comunicativo visual, que estimula a troca de 

informações em diversos sistemas sociotécnicos.  

O entrevistado ES1 relata que o uso de nanosmartphones tem facilitado para 

baixar os aplicativos de vídeos, o que permite o acesso de vídeos como chat, um dos 

recursos mais úteis para poder se comunicar na língua visual sem barreira. Refere, 

porém, que tudo isso depende da velocidade da internet. Conforme sua narrativa:  

 

Algumas mídias consigo me comunicar por mensagens, nos e-mails, 

nos youtubes, mas o que percebi é a lentidão na internet, que dá a 

barreira ao uso, pois às vezes cai e às vezes a velocidade é fraca. (ES1, 

45 anos, sinalizado na entrevista do eixo 2 do bloco 1: 02:18 – 02:37).  

 

Como podemos perceber, a lentidão traz uma barreira para todos, surdos ou não. 

A solução é buscar uma operadora telefônica e comprar o pacote ou linha com boa 

velocidade para poder acessar a internet, os vídeos e outros. 

O entrevistado ES2 relata suas experiências com os recursos que considera ideais 

para se comunicar com os outros surdos. Considera o WhatsApp como ferramenta 
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facilitadora para o uso de mensagens e vídeos. E explica que a alternativa que prefere 

utilizar é o Facebook para se manter informado. Desta forma criou os grupos para se 

comunicar com os seus estudantes, pois a plataforma do Facebook possibilita publicar 

materiais, vídeos e outros, além de acompanhar e observar a participação de cada um.  

 

Comunico mais com WhatsApp (mensagens e vídeos) como as 

pessoas ouvintes usam mais nos smartphones para comunicar na 

linguagem oral e auditiva. Depois considero o Facebook como 

segunda alternativa para assistir as informações sob meus interesses e 

raramente comunico bem pouco na escrita da Língua Portuguesa. Os 

meus estudantes que realizam o curso a distância, comunico com eles 

através no Facebook, pois o site do moodle da universidade 

UNIPAMPA não consigo entender e nem comunicar. E resolvi criar 

os meus grupos no Facebook que me ajudou a facilitar a comunicação 

entre os estudantes. No Facebook tem como fixar e manter os 

materiais digitais para que todos possam encontrar com facilidade, 

diferente no WhatsApp é mais complexo, pois tem de procurar as 

mensagens ou materiais antigos até encontrar. No Facebook possui 

uma ferramenta vantajosa, com ele posso perceber quais estudantes 

visualizaram os materiais postados (ES2, 40 anos, sinalizado na 

entrevista do eixo 2 do bloco 1: 00:21 – 01:43).  

 

Foram consideradas as diferentes perspectivas de barreiras de comunicação 

comentadas pelo entrevistado ES2. Primeiro refere os recursos dos vídeos publicados no 

youtube; são a maior causa de problemas, por não ter legendas. Após isso, entende que 

os vídeos postados no Facebook também oferecem barreiras, pois as legendas são a 

forma de acessibilidade de informação para os sujeitos comunicantes surdos. Como 

outros pontos essenciais, ES2 relata na entrevista que quando vai ao cinema, para ele a 

segunda dimensão é melhor opção para acompanhar as legendas do que a terceira, pois 

os óculos específicos acabam atrapalhando a leitura. 

Essas coisas, a pesquisadora, até então, não tinha percebido. O sujeito 

comunicante surdo não tem muito contato com a Língua Portuguesa e nenhum com os 

sons do cotidiano, e os diferentes sons só os ouvintes conseguem identificar. E no caso 

dos filmes, parece não haver a preocupação em adicionar e mostrar os diferentes sons 

que acontecem durante as cenas. Se houvesse o cuidado com esses pequenos detalhes da 

identificação dos sons e dos personagens, ajudaria e muito os sujeitos comunicantes 

surdos a compreender o contexto do filme.  

A entrevistada ES4 explica as dificuldades encontradas no cotidiano. A 

dificuldade de compreensão da Língua Portuguesa tem limitado seu entendimento dos 

significados das palavras, das frases ou até dos textos. No Google tradutor, a tradução 
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da Língua Portuguesa, muitas vezes, não é simplificada. Se houvesse tradução da 

Língua Portuguesa para LIBRAS na janela de intérprete (que não fosse um avatar) 

ajudaria muito.  

 

Como as informações são fundamentais na internet como jornais, 

reportagens, e outros, em diferentes vídeos, quando estou interessada 

no vídeo sobre algum assunto, clico no botão para abrir as legendas, 

normalmente não tem legendas, muito difícil. No texto digital tento 

traduzir, e não compreendo, sempre busco no Google as palavras que 

não conheço os significados. Quando no Google explica as palavras, 

também não consigo entender, dedico procurar as imagens como fotos 

para encontrar o contexto daquela palavra. A melhor qualidade de 

tradução das palavras são a minha maior barreira e a falta de 

acessibilidade comunicacional para tradução das palavras em LIBRAS 

(janelas de intérpretes). O português é muito difícil e complexo, não 

compreendo, o que me sinto bem é através na comunicação visual 

(ES4, 36 anos, sinalizada na entrevista do eixo 2 do bloco 1: 01:15 – 

02:04). 

 

 O que percebemos nos sujeitos comunicantes surdos entrevistados é sua conexão 

com a internet que, portanto, aparece como uma das funções mais integradas ao 

cotidiano de todos os entrevistados, como parte de suas práticas comunicativas, também 

presente nas rotinas, para que se mantenham informados, e como parte do seu tempo de 

lazer e de seus interesses pessoais.  

 

Considerações finais 

 

O artigo buscou demonstrar que o uso da internet apresenta um papel fundamental 

para os sujeitos comunicantes surdos. Ela tem sido uma forma de companhia, de 

autoajuda, de comunicação, além de mostrar, conforme descrevem os entrevistados, que 

as ferramentas comunicativas são acessíveis. De forma especial, compreende-se que os 

próprios sujeitos comunicantes surdos precisam saber como e o que as mídias oferecem. 

E isto remete a pensar se a acessibilidade de comunicação nas mídias, sob a perspectiva 

das mediações, permite mediar a produção e a recepção com o uso da LIBRAS.  

Esta reflexão mostrou quais mídias são utilizadas pelas pessoas surdas, mostrando 

suas diversas possibilidades. Como já citamos, o uso de nanocomputadores 

(smartphones) está entre os dispositivos utilizados. E ficou comprovado que o 

WhatsApp se encontra entre as melhores opções, pois substitui  a comunicação sonora 
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pelas mensagens, que podem ser tanto na escrita do Português quanto na Língua de 

Sinais. 

Pode-se concluir, ainda, que é importante que a noção de Cultura surda seja 

compreendida e reconhecida por referir-se ao sujeito comunicante surdo como uma 

pessoa diferente. Por meio das entrevistas, a pesquisadora observou que a diferença está 

incluída no processo da aquisição e da comunicação. O que acontece, e os entrevistados 

demonstraram, é que o surdo, no ambiente digital, busca ser integrado nos dois mundos, 

surdo e ouvinte, da mesma forma que busca se encontrar na sociedade.  
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