
     

FUNDACÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
NÚCLEO DE CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS 
MESTRADO ACADÊMICO EM LETRAS 

 

 

 

 

MARIA NORMA LOPES SOUZA SILVA 

 

 

 

 

 

 

A PRODUÇÃO DE UM SABER SOBRE A LÍNGUA DE SINAIS 

BRASILEIRA ATRAVÉS DO INSTRUMENTO LITERÁRIO 

INFANTOJUVENIL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

PORTO VELHO/RO 

2019 



 

MARIA NORMA LOPES SOUZA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A PRODUÇÃO DE UM SABER SOBRE A LÍNGUA DE SINAIS 

BRASILEIRA ATRAVÉS DO INSTRUMENTO LITERÁRIO 

INFANTOJUVENIL 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 
Mestrado Acadêmico em Letras, da 
Fundação Universidade Federal de 
Rondônia - UNIR, como requisito parcial à 
obtenção do título de Mestre em Letras.  
 
Orientador: Prof. Dr. Élcio Aloisio Fragoso.  

 

 

 

PORTO VELHO/RO 

2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A grandeza de um homem pode ser medida por aquilo que ele deixa para 

crescer, e se ele introduziu uma nova mentalidade com um vigor que perdurou 

após ele”  

(WELLS)  



  AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, por me terem dado educação, valores e por ter me 

ensinado a andar, onde quer que seja, por nunca deixarem de me amar, nem 

de confiar em mim. 

Ao meu querido esposo, João Francisco da Silva, que sempre e, em 

qualquer circunstância, esteve ao meu lado, agradeço por sua compreensão e 

apoio constante, como agora nessa minha caminhada. 

Ao meu filho amado pelo cuidado, preocupação e carinho demonstrado 

em todos os momentos da minha vida, como este que agora vivo. 

Ao Prof. Dr. Élcio Aloisio Fragoso, meu estimado orientador e professor, 

que conduziu-me com apreço em toda essa jornada, o que só vem validar e 

demonstrar o seu estimado profissionalismo. 

Aos professores, Prof. Dra. Ana Claudia Ferreira (UNICAMP), Profa. 

Dra. Odete Burgeile (UNIR) e a Profa. Dra. Nilce Maria da Silva (UNEMAT), 

membros da banca de qualificação e de defesa, pela inestimável contribuição, 

pelo olhar acurado nas leituras desse trabalho, o que fomentou em mim a 

busca da maturidade teórico-analítica. 

Aos demais professores, Dr. Miguel Nenevé, Dra. Sônia Maria Gomes 

Sampaio, Dra. Odete Burgeile, Dra. Nair Ferreira Gurgel do Amaral e Dra. 

Marília Lima Pimentel Cotinguiba, pelas disciplinas ministradas no programa do 

mestrado em Letras, as quais foram substancialmente relevantes para o meu 

conhecimento e desenvolvimento nesse projeto de pesquisa. 

Ao Grupo de Pesquisa “Conhecimento, História e Língua”, aliado ao 

Projeto de Pesquisa, “A produção histórica do conhecimento sobre a língua e 

sua diversidade”, os quais oportunizaram-me momentos de leituras, estudos, 

reflexões que subsidiaram o processo de construção dessa pesquisa. 

As minhas amigas, Adélia Perrut Dias e Ilka de Oliveira Mota pelo apoio 

prestado em diversos momentos dessa caminhada.  

Assim, reitero meus sinceros agradecimentos. 

 



SILVA. Maria Norma Lopes Souza. A PRODUÇÃO DE UM SABER SOBRE A 
LÍNGUA DE SINAIS BRASILEIRA ATRAVÉS DO INSTRUMENTO 
LITERÁRIO INFANTOJUVENIL. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-
Graduação Mestrado Acadêmico em Letras, Núcleo de Ciências Humanas, 
Fundação Universidade Federal de Rondônia, Porto Velho, 2019. 
 
 
 

RESUMO 
 
 
Esta pesquisa possui como objeto de estudo, instrumentos literários impressos 
produzidos sobre a língua de sinais no Brasil, direcionado ao público infanto-
juvenil. O corpus deste trabalho é constituído por duas obras literárias. Sendo 
elas: As Luvas Mágicas do Papai Noel (KLEIN; MOURÃO, 2012), obra, 
constituída por dois autores, um surdo e uma ouvinte e A Fábula da Arca de 
Noé (MOURÃO, 2014), produzida especificamente por autor surdo. Este estudo 
tem por objetivo compreender os efeitos de sentidos presentes nos 
instrumentos literários impressos, produzidos sobre a língua de sinais, 
mediante a relação com a história e a própria língua. Assim, essa análise visa 
verificar em quais condições surgem esses instrumentos literários produzidos 
sobre a língua de sinais brasileira; como se dá essa produção com a 
participação do sujeito surdo autor; qual a posição desse sujeito ao produzir 
uma literatura numa determinada conjuntura sócio-histórica e quais sentidos 
produzem na literatura.  Para a constituição da fundamentação teórico-
analítica, filiou-se aos estudos sobre a Análise de Discurso francesa, 
desenvolvidos por Michel Pêcheux, na França e Eni Orlandi, esta, aliada a seu 
grupo de pesquisa no Brasil, também, aos estudos realizados sobre a História 
das Ideias Linguísticas e gramatização no Brasil. Assim, essa análise projeta 
um olhar para construção do processo literário sobre a língua de sinais, 
produzida por sujeito surdo autor, de forma que compreenda ser a literatura um 
instrumento constituído de uma discursividade, que dá voz e lugar ao surdo.  
 
 
Palavras-chave: Análise de Discurso. História das Ideias Linguísticas. 
Instrumento Linguístico Literário. Língua de Sinais Brasileira. 
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ABSTRACT 

 

This research has, as object of study, printed literary instruments produced on 
sign language in Brazil, aimed at the children and youth audience. The corpus 
of this work consists of two literary works. They are: The Magic Gloves of Santa 
Claus (KLEIN, MOURÃO, 2012), a work composed of two authors, one deaf 
and one listener and The Fable of Noah's Ark (MOURÃO, 2014), produced 
specifically by deaf author. The purpose of this study is to understand the 
effects of meanings present on printed literary instruments, produced on sign 
language, through the relation with history and the language itself. Thus, this 
analysis aims to verify in what conditions these literary instruments produced on 
the Brazilian sign language emerge; how this production occurs with the 
participation of the deaf subject author; what is the position of this subject in 
producing a literature in a particular socio-historical context and what meanings 
produce in literature. For the constitution of the theoretical-analytical foundation, 
he joined the studies on French Discourse Analysis, developed by Michel 
Pêcheux in France and Eni Orlandi, this, allied to his research group in Brazil, 
also, studies on the History of Linguistic Ideas and grammatization in Brazil. 
Thus, this analysis projects a look at the construction of the literary process on 
sign language, produced by deaf subject author, so that it understands that 
literature is an instrument constituted of a discursiveness, that gives voice and 
place to the deaf 

 

Keywords: Discourse Analysis. History of Linguistic Ideas. Literary Language 
Instrument. Sign Language of Brazil. 
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INTRODUÇÃO 
    

 A teoria da Análise do Discurso (AD) de linha francesa está presente no 

Brasil, desde os anos de 1970. Nas últimas décadas, essa teoria tem se 

propagado de forma produtiva. Percebe-se a presença dessa filiação teórica 

em diversas produções e publicações de artigos, dissertações e teses. Como 

também tem sido objeto de debates em congressos e eventos científicos 

realizados no país.  

Nessa conjuntura, o intuito dessa pesquisa consiste em compreender os 

sentidos presentes nos instrumentos literários impressos, produzidos sobre a 

língua de sinais e a relação que esses estabelecem entre a língua de sinais e a 

história e a contribuição para a trajetória do processo de gramatização da 

língua de sinais no Brasil.  

Assim, essa dissertação de mestrado insurgi do projeto de pesquisa, 

intitulado, “A produção histórica do conhecimento sobre a língua e sua 

diversidade”, proposta ao Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

Mestrado Acadêmico em Letras, da Fundação Universidade Federal de 

Rondônia-UNIR, institucionalizado no ano de 2018. E para isso, segue o viés 

da teoria da Análise de Discurso da linha francesa e os estudos das Histórias 

das Ideias Linguísticas1 (HIL) desenvolvidas no Brasil. 

Vale ressaltar que, atualmente são produzidos estudos sobre a língua de 

sinais no Brasil que contemplam uma trajetória cronológica de acontecimentos 

historiográficos, porém, não se encontram estudos específicos da literatura, 

principalmente da literatura infantil e infanto-juvenil, voltados à importância da 

produção de um saber, correlacionado ao processo de gramatização. Como 

também, não há registros de estudos voltados à língua de sinais, sob viés da 

teoria da AD e HIL no Brasil, que se relacionem aos instrumentos linguísticos, 

                                                           
1 No Brasil, o projeto História das Ideias Linguísticas surgiu após o encontro de Orlandi e 

Auroux, da Universidade de Paris, onde desenvolvia um amplo projeto internacional sobre a 
HIL. Esses pesquisadores, estabeleceram um sistema cooperação que deu início ao projeto 
“História das Ideias Linguísticas no Brasil”, com a participação de outros pesquisadores 
relevantes, entre eles, Eduardo Guimarães (ORLANDI, 2013). Foram realizados, por exemplo, 
diversos estudos sobre a construção de um saber metalinguístico e a constituição da língua 
nacional (um dos projetos desenvolvidos pela História das   Ideias Linguísticas no Brasil, na 
última década do século XX e início do século XXI). Outros projetos se sucederam até que esta 
disciplina se institucionalizasse no Brasil em diferentes universidades brasileiras. 
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dentre eles, o literário. Pressupõem-se que isso deve-se ao fato da 

oficialização da língua de sinais no Brasil ter ocorrido somente em 2002. Dessa 

forma, essa pesquisa pode ser considerada um estudo pioneiro nessa linha.  

A produção de conhecimento sobre a língua de sinais brasileira 

apresenta momentos distintos, os quais constituíram-se a partir de diferentes 

condições de produção. O aparecimento de instrumentos literários infantil e 

infanto-juvenil com sujeito surdo autor sobre a língua de sinais produzidos no 

contexto brasileiro estão intimamente relacionados com o processo de 

institucionalização da língua de sinais no Brasil. Na perspectiva discursiva, tal 

processo é fundamental para o reconhecimento não somente da língua de 

sinais – enquanto sistema linguístico visual – como também estão relacionados 

à produção de instrumentos literários que corroboram para o processo de 

legitimação da língua de sinais. 

Sendo assim, essa pesquisa está filiada à perspectiva teórica da Análise 

de Discurso e à metodologia da HIL no Brasil.  E, fundamenta-se em teóricos 

que se inscrevem na teoria da AD, como Michel Pêcheux (2014) e Eni 

Puccinelli Orlandi (2012a, 2012b, 2012c, 2012d, 2015a). Para as abordagens 

sobre o processo de gramatização e a constituição da língua de sinais, 

destacam-se os estudos de Auroux (1992) e sobre a gramatização no Brasil, os 

estudos de Guimarães e Orlandi (1996), Zoppi-Fontana (2009). 

Os recortes para a análise foram selecionados dos seguintes corpus: As 

Luvas Mágicas do Papai Noel de Klein e Mourão (2012) e A Fábula da Arca de 

Noé de Mourão (2014). Vistos serem instrumentos literários impressos, 

(direcionados ao público infantil e infanto-juvenil), produzidos sobre a língua de 

sinais, os quais dão visibilidade quanto sua historicidade e condições de 

produção. Com isso, possibilita a saber em quais condições surgem esses 

instrumentos literários, produzidos sobre a língua de sinais brasileira; como se 

dá essa produção com a participação de sujeitos surdos autores; qual a 

posição desse sujeito ao produzir uma literatura, em uma determinada 

conjuntura sócio-histórica e quais sentidos produzem na literatura. 

A elaboração da dissertação dessa pesquisa apresenta-se organizado 

em quatro seções: a primeira seção aborda os fundamentos teóricos os quais     

apresentam uma consideração sobre a historicidade na ciência da linguagem e 

faz um direcionamento para a Análise de Discurso (quadro teórico 
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epistemológico) com base nos pressupostos teóricos a partir da filiação em 

Pêcheux e Orlandi e, conclui com uma reflexão sob a perspectiva da História 

das Ideias Linguísticas no Brasil.  A segunda seção é dedicada à produção 

histórica do conhecimento sobre a língua de sinais brasileira, que abrange os 

seguintes aspectos: algumas considerações sobre a trajetória da gramatização 

da língua de sinais no Brasil, uma reflexão sobre os instrumentos literários 

impressos produzidos sobre a língua de sinais (com ênfase no surdo autor) e o 

arquivo na análise de discurso.  Já a terceira seção refere-se a constituição do 

corpus da pesquisa. E, a quarta seção constitui de modo específico, a parte 

teórica-analítica.  

Ressalta-se que a Análise de Discurso é um dispositivo teórico-analítico 

e por vez, não há necessidade de fazer separação entre teoria e análise, pois a 

própria teoria é uma prática analítica. 

 Assim, conclui-se a pesquisa com uma reflexão acerca das 

contribuições da análise discursiva, considerando as condições em que os 

instrumentos literários sobre a língua de sinais surgiram e foram constituídos 

como arquivo oficial que, enquanto instrumento linguístico, produz sentidos 

para o processo de legitimação e gramatização da língua de sinais no Brasil.   

Portanto, a posição teórica tomada por base na pesquisa e o objeto em 

análise (instrumentos literários impressos de autoria surda) contribuem para 

produção do saber sobre a língua de sinais no Brasil e estão intrinsecamente 

ligados ao processo de legitimação, rumo a gramatização da língua de sinais 

brasileira. 
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1 DOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

1.1 História na Ciência da Linguagem  

 
 O dispositivo teórico-analítico deste trabalho inscreve-se na perspectiva 

materialista da análise de discurso na linha francesa, nos estudos 

desenvolvidos por Michel Pêcheux e Eni Puccinelli Orlandi, autores estes 

considerados representantes fundadores da AD na França e no Brasil.                           

Também visa dialogar com outras áreas do conhecimento, inscrita num ponto 

de vista da História das Ideias Linguísticas, segundo as abordagens de Sylvain 

Auroux, na França e de Eni Orlandi, no Brasil, as quais apontam para a 

constituição dos estudos da linguagem em meio as mudanças em que se 

apresentam na história. Em destaque, mediante a constatação de que o 

estatuto de cientificidade está muitas vezes, preso a uma epistemologia 

positivista, como aponta as ideias Dominique Lecourt (1980), no âmbito da 

História e Epistemologia das Ciências, que apresenta uma outra forma de 

pensar a história das ciências como uma produção histórica do conhecimento. 

Essa posição face à história das ciências também é compartilhada por diversos 

autores da análise de discurso e da História das Ideias Linguísticas. 

  Chama a atenção para o fato de que, a base da história das ciências 

moderna nasce a partir no século XVIII e, dentre as várias motivações do 

trabalho dessa época, destacou-se a de reunir documentos referentes ao 

conhecimento e à história das línguas, cuja finalidade era conservar a ciência 

contemporânea.  

 Mas com relação à historiografia linguística iniciada no século XIX, 

Auroux (1992, p.11), elucida que a partir desse período, os trabalhos 

consagrados à história dos saberes sobre a linguagem, podem ser divididos em 

três categorias:  

 
i) os que visam a constituir uma base documentária para a 
pesquisa empírica; ii) os que são homogêneos à prática 
cognitiva de que derivam (por exemplo, trabalho de um filósofo 
das línguas clássicas sobre a gramática, a filologia ou a lógica 
grega); iii); os que têm um papel fundador, queremos dizer, os 
que voltam para o passado com o fim de legitimar uma prática 
cognitiva contemporânea.  
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   Mediante essas categorias, Auroux (1992), explicita que inicialmente o 

interesse dos conhecimentos sobre a língua estavam relacionados a riqueza 

dos fatos históricos.  

 Os registros da história das ciências do século XVIII, segundo Pêcheux e 

Fichant (1989), foram constituídos como base documentária por meio de uma 

“coleção de documentos e de “memórias”” (p.66). Assim, as Academias, as 

Sociedades e os Jornais Científicos da época consolidavam em memórias e à 

produção do saber. O intuito dos historiadores daquele momento consistia em 

apenas descreverem as descobertas que ocupavam a linha temporal no 

percurso da evolução da ciência.  

 Já Lecourt (1980, p.10), critica a forma de pensar sobre a história da 

ciência como uma “ciência da ciência”, o que torna um paradoxo de dois 

pressupostos filosóficos. Assim, posiciona-se contra esse “processo clássico da 

filosofia idealista” que origina de um mesmo princípio e de uma mesma linha 

positivista, como explicita:  

 
O pressuposto filosófico, cuja presença denunciamos nos 
epistemologos positivitas, é um pressuposto filosófico 
idealista. Enquanto tal, dissimula e revela duma só vez, e de 
modo sintomático, uma realidade que apercebemos um 
instante: o conjunto das práticas científicas. Mais precisamente: 
ao atribuir a este conjunto a unidade dum todo, este 
pressuposto “desfaz” - anula imaginariamente - a realidade 
destas práticas, que reside na sua distinção, tendo cada uma 
respectivamente um objeto, uma teoria e protocolos 
experimentais específicos- e no seu desenvolvimento 
desigual- tendo cada uma a sua história particular. Afirmamos 
que é a própria realidade destas práticas que é, deste modo, 
dissimulada, pois não existem fora do sistema que constituem. 
Ora este sistema, longe de se desenvolver sob o signo da 
calma identidade que lhe pretende conferir, só tem ele próprio 
realidade pelas diferentes contradições que as disciplinas 
teóricas, que aí estão representadas, mantêm entre si. É o 
entrelaçamento dessas contradições que dá forma à sua 
história. Agora sabemos o que “dissimula”, em última 
instância, o pressuposto filosófico idealista que aqui se discute: 
é a história real das ciências. (grifos do autor, p.10,11). 

 

Logo, Lecourt constrói sua crítica sobre os estudos descritos, voltados à 

história das ciências da linguagem, que a concebe como: “uma evolução que 

conduz o conhecimento do erro à verdade; onde todas as verdades se medem 

pela última que aparece” (p.12). Menciona ainda que: 
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(...) o projeto de “ciência da ciência” não é mais do que 
repetição, sob uma nova forma, da mesma operação 
especificamente filosófica. Operação cujo efeito equivale ao 
que observámos a propósito da constituição da noção 
ideológica unitária de “a ciência”: anula a realidade efectiva da 
história das ciências, colocando-as sob signo da teleologia. 
Ora, abstraindo a estrutura específica que esta teleologia 
apresenta na dialética hegueliana podemos afirmar, retomando 
os termos do início desta análise, que o projecto duma “ciência 
da ciência” tem o efeito de regular de reduzir a história real das 
ciências a uma espécie de evolução. Isto é: o positivismo e o 
evolucionismo estão a par. Ou ainda: o evolucionismo constitui 
o necessário complemento, na história das ciências, do 
positivismo em epistemologia (p.13,14). 

 

Nesse contexto, Lecourt elabora a obra “Para uma crítica da 

epistemologia” (1980), em que substancia sua crítica. O autor posiciona-se 

sobre os estudos da epistemologia como prática efetiva da História da Ciência. 

Nela, o autor descreve principalmente as importantes contribuições de três 

pensadores e críticos:  Gaston Bachelard (epistemólogo), Georges Canguilhem 

(historiador) e Michel Foucault (arqueólogo). 

Mesmo que Lecourt, comungue com as ideias dos três autores, tais 

como a oposição, a denúncia ao positivismo e ao anti-evolucionismo, porém as 

abordam em formas e áreas diferentes na história da ciência que convergem 

para a “construção e instauração da noção de história como descontinuidade”.  

(PFEIFFER, 2000, p. 22). 

 A epistemologia vista em Bachelard, segundo Lecourt (1980, p.21), 

desenvolve a noção “duma ruptura na história real das ciências, ou seja, rompe 

com a visão linear do desenvolvimento da ciência, legado dos positivistas e 

neo-positivistas”. Nela vê-se que “à descontinuidade que sublinha no Novo 

Espírito Científico, opõe-se o princípio da continuidade que domina a filosofia 

da ciência então dominante” (p. 21).  

 Ainda, concernente à ruptura, Pêcheux e Balibar (1989, p.13) discorrem 

sobre como o processo histórico da constituição da física científica definindo 

“demarcações (ou rupturas intra-ideológicas) os aperfeiçoamentos, correções, 

críticas, refutações, negações de certas ideologias ou filosofias que precedem 

logicamente o corte epistemológico da física”, sendo que o corte 

epistemológico é considerado como o ponto sem regresso a partir do qual essa 
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ciência começa (ibidem, p. 11). A esse respeito, os autores ressaltam que é 

importante não confundir: 

 

[...] as simples rupturas intra-ideológicas (ou demarcações), o 
corte epistemológico (incluindo o seu efeito de ruptura) e as 
rupturas intra-científicas (ou reformulações), fingindo pensar 
que toda a reformulação é um novo corte e que o corte não é 
senão uma primeira reformulação (p. 15,16).  
 

 Esse erro para os autores equivale a “anular a própria eficácia dos 

conceitos de corte e de ruptura e, a ceder praticamente terreno à posição 

“continuísta” que já referimos” (p. 16). No entanto, ressaltam em rodapé, que 

esse conceito de corte se aplica principalmente à história da física e, que é 

necessário um trabalho epistemológico para utilizar esse conceito 

adequadamente em outra disciplina. 

 Voltando à Lecourt, este autor destaca em Bachelard a questão da 

“refundição” do saber inserida em seu O Novo Espírito Científico, obra em que 

propõe a categoria filosófica do “Não”. Esta categoria bachelardiana, “é 

constituída pela extensão regular da negação, que tinha sido utilizada pra 

pensar a novidade desconcertante das geometrias não-euclidianas: falar-se-á, 

assim, de mecânica “não newtoniana”, de química “não lavoisiana”...” (p. 21) 

Nesse aspecto, a filosofia do não “constitui para nós uma das aquisições mais 

preciosas da epistemologia de Gaston Bachelard” (LECOURT, 1980, p. 24). 

 Destarte, Lecourt (1980) destaca a polêmica bachelardiana, onde a 

filosofia dos cientistas nem sempre professam a filosofia da sua própria ciência:   

 

[...] o cientista mantém uma “relação imaginária” com a sua 
prática, e que a filosofia dos filósofos tem o seu papel na 
constituição desta relação.  Falta ir além deste nível descritivo 
e pensar o porquê desta intervenção da filosofia dos filósofos 
na dos cientistas (p. 25). 
 
 

 Com isso, Bachelard constrói o conceito de obstáculo epistemológico 

que: “designa os efeitos na prática do cientista, da relação imaginária que o 

cientista mantém com a mesma” (LECOURT, 1980, p. 25). Segundo Lecourt, 

“Este conceito ficou célebre pelas ilustrações múltiplas e frequentemente, 

atraentes que Bachelard deu na Formação do Espírito Científico (1938)” (p. 

25); lugar de análise do processo de construção do pensamento mediante aos 
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aspectos psicológicos e culturais. Para Bachelard, a filosofia dos filósofos “é o 

veículo e o suporte dos obstáculos epistemológicos, visto que é ela que 

estrutura a relação dos cientistas com a sua prática científica” 

(LECOURT,1980, p. 26). 

  Logo, conforme Lecourt, o obstáculo aparece no ponto em que a ruptura 

ameaça:   

[...] o obstáculo epistemológico aparece sempre que - mas só 
quando - uma organização do pensamento existente - já 
científico ou não - se encontra em perigo. [...] Assim a teoria 
bachelariana prima por uma reformulação do conhecimento 
científico através da ruptura com o passado (quebra de 
continuidade) e de uma nova formulação do objeto científico, 
denominando, para esses processos, um novo “espírito 
científico” (LECOURT, 1980, p. 26).   
 

  Já Canguilhem (apud Lecourt, 1980, p. 60, 61), baseia sua análise a 

partir de uma crítica referente à noção da origem histórica de uma ciência ao 

apontar para a impossibilidade de encontrar um precursor e para a contestação 

da ideia da linearidade e da homogeneidade. Não vê a história das ciências 

ligada a uma temporalidade como se fosse uma crônica.  

   

A história das ciências não é uma crônica. G. Canguilhem 
critica uma tradição da história das ciências  que se pode dizer 
que reflecte sobre si mesma sob a forma da tradição: 
Transmissão (de cientista para cientista, ou de época para 
época), das verdades adquiridas e dos problemas em 
suspenso no fio dum tempo linear e homogêneo cuja única 
virtude seria de passar (ou de ser ultrapassado) (LECOURT, 
1980, p. 60, 61). 

  

 Ainda Canguilhem critica os modos como os cientistas transmitem seus 

conhecimentos,  notadamente pelo que chama de "vírus do precursor". Nesta 

crítica, Canguilhem mostra como o historiador das ciênicas constrói o precursor  

como um “pensador de vários tempos, do seu e dos outros que lhe indicam 

como seus continuadores; como executantes do seu empreendimento 

incompleto” (apud, LECOURT, 1980, p. 61). Essa justaposição entre passado e 

futuro é considerado por Canguilhem como um obstáculo para história das 

ciências. Por esse motivo, o conceito de precursor, segundo ele deve ser 

rejeitado. Nisso, acrescenta o autor:  
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O precursor é, assim, um pensador que o historiador pensa 
poder extrair do respectivo enquadramento cultural para o 
inserir num outro, o que corresponde a considerar-se os 
conceitos, discursos e gestos especulativos ou experimentais 
como podendo ser deslocados ou isolados num espaço 
intelectual onde a reversibilidade das relações foi obtida 
mediante o esquecimento do aspecto histórico do objeto que 
pretendia tratar (apud LECOURT, 1980, p.61, 62).  

 

 E, reforça Pfeiffer (2000, p. 23), que a busca por precursores anularia 

as relações de sentidos dos diferentes espaços teóricos. Logo, esse percursor 

não é constituído por “um fio linear e homogêneo por onde são passadas 

verdades adquiridas” (ibidem, p. 23). Em outro texto, a autora sintetiza essa 

questão do seguinte modo:  

 
Não há espaço para a busca dos precursores e para o Acaso, 
já que ambos são uma negação da ruptura e da história. A 
linearidade é construída – nós buscamos nossos precursores 
em função da necessidade de uma coerência teórica. O 
precursor é, pois, um pensador que o cientista crê poder 
deslocar através de espaços teóricos diferentes. O pensador é 
extraído de seu enquadramento cultural. Assim como a história 
não é uma sucessão de acasos: tudo o que ocorre é construído 
sócio-histórico e culturalmente - é um encontro e não um 
acidente fortuito. O cronismo e a contingência nascem de um 
mesmo lugar: do julgamento, através da "última" ciência, do 
passado científico. Decorrendo daí um "museu dos erros 
humanos": tudo na anterioridade cronológica consiste em uma 
inferioridade lógica (PFEIFFER, 1995, p. 16).  

 

 Ainda, com relação à questão do enquadramento cultural, Canguilhem 

o considera como um “o conjunto das relações e dos valores ideológicos de 

formação social, onde está inscrita” (LECOURT, 1980, p. 62). Portanto, a 

história das ciências é tomada de várias relações que entremeiam os sujeitos, 

objetos e rupturas, o que torna impossível pensar em uma forma de saber 

linear. Conseguinte, Lecourt esclarece que para Canguilhem o objeto da 

história da ciência deve ser a historicidade do discurso científico.  

 E, desse modo, o objeto da história da ciência deve ser distinto da  

filosofia dos filósofos de que fala Bachelard, que não tem objeto e “vive do 

imaginário que a leva a tomar o vazio das suas distância à prática científica 

pela riqueza  dum objeto que teria toda a consistência do “real”.” (LECOURT, 

1980, p.58).  Assim, para Bachelard, a história da ciência só é possível na 
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acepção da ciência como um objeto histórico, revestido de historicidade, como 

declara Lecourt:  

 

Bachelard foi o primeiro a reconhecer que a historicidade é 
essencial ao objeto; do que então se designava pela “filosofia 
das Ciências”; concebeu este objeto- o sistema articulado das 
práticas científicas - como um conjunto de relações, 
historicamente determinadas, de produção de conceitos e 
estabeleceu como regra, em epistemologia, respeitar-se o 
trabalho dos cientistas (LECOURT, 1980, p.57).  

 

   Através do reconhecimento da historicidade do objeto da epistemologia 

de Bachelard por Canguilhem, impõe-se uma nova concepção da história das 

ciências, em que aparenta uma inversão no posicionamento das teorias: “A 

epistemologia de G. Bachelard era história; a história de George Canguilhem é 

epistemológica. Duas maneiras de enunciar a unidade revolucionária que os 

dois instituem entre a epistemologia e a história das ciências” (LECOURT, 

1980, p. 59). 

 Ainda, Lecourt acrescenta sobre Canguilhem: “a sua história das 

ciências é epistemológica porque a própria epistemologia é história. (ibidem, p. 

59).  

O terceiro autor apontado por Lecourt é Michel Foucault, visto por sua 

relevância à história das ciências, que em sua obra Arqueologia do Saber, 

rejeita não apenas a continuidade do sujeito como também, a descontinuidade 

estrutural das “rupturas”. 

Mediante a abertura de novos estudos concernentes a história das 

ciências, discutidos por Lecourt, identifica-se que no período correspondente a 

década de 60 a 80 (século XX), vários autores produziram seus trabalhos com 

base nesses estudos. Vale destacar o filósofo francês Michel Pêcheux, que 

mobiliza em sua produção, estudos do filósofo George Canguilhem (inscrito na 

tradição da epistemologia histórica francesa), bem como, estudos do filósofo 

Louis Althusser (estudioso da filosofia marxista).  Pêcheux iniciou seus estudos 

sobre a história da epistemologia e sobre a filosofia do conhecimento, com o 

intuito de colocar questões para as práticas das ciências sociais e humanas. 

Ele teorizou o discurso como um lugar particular, no qual as relações de 
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(efeitos de) sentidos acontecem por meio de seus estudos, a Análise de 

Discurso (HENRY, 2014). 

 

 

1.2 O Quadro Teórico Epistemológico da Análise de Discurso 

 

Ao considerar o campo de conhecimento fundado por Pêcheux e os 

desdobramentos de seus pressupostos teóricos, por meio dos estudos 

discursivos, compreende-se que a história é vista, não como uma história 

linear, numa linha positivista e, o sentido, não da perspectiva da linguística ou 

da lógica. No entanto a análise de discurso objetiva estudar os mecanismos de 

determinação histórica dos processos de significação. 

Assim, é importante abordar alguns aspectos do trabalho de Michel 

Pêcheux e Catherine Fuchs produzidos no texto, “A propósito da Análise 

Automática do Discurso: atualização e perspectivas (1975)”, “à luz dos 

desenvolvimentos mais recentes, frequentemente não publicados sobre a 

relação entre a linguística e a teoria do discurso” (PÊCHEUX; FUCHS, 2014, p. 

159, 160). 

Pêcheux e Fuchs através dessa reflexão (crítica), situam o quadro 

teórico a análise de discurso na articulação com três regiões do conhecimento 

científico: 

 

1. O materialismo histórico, como teoria das formações sociais 
e de suas transformações, compreendida aí a teoria das 
ideologias;  
2. A linguística, como teoria dos mecanismos sintáticos e dos 
processos de enunciação ao mesmo tempo;  
3. A teoria do discurso, como teoria da determinação histórica 
dos processos semânticos. 
[...] essas três regiões são, de certo modo, atravessadas e 
articuladas por uma teoria da subjetividade (de natureza 
psicanalítica) (PÊCHEUX; FUCHS, 2014, p. 160). 

   
O materialismo histórico representa um “termo criado por Engels para 

designar a doutrina formulada por Karl Marx, segundo a qual, os fatos 

econômicos estão na base e são a causa determinante dos fenômenos 

históricos e sociais” (ORLANDI, 2012a, p.71). Tem-se ainda o trabalho de Louis 

Althusser, visto na releitura sobre O capital de Marx, o qual aponta para um 
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rompimento de uma “leitura dogmática”, idealizada de Marx, pautada no 

positivismo e estruturalismo. Em contrapartida, Althusser propõe uma releitura, 

considerada por ele como “leitura de sintomas”, isto é, uma leitura “centralizada 

sobre as descontinuidades, os saltos, os pontos de embaraço, as 

reformulações que aparecem no texto de Marx” (HENRY, 2014, p. 31,32).    

A partir da releitura, Althusser abre caminhos para novas formulações 

teóricas com base nos instrumentos filosóficos, onde o sujeito seja concebido 

como “sujeito agente de uma prática social”. Assim também, Henry (2014, p. 

34) afirma que o objetivo de Althusser era renovar o materialismo histórico, 

tendo em vista o sujeito e não particularmente a linguagem. Para Althusser, 

afirma Henry, o sujeito “é o sujeito da ideologia, e não há outro sujeito senão 

este da ideologia” (p. 34).  

 Nesse contexto é que Pêcheux converge seus estudos, em analisar “as 

relações entre linguagem e a ideologia”. E, partindo dessa visão de Althusser, 

Pêcheux considera a possibilidade de uma relação entre a linguagem e 

ideologia. Porém, para fazer essa ligação, ele percebe o fato de que:   

 
[...] só tinha à sua disposição a indicação formulada por 
Althusser sobre o paralelo entre a evidência da transparência 
da linguagem e o “efeito ideológico elementar”, a evidência 
segundo a qual somos sujeitos. Althusser estabeleceu um 
paralelo sem definir uma ligação. E foi para expressar essa 
ligação que Pêcheux introduziu aquilo que ele chama de 
discurso (HENRY,2014, p.36). 

 

Nota-se que Pêcheux toma o sujeito da linguagem e o sujeito da 

ideologia com intuito de desenvolver uma teoria do discurso. Então, a relação 

entre ideologia e história se dá por meio do materialismo histórico, propiciando 

novos conceitos discursivos, tendo como exemplo, o da interpelação dos 

indivíduos em sujeitos (PÊCHEUX; FUCHS, 2014, p. 165). 

Concernente a outra área de conhecimento constitutiva do campo 

epistemológico da Análise de Discurso encontra-se a linguística, que trata da 

área de estudos sobre a ciência da linguagem e se preocupa em pesquisar os 

desdobramentos/nuances da linguagem humana e seus “mecanismos 

sintáticos e dos processos de enunciação” (PÊCHEUX; FUCHS, 2014, p. 160).  
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A princípio, a fundamentação da linguística é vista em Saussure, cujas   

construções teóricas e conceitos possibilitaram a composição da linguística 

como ciência autônoma.  Logo, Saussure considera que: 

[...] a língua é o sistema onde tudo se mantém. É social, é 
constituída de constantes. De seu lado, a fala é ocasional, 
histórica, é individual e constituída de variáveis. Ao separar 
língua e fala, separa-se ao mesmo tempo o que é social e o 
que é histórico (ORLANDI, 2012b, p.16).  

 

Pêcheux critica veemente esse positivismo aplicado à língua, essa ilusão 

da forma como a língua é compreendida; ciência da linguagem, enquanto 

construtora de um conhecimento/saber verdadeiro, a ideia de que a ciência 

produz o conhecimento como o real. A ilusão de uma certeza é onde trabalha a 

ideologia nesse discurso científico numa visão idealista da língua, de maneira 

fechada nela mesma, perfeita, sistêmica e de certa forma, do modo que se 

observa nos estudos da semântica lógico-formal, como lógica.  

Nesse contexto, Orlandi afirma que “os estudos discursivos visam 

pensar o sentido dimensionado no tempo e no espaço das práticas do homem, 

descentrando a noção de sujeito e relativizando a autonomia do objeto da 

Linguística” (ORLANDI, 2015a, p. 14). 

É importante ressaltar que de fato, a Análise de Discurso não trabalha 

com a língua da Linguística, da transparência, da autonomia e nem da 

imanência. A língua do analista de discurso é outra. É a língua da ordem 

material, da opacidade, da possibilidade, do equívoco como fato estruturante e 

da marca da historicidade inscrita na língua (ORLANDI, 2015a).  

Já para Pêcheux, o que interessa são os “aspectos que supunham uma 

atitude não reducionista no que se refere à linguagem” (HENRY, 2014, p.13). 

Contudo, é relevante mencionar que Pêcheux possui alguns pontos em comum 

com a visão de Saussure, pois considera a língua como sistema. Ele não 

prescinde da linguística para propor o campo da análise de discurso. A análise 

de discurso não é linguística, mas lança mão da linguística. Sobre isso aponta 

que: 

O deslocamento conceitual introduzido por Saussure consiste 
precisamente em separar essa homogeneidade cúmplice entre 
a prática e a teoria da linguagem: a partir do momento em que 
a língua deve ser pensada como sistema, deixa de ser 
compreendida como tendo a função de exprimir sentido; ela se 
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torna um objeto do qual uma ciência pode descrever o 

funcionamento (PÊCHEUX, 2014, p.60). 
 
Como é de regra na história da ciência, a inclinação pela qual a 
linguística constituiu sua cientificidade deixou descoberto o 
terreno que ela estava abandonando, e a questão à qual a 
linguística teve de deixar de responder continua a se colocar, 
motivada por interesses a um só tempo teóricos e práticos: “o 
que quer dizer este texto? Que significação contém este texto? 
Em que o sentido deste texto difere daquele de tal outro texto?” 
[...] Propomo‐nos a examinar diferentes tipos de respostas que 
podemos discernir nas práticas atuais de análise: a maneira 
pela qual o terreno deixado livre pela linguística é abordado em 
cada caso será o meio de nossa classificação (PÊCHEUX, 
2014, p. 61).  
 
Podemos dizer que o único conceito de origem linguística é o 
da biunivocidade da relação significado‐significante, o que 
autoriza notar a presença do mesmo conteúdo de pensamento 
a cada vez que o mesmo signo aparece. Mas este conceito 
pertence a um campo teórico pré‐saussuriano, já que a 
linguística atual se baseia em grande parte sobre a ideia de 
que um termo só tem sentido em uma língua porque ele tem 
vários sentidos, o que significa negar que a relação entre 
significante e significado seja biunívoca (PÊCHEUX, 2014, p. 
62). 
 

Desse modo, compreende-se que a relação da análise de discurso com 

a linguística ocorre em seu processo de significação, que evoca os sentidos. 

Nessa situação, a teoria da análise de discurso posiciona-se em um campo 

próprio do conhecimento, com teoria e metodologia próprias, leva em 

consideração as marcas linguísticas para descrever, não o seu funcionamento 

linguístico, mas o seu funcionamento discursivo. 

A análise da base linguística de um discurso aponta para aspectos 

linguísticos e enunciativos que caracterizam o funcionamento da língua em 

relação a ela mesma, pois, segundo P. Henry “o sistema linguístico é dotado de 

uma autonomia relativa que o submete às leis internas que constituem o objeto 

da linguística”. Ao mesmo tempo, esse discurso aponta para leis externas, 

consequentemente “a língua aparece como a base comum de processos 

discursivos diferentes” (PÊCHEUX, 2014, p, 81).  

Em sua teorização, Pêcheux não compreende a língua enquanto 

fechada em si, como compreende a linguística. Mas, ele desloca essa noção 

pelo viés discursivo, compreende pela relação da língua com a história através 

do discurso. Sobre isso, Orlandi (2015a), explica que na análise de discurso:  
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[...] não se trabalha, como na Linguística, com a língua fechada 
nela mesma, mas com o discurso, que é um objeto sócio-
histórico em que o linguístico intervém como pressuposto. Nem 
se trabalha, por outro lado, com a história e a sociedade como 
se elas fossem independentes do fato de que elas significam 
(ORLANDI, 2015a, p. 14). 

 

 O terceiro campo de saber diz respeito a teoria do discurso. Ressalta-se 

o texto produzido por Michel Pêcheux e Fuchs, apresentado na obra “A 

propósito da Análise Automática do Discurso: atualização e perspectivas 

(1975)”, onde os autores fazem uma reflexão sobre a relação entre a linguística 

e a teoria do discurso. Promove uma reformulação da própria teoria, com a 

finalidade de sanar alguns erros, eliminar algumas ambiguidades e identificar 

certas dificuldades percebidas ao longo do que, até aquele momento, havia se 

produzido teórica e experimentalmente.  

Essa reformulação que fazem à teoria é um movimento inerente à toda e 

qualquer reflexão teórica e, isso não significa um abandono da teoria, mas um 

retorno à própria reflexão sobre a teoria (PÊCHEUX; FUCHS, 2014). 

 Compreende-se que a teoria do discurso fora instituída por Pêcheux, 

correlacionada aos trabalhos de Althusser sobre a linguagem e ideologia. 

Conforme Henry (2014, p. 36), Althusser estabeleceu o “paralelo entre a 

evidência da transparência da linguagem e “o efeito ideológico elementar”, 

contudo, Pêcheux, aponta para uma convergência entre a linguagem e a 

ideologia, o que para Althusser era visto de forma paralela.  

Para expressar essa ligação, Pêcheux introduz a noção de “discurso” e, 

com isso, ele propõe “desenvolver uma teoria do discurso” com o intuito de 

resolver a distância que separa o sujeito da linguagem e o da ideologia 

(HENRY, 2014, p.36, 37).    

Assim, Pêcheux e Fuchs (2014) reapresentam o quadro epistemológico 

da análise de discurso, até então vista sob a forma de análise automática do 

discurso e passam a compreender a teoria do discurso como uma teoria da 

determinação histórica dos processos semânticos, tendo como finalidade deste 

escrito, superar o atraso no nível dos procedimentos práticos de tratamento dos 

textos, em comparação ao nível atingido nas discussões sobre a relação entre 

o materialismo histórico, a linguística e a teoria do discurso, sendo perpassada 
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pela psicanálise, com o intuito de reduzir a separação entre a análise de 

discurso e teoria do discurso (PÊCHEUX; FUCHS, 2014).    

É importante frisar o fato de que a análise de discurso trabalha com a 

língua mediante seu funcionamento discursivo e com possibilidade de 

aberturas, haja vista, que na análise de discurso considera o discurso em sua 

materialidade e historicidade, mais precisamente, a língua em seu 

funcionamento, onde realiza seu trabalho estabelecendo a relação entre língua, 

discurso e ideologia. Nisso, Pêcheux (1975) apud Orlandi (2015a, p. 15) diz 

que “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem ideologia: o indivíduo é 

interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a língua faz sentido”.  

De acordo com Orlandi (2015a, p. 20), no quadro teórico da análise de 

discurso: 

Nem o discurso é visto como uma liberdade em ato, totalmente 
sem condicionantes linguísticos ou determinações históricas, 
nem a língua como totalmente fechada em si mesma, sem 
falhas ou equívocos. 
 

Desta forma, não existe verdade absoluta, os discursos não são puros, 

há sempre outros discursos trazidos pela memória discursiva dos sujeitos. O 

que existe são os gestos de interpretação que compõem as formações 

discursivas. Por este viés, de acordo com Indursky (1992, p.19), a teoria do 

discurso ao ser articulada com o materialismo histórico e a linguística, é 

entendida como: 

 

[...] a teoria da determinação histórica dos processos 
semânticos. Para que tal teoria possa ser estabelecida, os dois 
campos anteriores precisam articular-se. De um lado, depende 
dos processos linguísticos (lexicais, morfológicos e sintáticos) 
que determinam o dizer de um sujeito e, de outro, o dito, ao ser 
relacionado a um sujeito Interpelado ideologicamente, sofre 
determinações históricas que definem o que pode e o que deve 
ser dito em uma conjuntura dada, por um falante específico. o 
que está em jogo não é o sentido cristalizado. Interessa, 
sobretudo, captar o processo semântico em sua dinâmica. Para 
tanto, o referido processo não pode estar desvinculado de 
elementos exteriores, a língua.  

 

Segundo Pêcheux e Fuchs (2014, p.178), ao articular a análise 

(automática) de discurso com a teoria do discurso, o termo “discurso” pode 

remeter a dois equívocos, que devem ser evitados pelo analista de discurso.  
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O primeiro consiste em confundir discurso e fala (no sentido 
saussuriano): o discurso seria então a realização em atos 
verbais da liberdade subjetiva que “escapa ao sistema” (da 
língua)”. Contra esta interpretação reafirmamos que a teoria do 
discurso e os procedimentos que ela engaja não poderiam se 
identificar com uma “linguística da fala”.  
O segundo equívoco se opõe ao primeiro porque “distorce no 
outro sentido” a significação do termo “discurso”, enxergando aí 
um suplemento social do enunciado, logo um elemento 
particular do sistema da língua, que a “linguística clássica” teria 
negligenciado (PÊCHEUX; FUCHS, 2014, p. 178).  

 

Os autores ainda discorrem sobre essa perspectiva, mais precisamente, 

sobre a apresentada no segundo equívoco, em que o nível do discurso se 

integraria à língua, sob a forma de uma competência de tipo particular, cujas 

propriedades variariam em função da posição social, o que equivaleria à ideia 

de que existem línguas, tomando ao pé da letra a expressão, politicamente 

justa mas linguisticamente discutível: “patrões e empregados não falam a 

mesma língua” (PÊCHEUX; FUCHS, 2014, p. 178, 179). 

Com isso, Indursky (1992) explicita que a teoria do discurso se depara 

com o campo da Linguística; pois enquanto a primeira refere-se à relação com 

a exterioridade, a segunda refere-se à organização interna do discurso. Desse 

modo, o discurso é estabelecido numa relação entre o linguístico e o 

ideológico, não sendo considerado apenas a análise linguística ou conteúdo, 

mas, leva em conta o trabalho do simbólico e do histórico sobre as ideologias. 

Logo, a língua é vista em sua possibilidade metalinguística.  

Assim, Indursky (1992, p. 20) confirma a importância do discurso ser 

visto à luz da teoria do discurso, pois “é ela que irá produzir o corpo teórico 

necessário para que a análise de discurso possa se instaurar e operar sobre 

esse objeto heterogêneo que é o discurso”. Ou seja, compreender esse 

funcionamento por meio da teoria do discurso, a partir da perspectiva sócio 

histórica. 

É relevante destacar que essas três regiões são atravessadas por uma 

teoria da subjetividade, configurada enquanto natureza psicanalítica, porém, 

esta não pode ser considerada uma quarta região constitutiva (ORLANDI, 

2015b).  O que também o psicanalista Lacan, em suas pesquisas, concerne a 

psicanálise aludida ao inconsciente estruturado na forma da linguagem. E, para 
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Pêcheux, tanto a ideologia quanto o inconsciente estão interligados por meio 

da materialidade da linguagem na constituição do sujeito.  

Sobre esse aspecto, Baldini (2005) chama atenção para o fato de que a 

psicanálise não seria uma quarta disciplina ou uma teoria que estivesse na 

constituição, na epistemologia da análise de discurso mas, como uma teoria 

que atravessaria essas três regiões: linguística, materialismo histórico e teoria 

do discurso. 

Segundo Orlandi (2003a, p.3), a análise de discurso se pratica e se 

desloca dessas regiões teóricas e “se faz entre terrenos firmados pela prática 

positivista da ciência (a linguística e as ciências sociais)”. Logo: 

 
[...] a Linguística, para se constituir, exclui o sujeito e a situação 
(o que chamamos exterioridade), e as Ciências Sociais não 
tratam da linguagem em sua ordem própria, de autonomia, 
como sistema significante, mas a atravessam em busca de 
sentidos de que ela seria mera portadora, seja enquanto 
instrumento de comunicação ou de informação. Em suma, a 
Linguística exclui a exterioridade, e as Ciências Sociais tratam 
a linguagem como se ela fosse transparente (ORLANDI, 
1994a, 53).  

 
  Nesse terreno, a análise de discurso provoca uma desterritorialização e 

nesse movimento, “põe em estado de questão o sujeito do conhecimento e seu 

campo, seu objeto e seu método, face à teoria que produz” (ORLANDI,2003a, 

p. 3).  

 Por conseguinte, almeja-se que nesses territórios desiguais, em que 

análise de discurso se desenvolve, se constitua de particularidades próprias. 

Sendo assim, tanto o “sujeito como a escrita da análise de discurso se 

delineiam nesse seu modo de existir, nessa sua qualidade de ser uma 

disciplina de entremeio”. Apesar da análise de discurso ser considerada não 

positivista, essas particularidades não constituem motivos para abandonar o 

“território da reflexão a que se dá o nome de ciência, mais especificamente, no 

interior do que chamamos ciências humanas e sociais” (ORLANDI, 2002, p. 

21).  

Orlandi (2003a, p. 3) afirma que a análise de discurso dá credibilidade às 

palavras de Saussure ao atestar que a língua é “fato social”. Nisso implica 

pensar que a análise de discurso vincula “a língua à exterioridade, à ideologia, 

e a ideologia ao inconsciente”.  
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Ainda, Orlandi (2003a), refere-se a outro deslocamento que a análise de 

discurso produz, o deslizamento da dicotomia língua/fala, para uma relação    

não dicotômica, língua e discurso. Assim, a não dicotomia da relação língua e 

discurso possibilita novos conhecimentos linguísticos dessa forma, 

compreende-se um novo marco em seu desenvolvimento (ORLANDI, 2002). 

 

1.3 História das Ideias Linguísticas no Brasil: caminhos percorridos 

 

O projeto história das ideias linguísticas constituiu-se a partir de 

conhecimentos que foram produzidos através do projeto desenvolvido na área 

da linguística, do Instituto de Estudos da Linguagem - IEL na Unicamp, 

intitulado: “Discurso, Significação, Brasilidade”, elaborado por uma equipe de   

pesquisadores na área de análise de discurso e coordenado por Eni Puccinelli 

Orlandi, sendo desenvolvido a partir de 1987 (ORLANDI, 2013), cuja finalidade 

era, conforme Ferreira (2018, p.1), “estudar como, em nossa história, no Brasil, 

os discursos sobre a nossa identidade foram sendo construídos: discursos que 

fazem com que nos signifiquemos como brasileiros”. 

A forma do pensar coletivamente possibilitou a abordagem de diferentes 

temas nesse projeto. Isso, resultou num campo maior de estudos e pesquisas 

voltados à constituição da língua como identidade nacional, levando em 

consideração os aspectos: “religioso, o político, o jurídico, o científico, o cultural 

e o linguístico”. O mais interessante é que esse projeto tomou maior 

abrangência no campo linguístico, direcionado à identidade constitutiva da 

língua nacional (Brasil) e, a partir disso tornou-se base para novas produções 

na linha de pesquisa sobre a língua articulada, envolvida no processo histórico 

e na produção de novos conhecimentos sobre ela (ORLANDI, 2013).     

 O êxito desse projeto teve e tem grande representatividade, que 

resultou na publicação de vários trabalhos de pesquisa, dentre essas 

produções destacam-se as pesquisas publicadas em livros, organizados pela 

pesquisadora Orlandi, como: Política Linguística na América Latina (ORLANDI, 

1988), Terra à Vista (ORLANDI, 1990), e Discurso Fundador (ORLANDI,1993).  

Dentre essas, ressalta-se aqui, o livro Terra à Vista, dado o fato de retratar a 

“questão da identidade do sujeito brasileiro em nossa história”, tema esse 
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essencial desde o início do primeiro projeto da História das Ideias Linguísticas - 

HIL, em 1992 (FERREIRA, 2018, p. 2). 

 Destaca-se que, a relação de trabalho estabelecida entre Eni Orlandi, na 

Unicamp, e Sylvain Auroux, na Universidade de Paris VII, no ano de 1988, foi 

um marco para a constituição do primeiro projeto HIL. Naquele momento, 

Orlandi realizava um estágio de Pós-Doutorado na França e a parceria ocorreu 

quando ela teve a oportunidade de conhecer os trabalhos do grupo de 

pesquisadores da equipe coordenada por Auroux, sobre a história das teorias 

linguísticas, que incluía também, pesquisadores da análise de discurso. 

Através desse encontro foi possível propor um projeto de pesquisa coletivo, 

sobre a temática, “História das Ideias Linguísticas: Construção de um Saber 

Metalinguístico e a Constituição da Língua Nacional”, realizado entre França e 

Brasil, o que resultou em um termo de cooperação entre os grupos de pesquisa 

de Auroux e de Orlandi, por meio do apoio e de acordo entre Cofecub/Capes 

(SOBRINHO, 2015). Orlandi (2001, p. 7) elucida ainda que, o intuito desse 

projeto consistia também em “trazer contribuições específicas ao modo de 

pensar e trabalha a questão da língua nos países de colonização”. 

A partir dos anos 90, no Brasil, o sucesso da parceria entre Orlandi e 

Auroux tornou-se referência para os trabalhos de pesquisas na história das 

ideias linguísticas. De acordo com Ferreira (2018, p.2), essa parceria firmada 

entre a equipe de pesquisadores brasileiros e a franceses, culminou em novos 

projetos, contribuindo “para um fortalecimento das relações de colaboração 

com outras universidades e instituições de pesquisa do Brasil e do exterior, 

tornando possível a oficialização de um Programa de Pesquisas”.  

Ferreira (2018, p.2), destaca três projetos HIL que tiveram apoio do 

acordo Capes/Cofecub:  

• No período entre 1992-1995, o projeto “Construção de um Saber 

Metalinguístico e a Constituição da Língua Nacional”, coordenado por 

Eni Orlandi (Unicamp) e Sylvain Auroux (Université Paris VII); 

• No período entre 1996-2003, o projeto “Ética e Política das Línguas”, 

coordenado por Eni Orlandi (Unicamp), Diana Luz Pessoa de Barros 

(USP) e Sylvain Auroux (ENS Fontenay/Saint-Cloud); 
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• No período entre 2005-2008, o projeto “O Controle Político da 

Representação: Uma História das Ideias”, coordenado por Eduardo 

Guimarães (Unicamp) e Jean-Claude Zancarini (ENS-LSH).  

Com esses projetos, abriu-se um leque de possibilidades de pesquisas 

sobre a história da língua articulada à análise de discurso.  

É importante mencionar aqui, os trabalhos publicados, por Orlandi: 

• Tradução brasileira do livro de Sylvain Auroux, A Revolução Tecnológica 

da Gramatização, no ano de 1992.   

• Língua e Cidadania: o Português no Brasil (GUIMARÃES; ORLANDI 

(orgs.), 1996), que aborda os aspectos da gramatização brasileira e 

busca compreender a relação língua/ história social (ORLANDI, 2001); 

• O número 130 da Revista Langages (GUIMARÃES; ORLANDI (orgs.), 

1998), “totalmente dedicado à questão da língua portuguesa no Brasil 

em sua relação com a formação de um espaço de produção de 

saber(es) sobre a(s) língua(s) ligado ao estabelecimento de uma política 

linguística para nosso país” (BALDINI, 2005, p.57); 

• O livro História das Ideias Linguísticas; construção do saber 

metalinguístico e constituição da língua nacional (ORLANDI (org.), 

2001); que se dedica à história da produção de ideias linguísticas, por 

meio de instrumentos como a gramática e o dicionário no Brasil, bem 

como sobre o processo de constituição da língua nacional; 

• A História do Saber Lexical e Constituição de um Léxico Brasileiro 

(NUNES; PETTER (orgs.), 2002), que apresenta aspectos distintos dos 

estudos lexicais no Brasil. 

 Ainda, esses projetos em HIL possibilitaram a fomentação de pesquisas 

sobre temas que abordassem o papel das instituições universitárias brasileiras 

diante da constituição dos saberes produzidos sobre a linguagem. Neste 

sentido a obra intitulada: Institucionalização dos Estudos da Linguagem: A 

Disciplinarização das Ideias Linguísticas (GUIMARÃES & ORLANDI (orgs.), 

2002), apresenta composições sobre a “institucionalização da linguística no 

Brasil, bem como produções sobre a constituição das instituições escolares, os 

Colégios, ao lado da disciplinarização dos estudos linguísticos e da questão do 

ensino” (FERREIRA, 2009, p. 38). 
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Acerca das relações institucionais de colaboração estabelecidas no 

Brasil, vários convênios contribuíram para a expansão da HIL, como descreve 

Ferreira (2018, p. 2,3): 

 

[...] a oficialização de convênios entre a Universidade Federal 
de Santa Maria, pelo Programa Nacional de Cooperação 
Acadêmica – Procad/CAPES, e entre a Universidade do Estado 
do Mato Grosso, pelo Programa de Qualificação institucional – 
PQI/CAPES, por exemplo, realizados nos inícios dos anos 
2000, contribuíram para uma importante expansão das 
pesquisas em história das ideias linguísticas no país. Em um 
movimento de expansão dessas pesquisas a partir dos anos 
2000, vários outros projetos de diferentes tipos foram 
realizados em diversas instituições brasileiras: projetos 
docentes, projetos de pesquisadores do CNPq, projetos de 
iniciação científica, de mestrado e de doutorado, muitos deles 
financiados por agências de fomento estaduais ou federais e 
firmados por acordos internacionais, como projetos de 
doutorado sanduíche e de pós-doutorado. 

 

A expansão da pesquisa e projetos na área de HIL com a 

institucionalização da disciplina HIL na Unicamp, na década de 1990 e, 

subsequente na pós-graduação no ano de 2004, propiciaram uma ampliação 

dessas pesquisas e criação de novas disciplinas de HIL ou a ela ligadas em 

diversas outras universidades brasileiras (FERREIRA, 2009). 

O IEL/Unicamp, teve um papel fundamental para a formação de 

pesquisadores na área de análise de discurso, articulada com a HIL. 

Pesquisadores oriundos de diversas regiões do Brasil, interessados nessa área 

de pesquisa, participaram de seleções para ingressar nos cursos de mestrado 

e doutorado da Unicamp. Após essas formações, o interesse pelo campo de 

conhecimento da linguagem e das línguas no Brasil tem motivado professores 

e pesquisadores de outros estados brasileiros a estender a linha de pesquisa 

AD articulada com HIL em outras universidades. 

Segundo Fragoso (2006, p.93), o projeto História das Ideias Linguísticas 

no Brasil “preocupa-se especialmente com a historicidade (a materialidade) da 

língua portuguesa no espaço enunciativo em que ela se desenvolve enquanto 

língua nacional brasileira”. Assim, visa conhecer a língua e o saber que se 

constrói sobre ela, ao mesmo tempo em que se pensa na formação dos 

sujeitos, bem como da sociedade.   
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Diante desse contexto, apresenta-se aqui os trabalhos desenvolvidos na 

articulação entre a Análise de Discurso- AD e HIL na Universidade Federal de 

Rondônia- UNIR, sob a coordenação do prof. Dr. Élcio Aloisio Fragoso2, o qual 

teve seu interesse pelo campo de conhecimento na análise de discurso 

consolidado através de trabalhos desenvolvidos como docente na graduação e 

pós-graduação da UNIR. As experiências adquiridas nesta fase, possibilitaram 

a reflexão sobre os conhecimentos produzidos em diferentes perspectivas dos 

estudos no campo da linguagem, que levaram à defesa de vários trabalhos 

voltados para pesquisas de AD e HIL. 

Essas pesquisas têm-se estendido pelo Estado de Rondônia. Entre as 

inúmeras contribuições desenvolvidas, tem-se a Dissertações dos Mestrados 

em Letras e História e Estudos Culturais na UNIR, sob orientação de Fragoso, 

a partir de 2016, em que se pode destacar: 

 

• Em 2016: 

✓ A heterogeneidade constitutiva na identidade do sujeito professor de 

Língua Inglesa: ressonâncias sobre o modo de dizer e lugares 

discursivos (OLIVEIRA, 2016); 

✓ As condições político-históricas de constituição do discurso sobre o 

ensino de literatura: a materialização de um saber linguístico e o 

processo de institucionalização de sentidos da língua/literatura 

(BONATTO, 2016); 

✓ Os efeitos do trabalho simbólico das ONG's ambientalistas 

internacionais (SANTOS, 2016). 

 

• Em 2017: 

✓ O sujeito, o discurso, a ideologia e a constituição da identidade indígena: 

uma análise de documentos oficiais e políticas públicas (SILVA, 2017a); 

✓ Políticas linguísticas e a prática discursiva no instrumento linguístico 

(OLPEF - Memórias Literárias) (SILVA, 2017b); 

                                                           
2 O Prof. Dr. Élcio Aloisio Fragoso, pesquisador na Universidade Federal de Rondônia- UNIR, 

Campus de Porto Velho- RO, fez seu mestrado em 2001 e doutorado em 2006 no IEL da 
Unicamp. Em suas pesquisas que versaram sobre HIL na constituição da língua no Brasil, teve 
a honra de ser orientado pela Profa. Dra. Eni Puccinelli Orlandi. 

http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/20.%20Marcia%20Iolanda.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/20.%20Marcia%20Iolanda.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/20.%20Marcia%20Iolanda.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/23.%20Simone%20Cristina%20Bonatto.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/23.%20Simone%20Cristina%20Bonatto.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/23.%20Simone%20Cristina%20Bonatto.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202013/2.%20Alexandre%20Dourado%20Santos%20Os%20efeitos%20do%20trabalho%20simbolicos%20das%20ongs%20ambientalistas%20internacionais.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202013/2.%20Alexandre%20Dourado%20Santos%20Os%20efeitos%20do%20trabalho%20simbolicos%20das%20ongs%20ambientalistas%20internacionais.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/5.%20Ariceneide%20O%20sujeito%20o%20discurso%20a%20ideologia.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/5.%20Ariceneide%20O%20sujeito%20o%20discurso%20a%20ideologia.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/10.%20Eunice%20Politicas%20linguisticas%20e%20a%20pratica%20discursiva%20no%20instrumento%20linguistico-.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/10.%20Eunice%20Politicas%20linguisticas%20e%20a%20pratica%20discursiva%20no%20instrumento%20linguistico-.pdf


31 
 

 

✓ Euclides da cunha: nem cientista, nem jornalista, mas literato (autor da 

língua) – Uma breve viagem pelas filiações teóricas e Heterogeneidade 

que constituíram o seu discurso (CARDOZO, 2017); 

✓ Uma análise do funcionamento do discurso e da construção de 

representações imaginárias sobre a Amazônia em O mar e a selva - 

Relato de um inglês na Amazônia (BARALDI, 2017). 

 

• Em 2018: 
 

✓ O processo de institucionalização do direito à língua: uma análise 

discursiva dos sentidos de línguas (co)oficiais em legislações municipais 

brasileiras (JÚNIOR, 2018); 

✓ Uma análise dos efeitos de sentido identitários no discurso do Portal G1 

Rondônia sobre o patrimônio Estrada de Ferro Madeira-Mamoré 

(GIRARDI, 2018); 

✓ A ideologia e a forma sujeito-de-direito no discurso jurídico: Uma análise 

discursiva sobre a operação termópilas (RODRIGUES, 2018). 

 

 Dessa forma, as pesquisas defendidas na área da Análise de Discurso 

(AD) no entremeio com a História das Ideias Linguísticas (HIL), foram 

“plantada” na UNIR. E, como fruto dessa semente lançada, temos o grupo de 

pesquisa “Conhecimento, História e Língua/GPeCHeLi”, vinculado à UNIR e a 

Universidade do Vale do Sapucaí/UNIVÁS, institucionalizado desde o ano de 

2017. 

Destarte, esse momento sublime sobre o projeto de pesquisa GPeCHeLi 

fora apresentado por Júnior (2018, p. 14), em sua dissertação de mestrado, 

onde afirma que: 

 

Há muitas maneiras de se contar a história do GPeCHeLi, que 
foi fundado a partir de uma prática discursiva produzida em 
Análise de Discurso e em História das Ideias Linguísticas, não 
cronológica, não geográfica, mas inscrita em uma rede de 
filiações de pesquisa, de relações de trabalhos, produzidas no 
Brasil. Embora o primeiro contato pessoal entre os professores 
líderes do GPeCHeLi, tenha se dado em um Simpósio 
Temático da Associação Brasileira em Linguística (ABRALIN), 
realizado em Niterói/RJ, em março de 2017, a ideia desse 

http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/8.%20Eliana%20Baraldi%20Uma%20analise%20do%20funcionamento%20do%20discurso%20e%20da%20cosntrucao.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/8.%20Eliana%20Baraldi%20Uma%20analise%20do%20funcionamento%20do%20discurso%20e%20da%20cosntrucao.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/8.%20Eliana%20Baraldi%20Uma%20analise%20do%20funcionamento%20do%20discurso%20e%20da%20cosntrucao.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202016/3.%20Carlos%20Barroso.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202016/3.%20Carlos%20Barroso.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202016/3.%20Carlos%20Barroso.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202016/16.%20MARIA%20JANETE%20A%20IDEOLOGIA%20E%20A%20FORMA%20SUJEITO-DE-DIREITO%20NO%20DISCURSO%20JURiDICO%20-.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202016/16.%20MARIA%20JANETE%20A%20IDEOLOGIA%20E%20A%20FORMA%20SUJEITO-DE-DIREITO%20NO%20DISCURSO%20JURiDICO%20-.pdf
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Grupo de Pesquisa tomou forma em meados do ano de 2017, 
durante a culminância do Projeto de Extensão Universitária, 
como parte de uma proposta de evento, intitulada Encontro 
Nacional em Análise de Discurso – ENADIS no período de 12 a 
14 de julho, coordenado pelo Prof. Dr. Élcio Aloisio Fragoso 
(UNIR) e pelo T.A.E.S. Esp. Carlos Barroso de Oliveira Júnior 
(UNIR), que em sua primeira edição trabalhou questões 
referente à temática exterioridade e ideologia. 

 

Segundo o autor, a partir daí surge a primeira edição do ENADIS. 

Durante os três dias desse evento foi possível realizar um conjunto de 

atividades. Uma delas foi uma forte discussão em torno das noções de 

Exterioridade e de Ideologia, que colocou em destaque pesquisas de diferentes 

domínios dos estudos da linguagem e de outras áreas afins. Com isso, o 

evento promoveu, além dos trabalhos que se desenvolveram na UNIR, 

apresentações de trabalhos produzidos por pesquisadores de outras 

instituições, formando assim um processo concreto de circulação do 

conhecimento. 

 
Destacamos a publicação dos Anais do Enadis 2017, que 
reúne trabalhos de pós-graduandos de diferentes campos do 
conhecimento e produz condições para uma inserção social 
dos Programas de Pós-Graduação – Mestrado Acadêmico em 
Letras (ML) e Mestrado Acadêmico em História e Estudos 
Culturais (MHEC) em Porto Velho, na região Norte do país, na 
Amazônia e em outras regiões do Brasil. O Enadis é um evento 
em potencial para se consolidar como uma referência na área 
dos estudos da linguagem, em âmbito nacional, e que vem 
contribuindo para a circulação de trabalhos de discentes e 
docentes tanto por meio das apresentações de trabalho, 
palestras, minicursos e conferências no encontro, como por 
meio da publicação dos trabalhos apresentados nesse 

encontro (JÚNIOR, 2018, p. 14). 
 

Junior (2018) destaca ainda a continuidade do ENADIS, a segunda 

edição do evento, que aconteceu em 2018, na UNIR/Porto Velho, com o tema 

"Conhecimento, História e Língua", promovido pelo Grupo de Pesquisa 

Conhecimento, História e Língua (CNPq), em parceria com os Mestrados 

Acadêmico em Letras, Acadêmico em História e Estudos Culturais, Acadêmico 

em Estudos Literários e Profissional em Educação Escolar. 

O ENADIS tornou-se um evento de referência na área de pesquisas dos 

estudos da linguagem, na esfera regional/nacional com circulação de trabalhos 

de discentes e docentes, apresentações de trabalho, palestras, minicursos e 
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conferências, que culminaram na publicação do ANAIS do II ENADIS, com 

o tema "Conhecimento, História e Língua". Essa publicação contém produções 

bibliográficas dos Acadêmicos inscritos no Mestrado Acadêmico e afins da 

UNIR e está disponível ao público. Salienta-se que há novas propostas para o 

III ENADIS em 2020. 

Ressalta-se também, o Projeto de Pesquisa intitulado: A produção 

histórica do conhecimento sobre a língua e sua diversidade, institucionalizado 

em 14/02/2018, por meio da UNIR, tendo como coordenador o Prof. Dr. Élcio 

Aloisio Fragoso (da Fundação Universidade Federal de  Rondônia – UNIR), 

que envolve pesquisadores de diferentes Universidades, como a Profa. Dra. 

Juciele Pereira Dias (Universidade do Vale do Sapucaí – UNIVÁS) e  o Prof. 

Dr. Rodrigo Oliveira Fonseca (Universidade Federal do Sul da Bahia –UFSB) e 

importante contribuição dos  alunos do mestrado  acadêmicos da UNIR.  

Em relação a esse projeto de pesquisa, Fragoso3 elucida:  

 
O projeto de pesquisa que estamos nos propondo a 
desenvolver tratará de questões relacionadas à história da 
produção do conhecimento sobre a língua portuguesa no Brasil 
em seus diferentes modos de materialização e de 
funcionamento. Refletir sobre a história da produção desse 
conhecimento, da perspectiva em que nos inscrevemos, a 
discursiva, significa fazer a história do homem e da sociedade. 
É importante também ressaltar o papel que os objetos de 
conhecimento (sua construção) têm na forma como se organiza 
a nossa sociedade. Dessa forma, consideramos que falar de 
conhecimento implica em colocar a questão do político, da 
disputa, que decorre em compreender que a produção do 
conhecimento é histórica, ou seja, é constitutiva da própria 
língua, da sociedade e do sujeito. São relatos, cartas, 
gramáticas, lista de palavras, dicionários monolíngues e 
bilíngues, literatura, leis, diretórios, programas de ensino, 
enfim, são muitos os instrumentos que significavam a língua 
portuguesa no Brasil, instituindo sentidos, de um lado, 
apagando a diversidade de línguas, por outro. E ainda, 
interessa-nos as instituições, como as escolares, a literatura, o 
jurídico, museus e bibliotecas, e suas práticas (de ensino, 
literária, de arquivo, etc.). As pesquisas que serão 
desenvolvidas por este projeto vão tematizar as línguas 
indígenas, africanas, de imigrantes, enquanto políticas de 
línguas, a relação unidade x diversidade, os conhecimentos e 
saberes produzidos, os sentidos de línguas de fronteiras, etc. 

 

                                                           
3Projetos de pesquisa:  http://lattes.cnpq.br/0480649113661832 
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Torna-se relevante destacar que o próprio trabalho de pesquisa que, 

aqui se apresenta com o título “A Produção de um saber sobre a língua de 

sinais brasileira através do instrumento literário infantojuvenil” é também fruto 

do projeto “A produção histórica do conhecimento sobre a língua e sua 

diversidade”. Que pretende contribuir com os estudos sobre a história das 

ideias linguísticas no Brasil. 
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2 A PRODUÇÃO HISTÓRICA DO CONHECIMENTO SOBRE A LÍNGUA DE 

SINAIS BRASILEIRA  

 

2.1 A trajetória da gramatização da língua de sinais brasileira  

   

 Entender a constituição da língua de sinais é ter acesso à história, aos 

fatos que resultaram na sua configuração e aos discursos já formulados sobre 

ela em outros momentos históricos. Assim, nessa análise, passa-se a observar 

a língua de sinais brasileira a partir de uma perspectiva histórica que define a 

forma de sua gramatização enquanto um saber metalinguístico. 

O processo de gramatização da língua de sinais do Brasil pode ser 

alinhado ao conceito de gramatização desenvolvido por Auroux (1992, p.65), 

como “o processo que conduz a descrever e a instrumentar uma língua na 

base de duas tecnologias, que são ainda hoje os pilares de nosso saber 

metalinguístico: a gramática e o dicionário”. Paralelo a esse conceito, destaca-

se os estudos de Guimarães (1996), em “Sinopse dos Estudos do Português 

no Brasil: a gramatização brasileira”, cujo estudo aborda os movimentos de 

gramatização brasileira do português no Brasil por periodização. 

Até o momento não há registros de estudos sobre a língua de sinais por 

meio de uma periodização, como formula Guimarães (1996). Nota-se que essa 

forma de abordagem feita por ele, proporciona melhor entendimento do 

processo de gramatização da língua portuguesa. Dessa forma, compreende-se 

que também seja importante para a língua de sinais brasileira, que se remonte 

aos acontecimentos linguísticos ocorridos no Brasil a partir do século XIX. 

Logo, com base nesse estudo de Guimarães e juntamente aos conhecimentos 

reunidos sobre a língua de sinais é que se formula, nessa pesquisa, o processo 

de gramatização da língua de sinais brasileira, apresentados em cinco 

períodos:  

 Primeiro período tem início no século XIX, marcado pela ausência de 

documentos ou registros em/ sobre a língua de sinais dos surdos brasileiros.  

Sendo um dos motivos, a escassez de estudos direcionados à modalidade da 

língua (BRASIL, 2002), o que impossibilitou manter um registro gráfico dos 

sinais da língua dessa época.  
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 O segundo período corresponde à segunda metade do século XIX, 

período este marcado pelas ideias dos escritores do Romantismo, dos países 

como Portugal, França, Inglaterra e a Alemanha (GUIMARÃES, 1996). Em 

meio a efervescência das ideias românticas e sob o governo de D. Pedro II 

tem-se o início do processo da construção de um saber sobre a língua de 

sinais no Brasil. A seguir, no ano de 1857 é fundado o Imperial Instituto dos 

Surdos-Mudos brasileiro, com a direção do surdo francês, E. Huet.  A fundação 

desse instituto é considerada um dos marcos da organização do Estado 

Imperial.  Sua criação fora relevante para os surdos, mesmo sob a influência e 

tendência mundial advinda da França que era, nesse momento, a de apenas 

disseminar a criação de escolas para surdos e divulgar o acesso à 

escolarização às camadas populares. Nisso, porém, havia a prevalência do 

ensino da língua portuguesa sobre o ensino de sinais para o surdo, o que 

resguardava ao novo império brasileiro a hegemonia do ensino. 

Mesmo sendo o ensino brasileiro para surdo de uma filiação linguística 

francesa, a iniciativa de D. Pedro II em proporcionar o ensino aos surdos 

brasileiros, muito contribuiu para que eles pudessem estabelecer o primeiro 

contato com a língua de sinais de forma estruturada; um novo quadro da 

história dos surdos começa a ser desenhado, nele começa ser visualizado o 

“sujeito de direito que ia se configurando” (LAGAZZI, 1996, p.32). 

Destarte, destaca-se a contribuição da língua de sinais francesa para 

constituição da língua de sinais4 no Brasil. O contato linguístico entre um 

pequeno número de surdos, possivelmente iletrados, foram aos poucos se 

intensificando e os sinais utilizados por surdos brasileiros foram se mesclando  

e, como diz Silva (2012, p. 107), “ganhando novos contornos, diferenças, 

marcas que ficam e outras que surgem nesse outro espaço discursivo, com a 

língua daqui”. Com isso, surgem novos sinais que são instalados em um novo 

espaço-tempo e, em novas condições de produção.  

A partir da década de 70 do século XIX, Tobias Leite, na posição de 

diretor do Instituto, realiza a tradução de diversos livros do francês 

(provenientes do Instituto de Surdos de Paris) para o português. A primeira 

                                                           
4 “As línguas de sinais são denominadas línguas de modalidade gestual-visual (ou espaço-

visual), pois a informação linguística é recebida pelos olhos e produzida pelas mãos” 
(QUADROS; KARNOPP, 2007, p. 47,48). 
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tradução refere-se a obra de autoria do professor Valade-Gabel, ouvinte, 

intitulado “Methode pour Enseigner aux Surds-Muets”, da qual, realizou-se a 

impressão de aproximadamente 500 exemplares que foram enviadas para 

algumas províncias do Brasil, com o intuito de orientar os professores que 

eventualmente recebiam alunos surdos. Ainda, Tobias Leite, mediante a 

demanda de alunos surdos de vários lugares para estudarem no Rio de 

Janeiro, implementa medidas afim de que fossem fundadas outras instituições 

para os surdos, sendo essas, fundadas em Minas Gerais, São Paulo, Paraná e 

Goiás (ROCHA, 2008).   

Em sequência, Tobias Leite traduz e publica várias obras, entre elas: 

✓ Lições de Geografia do Brasil (organizado pelo Doutor Tobias 

Rabello Leite). Rio de Janeiro, 1873; 

✓ Guia para professores primários (extraído de uma obra do 

professor Jean-Jacques Vallade-Gabel pelo Doutor Tobias 

Rabello Leite). Rio de Janeiro, 1874; 

✓ Notícias do Instituto dos Surdos-Mudos do Rio de Janeiro 

(publicada pelo Doutor Tobias Rabello Leite). Rio de Janeiro, 

1877; 

✓ Compêndio para o Ensino dos Surdos-Mudos (organizado pelo 

Doutor Tobias Rabello Leite e publicado por ordem do Ministro e 

Secretário de Estado e Negócios do Império Barão Homem de 

Mello). Rio de Janeiro, 1881; 

✓ Ensino prático de língua materna aos surdos-mudos (adaptação 

do método dos frades de S. Gabriel pelo Doutor J.J. Menezes 

Vieira). Rio de Janeiro, 1885; 

✓ Lições de Linguagem Escrita, extraídas do Método pour enseigner 

aux sourds-muets do professor Jean-Jacques Vallade-Gabel 

(adaptação do Doutor Tobias Rabello Leite). Rio de Janeiro, 

1891; 

✓ Surdos-mudos capazes de articular (relatório apresentado ao 

governo pelo professor do Instituto, A.J. Moura e Silva). Rio de 

Janeiro, 1896. 
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 Rocha (2010) faz menção de que esses trabalhos, traduzidos e 

publicados por Tobias Leite, direcionavam-se aos educadores de surdos das 

diversas províncias do Brasil. Com isso, o efeito de sentidos produzidos por 

esses materiais é visto nas ações promovidas pelos professores ao 

redirecionarem o ensino aos surdos. 

Ainda no século XIX, tem-se a primeira publicação do dicionário de 

língua de sinais, intitulado: “Iconografhia dos Signaes dos Surdos-Mudos”, 

produzido e desenhado pelo surdo brasileiro, Flausino José da Gama. Esse 

dicionário apresenta uma adaptação dos “desenhos de sinais da língua de 

sinais francesa com a tradução dos termos do francês para o português 

brasileiro” (QUADROS, 2017, p.40), sendo de extrema significância para os 

surdos, pois através desse instrumento iniciou-se o processo de 

institucionalização de um saber sobre a língua de sinais. Por intermédio desse 

material surge a possibilidade de estudo e pesquisa dos sinais, o que de certa 

forma, implica na visualização da língua de sinais brasileira.  

Diante desse contexto, ex-alunos surdos do Instituto dos surdos mudos 

começam a atuar como professores repetidores do ensino, seguindo a forma 

de ensino do Instituto de Surdos na França. Surge um “novo espaço de 

enunciação, com novos sujeitos, novos modos de relacionar sinal/coisa, a 

língua vai se constituindo em uma outra língua, começando a se distanciar da 

língua de origem” (SILVA, 2012, p.110). Tem-se o prenúncio de um 

reconhecimento da língua de sinais brasileira. 

 O terceiro período, corresponde a década de 80 do século XIX e se 

estende até o final da década de 60 do século XX. Esse período inicial é 

apontado por uma grande polêmica, instaurada a partir da decisão tomada no 

Congresso de Milão, na Itália: a proibição do uso da língua de sinais e a 

imposição do ensino e do aprendizado da língua oral para os surdos no mundo. 

Logo, o governo brasileiro proíbe o ensino de sinais nas escolas e torna 

obrigatório o ensino da língua oral. Nisso, há uma discursividade autoritária em 

relação ao domínio da língua portuguesa. 

Mediante a proibição do uso da língua de sinais, tem-se uma longa 

interrupção das produções de instrumentos linguísticos, referentes à língua de 

sinais no Brasil. Contudo, na metade dos anos 60 do século XX, surgem novos 

olhares para/sobre os surdos. Esses novos olhares voltam-se para 
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Universidade Americana de Gallaudet Estados Unidos, local de referência de 

estudos e o campo para pesquisas sobre a língua de sinais americana, tendo 

como principal responsável o professor e linguista americano, Willian Stokoe, 

que produz e publica a obra Estrutura Sign Language (1960). Em seguida, 

também produz o primeiro dicionário da American Signs Language - ASL 

(1965), sendo compilado por dois colegas surdos, Carl Croneberg e Dorothy 

Casterline, produção essa, que confere a língua de sinais americana o estatuto 

de língua. A partir desses acontecimentos, várias pesquisas foram realizadas 

em diferentes línguas de sinais5 de diferentes países.  

Embora a língua de sinais tenha sido introduzida no Brasil mesmo antes 

do século XX, mas somente a partir da década de 80 desse século é que essa 

língua passa a ser vista como objeto de estudo nas universidades. Com isso, 

formula-se o quarto período do processo de gramatização da língua de sinais. 

Nesse período, os primeiros estudos de cunho linguístico e histórico são 

apresentados através de algumas produções em artigos e livros produzidos por 

pesquisadores ouvintes. Seguem algumas dessas primeiras publicações:  

✓  “Similarites and diferences in two sing languages” (FERREIRA-

BRITO,1984); 

✓ “Aquisição do parâmetro configuração de mão na Língua 

Brasileira de Sinais (Libras): estudo sobre quatro crianças surdas, 

filhas de pais surdos” (KARNOPP,1994); 

✓ “Person and deixis in brazilian sign language” (BERENZ,1996); 

✓ Educação de surdos e a aquisição da linguagem (QUADROS, 

1997); 

✓ “A relação sintático-semântica dos verbos e seus argumentos na 

língua brasileira de sinais – Libras” (SOUZA, 1998); 

✓ “Signo gestual-visual e sua estrutura frasal na língua de sinais dos 

centros urbanos brasileiros” (LSCB) (FELIPE,1998); 

✓ “Phrase structure of brazilian sign language” (QUADROS, 1999). 

                                                           
5 A diferença fundamental entre línguas de sinais e línguas orais, segundo Stokoe e o grupo de 

pesquisadores que se dedicou à investigação das línguas de sinais durante os anos de 1960 e 
1970, diz respeito à estrutura simultânea de organização dos elementos das línguas de sinais 
(QUADROS; KARNOPP, 2007, p. 48). 
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Nesse mesmo período, mediante ao avanço dos estudos e pesquisas 

sobre a língua brasileira de sinais, surge a necessidade de compreender a 

estruturação dessa língua. Para isso, os pesquisadores buscam filiações 

teóricas sobre a Língua de Sinais Americana- ASL e por meio de estudos 

comparativos, a língua de sinais brasileira começa a ter novos investimentos 

em diversas áreas de pesquisa. Com isso, desponta uma apropriação teórica 

que permite remodelar os estudos sobre a língua brasileira de sinais seguindo 

os parâmetros que regem a ASL. 

Por conseguinte é produzido o primeiro estudo gramatical sobre a língua 

de sinais brasileira: Por uma gramática de língua de sinais, autoria de Lucinda 

Ferreira Brito, este faz alusão aos estudos sobre a estrutura da ASL, 

apresenta-se como uma tentativa pioneira de descrição linguística da língua de 

sinais no Brasil, sendo visto como instrumento linguístico, propiciando um 

estudo de alguns aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e pragmáticos  

sobre a estrutura da língua de sinais e abrange também alguns aspectos 

linguísticos das línguas orais (FERREIRA-BRITO, 1995). Nota-se que ela 

preenche uma lacuna bibliográfica, de modo a possibilitar e a ampliar um novo 

campo do saber sobre a língua de sinais brasileira.  

Com a criação desse novo estudo gramatical, vê-se uma nova relação 

entre sujeitos surdos e a língua de sinais. Há um novo posicionamento frente à 

língua de sinais e os sinais começam a ser registrados6 de forma que os 

surdos e a língua de sinais passam a serem identificados e significados pelos 

ouvintes.  

 Dentre as principais publicações desse período, consideradas como 

produção de conhecimento, encontram-se os materiais didáticos-pedagógicos, 

intitulados Libras em Contexto, publicados pela primeira vez em 1997, de 

Felipe e Monteiro, ambos ouvintes. Os materiais possuem dois compêndios: o 

livro do estudante e o do professor, acompanhados de um DVD em língua de 

sinais. Através de convênio com a FENEIS-MEC/SEESP/FNDE fez a 

                                                           
6 Para se estudar uma língua de sinais é praticamente obrigatório registrar os dados em vídeo. 
Os informantes deveriam ser surdos-filhos de surdos e, de preferência, surdos-netos de 
surdos. Entretanto, como apenas 5% da população surda tem pais surdos, recorre-se, em 
geral, a surdos com domínio completo de sua Língua de Sinais, procurando-se confrontar os 
dados obtidos com os de outros informantes (FERREIRA-BRITO, 1995, p. 203). 
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publicação desse material em cursos de língua de sinais para todo o Brasil, 

assim, a língua de sinais começou a ser difundida em território brasileiro. 

 Ressalta-se que para a realização dessas produções, houve a 

participação de surdos, os quais contribuíram de forma substancial para 

desenvolvimento da aprendizagem e de estudos sobre a língua de sinais. A 

partir dessas produções, os pesquisadores ouvintes, estudiosos da língua de 

sinais, contaram com a participação de surdos em seus trabalhos.  Aos poucos 

começaram a publicar os resultados dos estudos desenvolvidos sobre os níveis 

linguísticos da língua de sinais, como: fonológicos7, morfológicos, sintáticos, 

semânticos ou pragmáticos da língua de sinais, em direção a um estudo 

gramatical da língua de sinais.  

Logo, com o predomínio da língua portuguesa sobre a língua de sinais, 

presentes nas produções linguísticas, ouvintes se posicionam à frente dessas 

pesquisas sobre a língua dos surdos, produzindo efeitos sobre a constituição 

dessa língua imaginária8, gramatizada, estando ligada de certo modo ao 

português 

 Diante dessa conjuntura é que os instrumentos linguísticos sobre a 

língua de sinais foram produzidos, através de brasileiros ouvintes”. Ou seja, as 

especificidades da língua de sinais buscam ser representadas pela escrita por 

meio da língua portuguesa no Brasil, sendo esta a língua materna desses 

sujeitos. Assim, Ferreira (2005, p.4) faz menção de Auroux (1992), sobre o fato 

                                                           
7 Segundo Karnopp (2008), as línguas de sinais são denominadas língua de modalidade 

gestual-visual (espaço-visual); pois a informação linguística é recebida pelos olhos e produzida 

pelas mãos. Apesar da diferença existente entre línguas de sinais e línguas orais, no que 

concerne à modalidade de percepção e produção, o uso do termo fonologia tem sido usado 

para referir-se também ao estudo dos elementos básicos das línguas de sinais. Historicamente, 

entretanto, para evitar subestimar a diferença entre esses dois tipos de sistemas linguísticos, 

Stokoe (1960) propôs o termo Quirema às unidades formacionais dos sinais (configuração de 

mão, locação e movimento) e, ao estudo de suas combinações, propôs o termo Quirologia (do 

grego mão).  Outros pesquisadores, incluindo, Stokoe em edição posterior (1978), têm utilizado 

os termos Fonema e Fonologia.  O argumento para a utilização desses termos é o de que as 

línguas de sinais são línguas naturais que compartilham princípios linguísticos subjacentes com 

as línguas orais, apesar das diferenças de superfície entre fala e sinal (Klima e Bellugi, 1979; 

Wilbur, 1987; Hulst, 1993).  

8 A língua imaginária não é inofensiva, não deixa de ter seu efeito sobre o real. E isto em duas 
direções: a. Para a história da língua, onde vemos que ela obriga a passar pelas correções, 
coloca paradigmas e controla o uso e a forma da língua. Exemplo: Um xerente, do P.I. Xerente 
em Goiás, que disse que o pastor sabia melhor sua língua do que ele mesmo. Ai, vemos que 
se produziu o apagamento do locutor, do falante (originário) do tupi, ou seja, do índio. 
Consequentemente, se apaga a língua e os sentidos próprios, já que falante, língua e sentidos 
são inseparáveis, se condicionam mutuamente (ORLANDI; SOUZA, 1988, p. 30). 
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de que o “processo de gramatização corresponde a uma transferência de 

tecnologia de uma língua para outras línguas, transferência que não é, ressalta 

o autor, nunca totalmente independente de uma transferência cultural mais 

ampla”. 

 Para compreender a especificidade de diferentes tipos de transferência 

tecnolinguística, torna-se necessário considerar o funcionamento da 

endogramatização e da exogramatização, conforme define Auroux (1992) e 

buscar, a partir daí, refletir sobre as diferentes possibilidades de relação entre 

esses tipos de gramatização. Ferreira (2005) ao fazer menção de Auroux 

(1992), elucida que por endogramatização, entende-se como “a transferência 

de tecnologia das tradições linguísticas gregas para a língua latina, pelos 

latinos.  A gramatização dos vernáculos europeus a partir das tradições latinas 

pelos europeus também é um caso de endogramatização” (FERREIRA, 2005, 

p.5). Logo, em relação a exogramatização, refere-se “ a transferência de 

tecnologia do português para as línguas indígenas, pelos portugueses (e não 

pelos indígenas) no qual foram gramatizados vernáculos sem escrita” 

(FERREIRA, 2005, p.5).    

No tocante às relações de contato e confronto entre línguas no Brasil, 

com sua história de colonização, podemos considerar que a gramatização 

brasileira do português no século XIX é uma endogramatização, mas que 

conseguiu ter um formato diferente, justamente porque ela se apropriar de 

outros instrumentos, os quais, são instrumentos de exogramatização.  

 Nessa perspectiva, Nunes (1996), em sua tese intitulada “Discurso e 

Instrumentos Linguísticos no Brasil: dos relatos de viajantes aos primeiros 

dicionários”, faz menção a gramatização brasileira do português no século XIX, 

como resultado da exogramatização das línguas indígenas no começo da 

colonização no Brasil. Para o autor, ela é o resultado da gramatização do 

português em Portugal no século XVI, sendo contemporâneo a gramatização 

das línguas indígenas.  

Porém, é no século XIX, quando os brasileiros se posicionam como 

autores para fazer uma gramatica da língua portuguesa, segundo Guimarães 

(1996), tem-se a gramatização brasileira do português, uma vez que os 

falantes são brasileiros. A partir daí, há uma imensa produção de materiais de 

autores brasileiros.  
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Em relação a língua de sinais no Brasil, isso acontece quando ouvintes 

constroem estudos gramaticais sobre a língua dos surdos a partir de um 

modelo oral e os surdos são imbuídos nessas construções, não como 

condutores desse processo, mas apenas como participantes. Dessa forma, 

nota-se que a língua de sinais continua inserida no processo de 

exogramatização. 

O quinto período institui-se a partir do novo milênio - século XXI e 

estende-se até atualidade, sendo compreendido pelo processo de legitimação 

da língua de sinais brasileira com a lei nº. 10.436/2002, que diz em seu Art. 1o: 

“É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais – Libras e outros recursos de expressão a ela associado”. 

Em 2001, antes da oficialização da língua de sinais é publicado o 

Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira, de 

Fernando Capovilla e Wakiria Raphael. Essa obra é considerada de grande 

relevância por conter o maior número de sinais registrados e ser fundamentada 

nos conhecimentos da lexicografia e lexicologia das línguas orais. É importante 

frisar que essa obra teve como modelo a língua oral, logo, há marcas da 

oralidade identificadas através do registro da escrita, amparada em sinais 

fonético-fonológicos, na transposição da língua espacial. Ressalta-se que para 

essa produção, houve a participação de ouvintes e surdos na elaboração desse 

instrumento. 

Em 2004 é publicada a obra Língua de sinais brasileira: estudos 

linguísticos, de Quadros e Karnopp. Essa obra traz uma abordagem sobre cada 

uma das áreas da linguística (fonológicos,9 morfológicos e sintáticos da língua 

de sinais), de estudos mais recentes sobre a língua de sinais e, se mostra 

como representação da língua já oficializada. 

Em 2005, a lei nº. 10.436/2002 foi regulamentada mediante o Decreto nº. 

5626/2005, o qual aponta ações e planejamento linguístico de valorização e 

legitimação da língua de sinais no Brasil. Nele, não há somente o 

reconhecimento da língua de sinais mas o reconhecimento da construção de 

                                                           
9 Fonologia refere-se um termo utilizado por Stokoe em analogia com os fonemas da fala 

(QUADROS ;KARNOPP, 2007). 
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um espaço, ou seja, de um aparelho institucional para que o surdo tenha de 

fato o (re)conhecimento e o respeito à sua língua.  

A partir de 2005, surgem ofertas de curso de Letras Libras, 

estabelecidos no âmbito dos cursos de Letras, em nível de graduação para 

formar licenciados e/ou bacharéis nessa língua (professores ou tradutores 

intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa). O primeiro é criado pela 

Universidade Federal de Santa Catarina- UFSC. Desde então, a oferta e 

ampliação desses cursos, na modalidade presencial e à distância, nas 

universidades federais, se espalharam por todo o Brasil (QUADROS, 2017).  

Os acontecimentos relativos à institucionalização do ensino de Libras têm a 

finalidade de promover a cultura10 da língua de sinais brasileira e a literatura 

nacional.  

Em relação a esses espaços de pesquisas, Guimarães (1996, p.131), 

afirma que a fundação de Faculdades de Letras, constitui “um espaço de 

pesquisa sobre questões de linguagem”. Assim, ao colocar a língua de sinais 

dentro da academia em um espaço de destaque, juntamente com outras 

línguas, a língua de sinais passa a receber um outro status linguístico, com o 

intuito de promover à visibilidade da língua de sinais bem como a produção de 

seus instrumentos linguísticos. 

Nesse interim, a disciplina de língua brasileira de sinais passa a ser 

inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de licenciaturas no 

Brasil (BRASIL, 2005). 

A partir desse acontecimento surgem centros de estudos e pesquisas 

voltados para questões da linguagem e da língua de sinais. E, a partir de 2006, 

vários cursos de pós-graduação em Libras e também em tradução e 

interpretação Libras/português seguem, sob diversas modalidades de temas. 

   E, mediante ao reconhecimento da língua de sinais no território 

brasileiro, diversos trabalhos foram produzidos por pesquisadores ouvintes com 

a participação de surdos, servindo assim de construção para a instrumentação 

da língua brasileira de sinais. Com isso, vários trabalhos acadêmicos são 

                                                           
10 É importante considerar que, a palavra cultura usada aqui, desloca-se do discurso cultural 
inscrita nos estudos culturais, o qual tem sido evidenciado neste século.  Mas direciona-se para 
a teoria da análise de discurso francesa. 
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produzidos, com temáticas voltadas à língua de sinais. Assim, são explicitados 

alguns trabalhos, de produção provenientes da linguística, através do 

Programa de Pós-Graduação em Linguística da Universidade Federal de Santa 

Catarina: 

 

✓ Estudos geral da fonologia11 e da morfossintaxe 
12

 da língua de 

sinais (SANTOS, 2002);  

✓ Metáforas na Língua de sinais brasileira (FARIA-NASCIMENTO, 

2003); 

✓ Estudos Surdos I (QUADROS, 2006); 

✓ Aquisição da ordem da língua de sinais brasileira em uma criança 

surda, filha de pais surdos (PIZZIO, 2006); 

✓ Estudos Surdos II (QUADROS; PERLIN, 2007); 

✓ Políticas linguísticas voltadas para a língua de sinais brasileira 

(PATERNO, 2007); 

✓ Composicionalidade semântica (CASTRO, 2007); 

✓ Estudos Surdos III (QUADROS, 2008); 

✓ Escrita de sinais com base fonológica (BARROS, 2008); 

✓ Análise da conversação em sinais (LEITE, 2008); 

✓ Surdos brasileiros escrevendo em inglês: uma experiência com o 

ensino comunicativo de línguas (SOUZA, 2008); 

✓ Estudos Surdos IV (QUADROS; STUMPF, 2009); 

✓ Línguas de sinais emergentes em comunidades indígenas 

brasileiras localizadas em Mato Grosso (VILHALVA, 2009); 

✓ Aquisição das marcas não manuais em uma criança surda 

adquirindo a língua de sinais como primeira língua (ANATER, 

2009); 

                                                           
11 Refere-se a um estudo geral da fonologia e da morfossintaxe da língua brasileira de sinais a 
partir de pesquisas com outras línguas de sinais. A autora identifica aspectos da 
simultaneidade e da linearidade que sustentam a base fonológica dos sinais (QUADROS; 
KARNOPP, 2007, p.48). 
12 Quanto a morfossintaxe, Santos (2002) apresenta a dimensão do espaço à frente do 
sinalizante para formar os sinais e compor a gramática dessa língua. Além dos aspectos 
espaciais, a autora analisa os elementos relacionados aos movimentos associados aos sinais, 
levantando algumas propriedades, tais como marcação argumental, a marcação de pessoa e a 
marcação de número (QUADROS; KARNOPP, 2007, p.48). 
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✓ Construção da argumentação na língua brasileira de sinais 

(SOUZA, 2009); 

✓ Aquisição da língua de sinais brasileira com uma criança surda, 

filha de pais surdos (SILVA, 2010); 

✓ Produção de sinais caseiros por surdos adultos (ADRIANO, 

2010); 

✓ Gestualidades na língua de sinais brasileira: simbiose entre o 

gesto e o sinal em narrativas (McCLEARY; VIOTTI, 2011);  

✓ A história da língua de sinais dos surdos brasileiros: um estudo 

descritivo de mudanças fonológicas (DINIZ, 2011); 

✓ Aspectos da leitura e escrita de sinais: estudos de caso com 

alunos surdos na educação básica e de universitários surdos e 

ouvintes (WANDERLEY, 2012); 

✓ Iconicidade e produtividade na língua de sinais brasileira: a dupla 

articulação da linguagem em perspectiva (COSTA, 2012); 

✓ Estudos Surdos V (QUADROS; STUMPF, 2013); 

✓  Indicadores de formalidade no gênero monológico em língua de 

sinais (SILVA, 2013); 

✓  Produções em língua de sinais como segunda língua para 

ouvintes não fluentes e fluentes: um olhar atento para o 

parâmetro fonológico (ZANCANARO-JÚNIOR, 2013); 

✓ A história da língua de sinais em Santa Catarina: contexto sócio-

histórico e sociolinguístico de surdos de 1946 a 2010 (SCHIMITT, 

2013); 

✓ Aquisição e desenvolvimento da linguagem em crianças surdas 

(BARBOSA; LICHTIG, 2014); 

✓ Procedimentos metodológicos para a compilação de um corpus 

de língua de sinais a partir da rede: reflexões com base em um 

corpus piloto de gêneros na plataforma Youtube (VERAS, 2014); 

✓ Parâmetro do número de mãos na produção de sinais, da língua 

brasileira de sinais (XAVIER, 2014); 

✓ Cadernos de Tradução do Programa de Pós-Graduação em 

Estudos da Tradução: (RODRIGUES; QUADROS, 2015); 
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✓ As descrições imagéticas na transcrição e leitura de um texto em 

Sign Writing (KOGUT, 2015); 

✓ Avaliação dos acadêmicos ouvintes e professores de surdos na 

UFSC na disciplina de libras como L2: os cinco tipos de prova 

(CARVALHO, 2015); 

✓ O processo da aquisição da linguagem de crianças surdas com 

implante coclear em dois diferentes contextos: aplicação do 

Método Extensão Média do Enunciado (EME) e apresentação de 

estudos dos estágios de aquisição com dados em língua de sinais 

(CHRISTMANN, 2015); 

✓  Intérpretes Codas: construção de identidades (SOUZA, 2015). 

 

Nota-se que a maioria dos trabalhos acima apresentados foi realizada 

por pesquisadores ouvintes, contando com uma pequena participação conjunta 

de ouvintes e surdos. Refiro: (QUADROS; PERLIN, 2007) e (QUADROS; 

STUMPF, 2009) e trabalhos produzidos apenas por surdos: (VILHALVA, 2009) 

e (DINIZ, 2011). Mesmo que a produção dos trabalhos tenha de forma mais 

evidente os ouvintes, percebe-se que todos contribuíram e contribuem para a 

construção de instrumentos linguísticos, para o fortalecimento e constituição da 

língua de sinais brasileira. 

Logo, todos esses acontecimentos vieram somar com o processo de 

gramatização da língua de sinais. Mesmo que esses gestos institucionais 

tenham principiado por iniciativas de pesquisadores ouvintes, no meio 

acadêmico, esses gestos caminham para a legitimação e visibilidade nacional 

da língua de sinais, no momento do seu acolhimento pela estrutura jurídico-

política do estado (ZOPPI-FONTANA, 2009). 

Dessa forma, observa-se a importância dos estudos, pesquisas e das 

representações nos caminhos percorridos pela língua de sinais 

concomitantemente ao seu processo de gramatização, tendo-os como 

instrumentos tecnolinguísticos para a construção do espaço do sujeito surdo na 

sociedade. 

 A partir do ano de 2015, iniciam-se os estudos e pesquisas na 

Universidade Federal de Rondônia- UNIR, voltados para a língua de sinais e o 
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sujeito surdo, desenvolvidos mais especificamente na pós-graduação. Segue 

algumas produções: 

 

✓ Literatura surda: uma literatura descolonizadora? (NEVES, 2015); 

✓ Compreensão leitora em segunda língua de surdos sinalizantes 

da língua de sinais: um estudo comparativo entre estudantes de 

uma educação em ambiente bilingue e não bilingue (SILVA, 

2016); 

✓ As regularidades discursivas no processo de descrição da Língua 

Brasileira de Sinais (OLIVEIRA, 2016); 

✓ Representações linguístico-culturais do povo surdo na literatura 

surda (PISSINATTI, 2016); 

✓ Um olhar sobre a tradução cultural em Libras (PEREIRA, 2016); 

✓ Tradução de música e educação de surdos (SILVA, 2017); 

✓ Uma análise discursiva sobre a pessoa surda em documentos 

oficiais brasileiros (SILVA, 2017); 

✓ Mapeamento de sinais da educação escolar indígena dos surdos 

Paiter Suruí (SOUZA, 2017); 

✓ A práxis tradutória das línguas de sinais (SOUZA, 2017); 

✓ Processos metaplásticos na LIBRAS (SOARES, 2017); 

✓ Escrita de sinais: cultura e identidade surda em Rondônia 

(MOURA, 2018); 

✓ Variação linguística na LIBRAS: estudos dos sinais de Porto 

Velho (RO) e Rio Branco (AC) (ESPÍNDOLA, 2018); 

✓ Grupos invisibilizados em busca de seu lugar: O sujeito surdo e o 

sujeito homoafetivo em busca da autoaceitação (SILVA, 2018). 

 

Essas produções sobre a língua de sinais não devem ser vistas como 

mecanismos, ou instrumentos produzidos apenas para fornecer dados, mas 

segundo Orlandi (2001, p. 9), devem ser vistos como um meio de se “pensar a 

relação Língua/Nação/Estado e o cidadão que essa relação constitui”. Nesse 

quesito, salienta-se que nas produções acima mencionadas, apenas duas 

pesquisas, a de (MOURA, 2018) e (ESPÍNDOLA, 2018) referem-se à produção 

de surdos, como contribuição para a produção de conhecimento. 

http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/13.%20Geralda%20Iris%20de%20Oliveira.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202014/13.%20Geralda%20Iris%20de%20Oliveira.pdf
http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/1333
http://www.ri.unir.br/jspui/handle/123456789/1333
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/2.%20Amauri%20Traducao%20de%20musica%20e%20educacao%20de%20surdos.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/6.%20Bruno%20Teogenes%20Uma%20analise%20discursiva%20sobre%20a%20pessoa%20surda.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/6.%20Bruno%20Teogenes%20Uma%20analise%20discursiva%20sobre%20a%20pessoa%20surda.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/21.%20Rosiane%20Ribas%20Mapeamento%20de%20sinais%20da%20educacao%20escolar%20indigena.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/21.%20Rosiane%20Ribas%20Mapeamento%20de%20sinais%20da%20educacao%20escolar%20indigena.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/8.%20Edneia%20Bento%20A%20praxis%20tradutoria%20das%20linguas%20de%20sinais.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202016/19.%20Nubia%20Lopes%20Processos%20metaplasticos%20na%20LIBRAS.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202015/12.%20Indira%20Escrita%20de%20sinais%202.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202016/2.%20Amarildo.pdf
http://www.mestradoemletras.unir.br/uploads/91240077/Dissertacoes%20defendidas/Turma%202016/2.%20Amarildo.pdf
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Assim, em História das Ideias Linguísticas (HIL), os instrumentos 

linguísticos são vistos como a constituição de um saber que funciona pela 

aquisição dos domínios da escrita, da língua e da enunciação (mas, 

notadamente pela aquisição do domínio da escrita). Nessa perspectiva, a 

literatura ocupa um lugar importante na história das ciências e, compreender a 

sua historicidade implica considerar seus modos de existência no tempo e no 

espaço brasileiro. 

A noção de instrumentos linguísticos é formulada por Sylvain Auroux 

(1992), em sua obra A revolução Tecnológica da Gramatização. Para o autor, o 

“instrumento linguístico” é pensado na perspectiva de suas funções 

instrumentais nas práticas linguísticas – ele amplia a “competência linguística” 

do falante:  

 
A gramática não é uma simples descrição da linguagem 
natural; é preciso concebê-la também como instrumento 
linguístico: do mesmo modo que um martelo prolonga o gesto 
da mão, transformando- o, uma gramática prolonga a fala 
natural e dá acesso a um corpo de regras e de formas que não 
figuram juntas na competência de um mesmo locutor. Isso 
ainda é mais verdadeiro acerca dos dicionários: qualquer que 
seja minha competência linguística, não domino certamente a 
grande quantidade de palavras que figuram nos grandes 
dicionários monolíngues que serão produzidos a partir do 
Renascimento (o contrário tornaria esses dicionários inúteis a 
qualquer outro fim que não fosse a aprendizagem de línguas 
estrangeiras). Isso significa que o aparecimento dos 
instrumentos linguísticos não deixa intactas as práticas 
linguísticas humanas (AUROUX, 1992, p. 70). 

 
O autor considera os instrumentos linguísticos como produto do 

processo de gramatização, sendo esta, concebida como “o processo que 

conduz a descrever e a instrumentar uma língua na base de duas tecnologias, 

que são ainda hoje os pilares de nosso saber metalinguístico: a gramática e o 

dicionário” (AUROUX, 1992, p. 65). 

Ao lado dessa consideração, ressalta-se as instituições têm um grande 

papel na constituição dos saberes sobre a língua. Nesse espaço, emergem os 

instrumentos linguísticos, que são concebidos por Orlandi (2001) como objetos 

simbólicos. Segundo Orlandi (2013, p. 21), “é da produção desses objetos e da 

relação estabelecida pelos sujeitos com essa produção que resultam tanto os 

sentidos atribuídos ao país como os que dão sentidos a esses sujeitos 
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enquanto se definem como súditos, servos ou cidadão”. Dentre esses objetos, 

a literatura também é concebida como um instrumento linguístico (FRAGOSO, 

2006). 

Observar como esses instrumentos foram constituídos “é tratar o modo 

como a sociedade brasileira constrói elementos de sua identidade”, ou seja, o 

modo como a “sociedade se constitui historicamente” (GUIMARÃES, 

ORLANDI,1996, p. 9). Logo, considerar esses instrumentos como objetos 

históricos, em sua materialidade linguística e discursiva constitui um lugar 

privilegiado de “observação do modo como uma sociedade produz seu 

conhecimento relativamente à sua realidade” (ibidem, p. 9). Esses instrumentos 

linguísticos é que “dão forma ao modo como a língua se institucionaliza e tem 

desenhada sua vida social” (ORLANDI, 2009. p.97). 

No tocante à constituição da língua de sinais, faz-se necessário 

considerar a legitimidade da autoria do surdo em suas produções. Assim, o 

presente trabalho considera a literatura como um tipo de instrumento 

linguístico, tomando-a como um objeto sócio-histórico e ideológico. 

 

2.2 Instrumentos literários na língua de sinais brasileira: em busca do 

autor surdo 

 

Ao falar na constituição da língua de sinais brasileira é importante que se 

entenda que a legitimidade da autoria da literatura produzida nessa língua, surge 

a partir do século XXI, período esse que corresponde a oficialização da língua 

de sinais no Brasil.  

Para compreender esse processo, faz necessário recorrer a alguns 

autores que discutem a questão da autoria, como Foucault e Orlandi que 

formulam a noção de autoria a partir dos estudos de Pêcheux. 

Inicialmente é importante recorrer ao pensamento de Foucault, pois 

através dele formulou-se o conceito de autoria: “o autor como princípio de 

agrupamento do discurso, como unidade e origem de suas significações como 

foco de sua coerência” (FOUCAULT,1996, p. 26). A esse respeito, Orlandi 

(2012d p. 68, 69), considera que esse conceito coloca o sujeito como 

responsável pelo texto que produz, passando-se da noção sujeito para a noção 

de autor: 
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Se a noção de sujeito recobre não uma forma de subjetividade 
mas um lugar, uma posição discursiva (marcada pela sua 
descontinuidade nas dissenções múltiplas do texto) a noção de 
autor é já uma função da noção de sujeito, responsável pela 
organização do sentido e pela unidade do texto, produzindo o 
efeito de continuidade do sujeito (ORLANDI, 2012c, p. 68, 69). 

 

Ainda concernente ao assunto, Pfeiffer escreve:  

 

Sem ter a narrativa de se deter em análises histórico-sociais de 
como a figura do autor se individualizou e se tornou a 
referência principal para se falar/pensar sobre um texto, 
Foucault se preocupa com a relação entre a figura do autor e o 
texto: “a maneira como o texto aponta para esta figura que lhe 
é exterior e anterior, pelo menos em aparência” (FOUCAULT, 
1969, p.34) (PFEIFFER, 1995, p. 46) .  

 

Para Pfeiffer (1995, p.50), a noção de autor apresentada por Foucault, 

reduz apenas ao “grupo de escritores legitimados”, já, Orlandi (2012d, p. 69) 

menciona essa noção de autor a “um quadro restrito e privilegiado de 

produtores originais de linguagem”, que se definiram em relação a uma obra.  

Assim, ao seguir a linha de pensamento em Foucault, mas se 

distinguindo dela, Orlandi (2012d) toma o autor como responsável pelo texto 

que produz e também sobre a importância à questão da individualização do 

autor. 

Também, Orlandi (2012d, p.81), expõe uma segunda consideração 

sobre a formulação de autoria na Análise de Discurso. A autora confere que, “a 

própria unidade do texto é efeito discursivo, que deriva do princípio da autoria”. 

Nesta proposição, a análise de discurso ganha uma maior abrangência, 

quando “especifica o princípio da autoria como necessário para qualquer 

discurso, colocando-o na origem da textualidade” (ORLANDI, 2012c, p. 81).   

Vale a pena ressaltar que para o sujeito se constituir como autor é 

necessário que produza “o texto em sua unidade, com sua coerência e 

completude. Coerência e completude imaginária” (ORLANDI, 2015a, p. 71). 

Assim, os dizeres do sujeito-autor são inscritos numa formação discursiva e 

ganham significados que vão adquirindo regularidades em dada época. De 

acordo com Orlandi (2001, p. 204), “a escrita é uma forma de relação social” e 

mediante essa relação é que se determina a posição do sujeito, sua localização 
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na esfera social, o que compete também dizer que a escrita define a função de 

autoria do sujeito. Logo, nessa circunstância vê-se que a escrita carrega em si, 

a função constitutiva da identidade, formada por meio da memória, visto nessa 

relação entre língua e história.  

Conseguinte, Orlandi (2012c, p. 12)  afirma que o texto literário é 

passível de relações com outros textos, considerados como não homogêneos, 

pois o sujeito-autor é afetado pelo interdiscurso, de outras formações 

discursivas para a construção do seu texto, “são sempre tomadas em redes de 

memória nas quais os sujeitos se inscrevem filiando-se ao que os identifica”. 

Dessa forma, percebe-se um cruzamento de discursos presentes nos textos 

literários que lhes confere sentido e singularidade. Pode ser comprovado por 

Orlandi (2015a, p. 20), ao afirmar que:  

Os dizeres não são apenas mensagens a serem decodificadas. 
São efeitos de sentidos que são produzidos em condições 
determinadas e que estão de alguma forma presentes no modo 
como se diz, deixando vestígios [....] Esses sentidos têm a ver 
com o que é dito ali mas também em outros lugares, assim 
como o que não é dito, e com o que poderia ser dito e não foi.  

 
Com isso, observa-se que os autores são atravessados por outros 

discursos e por formas de intepretações, vindo a produzir novos discursos e 

novos sentidos. 

Em meio a conjuntura apresentada, destaca-se de forma relevante para 

essa pesquisa o acontecimento marcante do século XXI, trata-se do 

reconhecimento e oficialização da língua de sinais brasileira, visto que nesse 

momento surge produções literárias que contribuíram de forma significativa 

para a legitimação dessa língua. Inicia assim um momento não só de 

construção da unidade de uma língua de sinais brasileira mas a produção de 

conhecimento sobre essa língua sinalizada, como forma de representação da 

identidade do sujeito surdo brasileiro.  

  No ano de 1999, Nelson Pimenta (surdo) e Luís Freitas (ouvinte), criam 

a empresa LSV vídeo, composta por uma equipe de professores, o ator surdo 

(Nelson Pimenta) e uma desenhista, integrando assim, surdos e ouvintes.  Com 

o intuito de produzir materiais em língua de sinais, afim de que fossem 

viabilizados aos surdos e também ao público interessado ao aprendizado da 

língua de sinais. 
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 Ainda em 1999, Pimenta se posiciona como sujeito autor surdo e 

contador de histórias em língua de sinais. Suas poesias são direcionadas ao 

público infanto-juvenil (disponível em DVD). Sendo essas poesias sua primeira 

produção totalmente em libras. Nela  constam as seguintes poesias:  

✓ Bandeira do Brasil; 

✓ Natureza; 

✓ Língua sinalizada e língua falada; 

✓ O pintor de A a Z. 

 Com essas produções literárias, o sujeito surdos autor   apresenta  sua 

língua a partir dos sinais, ele sinaliza: suas ideias, expressões, seus 

sentimentos, sentimentos estes, que trazem em si os anseios do povo surdo, 

concernente a maneira de conceber sua língua. Desse modo, o sujeito autor 

surdo  produz efeitos de sentidos inscritos na materialidade desse discurso. 

Uma língua  associada aos costumes e valores do povo surdo brasileiro, uma 

língua de sinais embuida de representatividade.  Com esse fato, o autor 

desvincula-se da língua portuguesa e passa não só a publicar obras literárias 

sinalizadas, mas  também a praticar e a evidenciar a  língua de sinais na forma 

que a concebe, passa a usá-la de forma peculiar, de maneira a expressar seu 

estilo. Desse modo, busca estabelecer uma relação entre aos autores do 

Romantismo; os quais, procuravam “implantavar inovações, no tratamento da 

língua escrita” (FRAGOSO, 2001, p.21),  com o  autor surdo, mediante a 

explicitação:  

 
A língua passa assim a ser explorada por meio de recursos 

linguísticos para obter efeitos estéticos. A forma como os 
poemas são organizados, bem como os sentidos que se abrem 
a partir disso, fazem uma quebra com a forma que a linguagem 
é utilizada no cotidiano. Os poemas podem estar mais 
próximos ou mais distantes do uso que se faz com a língua de 
sinais no cotidiano, em geral, fazendo uma ruptura com a 
regularidade e tornando as formas linguísticas completamente 
criativas e novas. Há um uso criativo de configurações de mão, 
movimentos, locações e expressões não-manuais. O poema se 
abre para múltiplas interpretações e construções de sentidos 
(KARNOPP, 2008, p.16). 

 
Ressalta-se que, do ponto de vista discursivo, toda língua é criativa ou é 

capaz de criatividade e não apenas quando se faz poesia, mas no cotidiano. A 
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poesia pode estar em nossa fala, em textos não poéticos também. Não seria 

diferente na língua de sinais. 

Na sequência, Pimenta (1999) passa a traduzir fábulas e histórias 

infantis da língua portuguesa  para a língua de sinais no Brasil. Desse modo, as 

novas formas de produções literárias vão aos poucos, constituindo um saber 

línguistico na língua de sinais, sendo registradas em mídia (DVD), sem audio, 

são elas: 

✓ O passarinho diferente; 

✓ Os três porquinhos; 

✓ Chapeuzinho vermelho. 

Logo, Pimenta se posiciona como sujeito autor surdo. Esse 

deslocamento torna significativo para o público surdo e ouvintes interessados 

em conhecer e aprender a língua de sinais. Porém, o que se deve-se observar 

é o funcionamento discursivo presente nos instrumentos literárias como meio 

de produção de conhecimento da língua. 

No ano de 2002, data da oficialização da língua de sinais brasileira, os 

surdos dão início à um novo espaço de comunicação, um novo caminho. Para 

isso era necessário a elaboração de instrumentos próprios em que sua história, 

língua, literatura e sua vida social viesse a ser reorganizada. Nisso, Fragoso 

(2001), referindo-se ao Brasil e ao acontecimento histórico de nossa 

independência no século XIX, menciona a importância de tais instrumentos 

como parte da construção de uma leitura específica. 

Observa-se que houve uma continuidade do processo de tradução no 

decorrer 2002. As traduções seguiam a mesma forma antes apresentadas - em 

vídeo,(com a tradução da língua portuguesa para a língua de sinais),  com o 

mesmo autor surdo. Foram realizadas as traduções de "Seis Fábulas de Esopo 

em LSB” (PIMENTA, 2002), cuja importância  para  autor consistia em ensinar 

a língua de forma significativa, principalmente para as crianças surdas, como 

meio de passar o conhecimento não só da língua de sinais como também da 

cultura dos ouvintes em forma de literatura, estabelecendo dessa maneira uma 

relação intercultural. Mourão (2012, p. 3), reitera que: “Tais materiais 

contribuem para o conhecimento e divulgação do acervo literário de diferentes 
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tempos e espaços, já que são traduzidos para a língua utilizada pela 

comunidade surda”.  

Importante mencionar que entre os anos de 2001 a 2004, a produção e a 

autoria dos instrumentos de cunho literário produzidos na língua de sinais, 

foram dirigidas em maior parte aos escritores ouvintes, os quais traziam para si 

a responsabilidade da construção do saber linguístico específico dessa língua, 

que aos poucos ia se configurando. A língua de sinais passa a ser historicizada 

sob efeito da memória ouvinte brasileira. Sendo assim, fica como se fosse 

natural que a memória ouvinte está presente nas produções de instrumentos 

linguísticos, impressos na língua portuguesa, uma vez que a língua portuguesa 

é considerada como uma segunda língua para surdos. Mas, nada é natural. O 

natural é uma construção histórica, discursiva, produzida a partir de 

determinadas conjunturas ideológicas, políticas, históricas, de determinadas 

condições de produção do discurso sobre as línguas. Exceto em alguns casos, 

que tiveram a participação de surdos nas produções, mas mesmo assim, o 

ouvinte realizou uma adaptação de seu texto para divulgação.  Dessa forma 

encontram-se os primeiros autores responsáveis por esses instrumentos 

literários, até então apresentados na língua de sinais. 

Nesse contexto são produzidos diversos materiais, produções essas, 

voltados à língua de sinais e à surdez, sendo que essas produções, 

indiferentemente estão relacionadas à língua (oral e sinais), uma vez que “a 

obra literária pratica as ideologias dominantes da época em que ela foi 

produzida” (FRAGOSO, 2001, p.27). Assim, produções sobre a língua de sinais 

foram traduções dos clássicos da literatura infantil da língua portuguesa, para a 

língua de sinais, (disponível em DVD), com o objetivo: promover e divulgar a 

língua de sinais e levar o conhecimento da literatura na língua portuguesa aos 

surdos.  

No ano de 2005, o Ministério da Educação em parceria com o Instituto 

Nacional de Educação de Surdos – INES, dado a obrigatoriedade da língua de 

sinais nas escolas, posicionou-se frente às formas de produções desses 

materiais em língua de sinais para as escolas brasileiras. Essas produções 

tomaram uma maior dimensão, pois foram produzidas em diversos compêndios 

dos clássicos da literatura infantil e do Hino Nacional Brasileiro, em DVD, com 
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um diferencial; vinham com legenda em português e participação ativa do 

surdo nas produções. 

Em sequência, um grupo de atores surdos produz uma coleção 

intitulada: Contando histórias em Libras/Clássicos da Literatura Mundial no 

formato (DVD). Essas produções envolvem cenário e produções 

cinematográficas, sendo consideradas um marco das produções brasileiras no 

tocante a tradução dos clássicos para a Libras, também foram distribuídas 

gratuitamente pelo INES no formato DVD para as instituições públicas. 

Todas as formas de produções literárias em língua de sinais 

apresentadas nos conduzem a refletir sobre o fato de que, ao produzir um 

discurso literário, o sujeito assume a posição autor daquilo que ele diz e passa 

a ser constituído por essa formação discursiva. Como descreve Orlandi (2012b, 

p.91): “há função-autor desde que haja um sujeito que se coloca na origem do 

dizer”. Assim, esse sujeito-autor se subjetiva em seu discurso ao produzir 

efeitos de “interioridade”. Os dizeres do sujeito-autor passam a se significar, 

adquirindo regularidades em dada época (ORLANDI, 2015a).  

 Aos  poucos, os instrumentos literários produzidos na lingua de sinais 

brasileira ganham uma nova roupagem e, a partir do ano de 2003. surge a 

produção impressa de novos instrumentos literários, tendo a participação de 

autores surdos e ouvintes. Nessas obras, os textos são apresentados em forma 

de reeleitura do texto original em português, ou seja, sofrem adaptações e 

também apresentam algumas modificações nas formas linguísticas dos 

personagens: são personagens  ouvintes que passam a ser surdos.  

Entre as produções de adaptações produzidas e disponibilizadas ao 

público brasileiro, destacam-se. 

✓ Cinderela surda (HESSEL; ROSA; KARNOPP, 2003); 

✓ Rapunzel surda (ROSA; KARNOPP, 2003); 

✓ Patinho surdo (ROSA; KARNOPP, 2005); 

✓ Adão e Eva (ROSA; KARNOPP, 2005); 

✓ As aventuras de Pinóquio em língua de sinais (PIMENTA; 

FREITAS, 2008). 

Através dessas produções, pode-se visualizar a construção de um lugar 

compartilhado por surdos e ouvintes referentes a constituição de autoria, ou 
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seja, os autores participam da legitimação e constituição dos saberes sobre a 

língua de sinais. Logo, a posição de autor surdo nesse momento não se 

percebe em sua totalidade, tende a prevalecer um discurso parcialmente 

formulado por ouvinte. 

Assim, há uma inquietação sobre essas formas de produções voltadas 

para a língua se sinais que consistem em reportar a autoria dos materiais 

produzidos para língua e sinais, mais precisamente, aos escritores ouvintes do 

que aos escritores surdos. E ainda, em muitas das produções realizadas por 

“surdos”, a presença do ouvinte autor tem sido constante. Logo, é 

extremamente relevante refletir que, para o sujeito ser visto como autor é 

preciso que haja uma “relação com a exterioridade, ao mesmo tempo em que 

ele se remete a sua própria interioridade: ele constrói assim sua identidade 

como autor. Isto é, ele aprende a assumir o papel de autor e aquilo que ele 

implica” (ORLANDI, 2012c, p.105).   

 Não obstante, “a construção de uma língua e de seus saberes 

linguísticos, significa simultaneamente, a constituição de um sujeito nacional” 

(ORLANDI, 1997, p.7). Nisso, compete o sujeito surdo ser visto como cidadão 

brasileiro que possui a sua própria língua. A partir desse posicionamento, 

Orlandi (2012c) afirma que, ao pensar a noção de autor, há um sujeito para 

cada situação, de acordo com a identidade do autor.   

  É a partir do reconhecimento da língua de sinais no Brasil que os surdos 

têm a legalidade de cidadãos surdos brasileiros. E, a partir de 2012, percebe-

se a publicação de suas produções literárias, como autores, criadores, em que 

os ouvintes passam a ser coadjuvantes em suas autorias. As produções são 

apresentadas de formas impressas, algumas acompanhadas de DVDs em 

língua de sinais. São elas: As Luvas Mágicas do Papai Noel (KLEIN; 

MOURÃO, 2012) e As Estrelas de Natal (KLEIN; STROBEL, 2015), 

acompanhadas de (glossário e DVD) respectivamente. 

Com isso, prospecta que um sujeito surdo autor brasileiro 

necessariamente precisa ser constituído por sua língua - língua de sinais, ser 

concebido como sujeito constituído sócio histórico e ideologicamente. Nisso, 

compreende-se sua distinção no que diz respeito à constituição do sujeito 

ouvinte autor brasileiro. Implica ainda dizer que o posicionamento de autoria 

surda é relevante para a constituição da identidade linguística, da identidade do 
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povo surdo, da identidade do cidadão surdo em meio a sociedade brasileira. 

Quando há posição do autor surdo, os instrumentos literários contribuem para 

visibilidade de sua língua, credenciam sua criação.   

Porém, em relação a literatura produzida sobre a língua de sinais infanto 

infantil brasileira, constata-se que há mais escritores ouvintes do que 

propriamente surdos. O que deve ser visto como um alerta, como um resultado 

atípico.  

 

2.3 O arquivo na análise de discurso 

 

Em análise de discurso, a questão do arquivo está relacionada com duas 

questões teóricas: a leitura e a constituição do corpus (GUILLAUMOU; 

MALDIDIER, 2014). No que se refere à questão do corpus, Dias (2015, p. 972)     

afirma “que se trata de um conjunto de formulações produzido pelo próprio 

processo de interpretação do discurso, no confronto com o arquivo”. 

 O arquivo, por sua vez, dentro de sua forma material e de sua   

heterogeneidade que lhe são constitutivos, é “ordenado por sua abrangência 

social” (GUILHAUMOU; MALDIDIER, 2014, p.170). Nisso é visto que, “o 

arquivo não é um simples documento no qual só se encontram referências; ele 

permite uma leitura que traz à tona dispositivos e configurações significantes” 

(GUILHAUMOU; MALDIDIER, 2014, p. 170). Sobre isso, chama a atenção a 

visão de Pêcheux sobre arquivo em sua obra “Ler o arquivo hoje” (2014, p. 59), 

em que o arquivo é “entendido no sentido amplo de campo de documentos 

pertinentes e disponíveis sobre uma questão”, ou seja, “um conjunto de textos 

sobre assuntos específicos, significados em certas tramas de sentidos para 

materializar-se e gerenciado por um trabalho de leitura para oferecer 

possibilidades de interpretação” (BONATTO, 2016, p. 70). 

 Nesse contexto, a conceituação atribuída ao arquivo precisa estabelecer 

uma relação com a exterioridade, conjugada discursivamente com um 

momento histórico. A partir disso, compreendem-se os processos de produção 

de sentidos, em que os dizeres são materializados e que dão forma o arquivo 

construído pelo analista. Nesse seguimento, Orlandi (2013, p.12), aponta que:   
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O arquivo em análise de discurso é o discurso documental, 
memória institucionalizada. Essa memória tem relações 
complexas com o saber discursivo, ou seja, com o 
interdiscurso, que é a memória irrepresentável, que se constitui 
ao longo de toda uma história de experiência de linguagem. 
Trabalhar a relação entre estas formas de memória, sem 
deixar-nos dizer pelas nossas preferências, pelos nossos 
compromissos, e também não sermos ditos por uma história 
sempre já-contada, é um exercício de método e de disciplina.  

 

 Orlandi (2003b, p.15) enfatiza ser o arquivo “a memória 

institucionalizada, a estabilização de sentidos”. Logo, “no arquivo, o dizer é 

documento, atestação de sentidos, efeito de relações de força”.  

Mediante as considerações sobre arquivo é que se tece a compreensão 

acerca dos instrumentos literários impressos produzidos sobre a língua de 

sinais, tendo-os como um arquivo, no momento em que são historicizados. Em 

relação a historicidade, Nunes (2007) chama a atenção para os efeitos de 

sentidos evocados mediante a análise de discurso: 

 
construir dispositivos de análise de arquivo que levem em 
conta a historicidade dos sentidos e que permitam 
compreender a pluralidade dos gestos de interpretação: para 
além de uma relação imediata com as instituições, esse parece 
ser um campo produtivo para a continuidade das práticas de 
leitura de arquivo que a AD promove (NUNES, 2007, p.3). 

 

  Guilhaumou e Maldidier (2014 p.170) relatam sobre o funcionamento do 

arquivo, segundo eles: o “arquivo nunca é dado a priori e, em uma primeira 

leitura seu funcionamento é opaco”. Assim, essa opacidade é imposta para o 

analista no momento em que a análise do corpus se torna insuficiente para 

mostrar a relação língua e arquivo; discurso e arquivo. Com isso, faz-se 

necessário o “retorno ao arquivo:  a consideração da dispersão máxima do 

arquivo torna complexo o procedimento do analista de discurso” 

(GUILHAUMOU; MALDIDIER, 2014, p.106). Nessa complexidade do arquivo é 

que o pesquisador é inserido, na materialidade dos sentidos.   

 Por conseguinte, tomar o arquivo em sua materialidade implica, na 

prática de análise de discurso, o momento da interpretação que, segundo 

Pêcheux (2008), não se pode separar a descrição da interpretação, visto 

funcionarem concomitantemente. Em decorrência desse encontro, Dias (2015, 

p.973) afirma ser esse processo que vai culminar na “constituição do corpus”. 
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Assim, a materialidade do arquivo, segundo a autora, “é aquilo que faz com 

que ele signifique de um modo e não de outro, que faz com que ao se deparar 

com ele, o sujeito o recorte de maneira x e não y. Um mesmo arquivo nunca é 

o mesmo, por causa da sua materialidade”.  

 Ainda, segundo Pêcheux (2008, p. 54), a “materialidade descritível” do 

arquivo “coloca em jogo o discurso-outro como espaço virtual de leitura” ao ser 

marcado do interior da materialidade, a relação com a memória histórica. 

Desse modo, Dias (2015, p.973) afirma que:  

 
se a descrição instala o real da língua (equívoco, falha, elipse, 
etc.), a interpretação instala o real da história (contradição), um 
alternando-se ao outro na própria complexidade do arquivo, 
tomado em redes de memória, pondo assim em relação língua 
e história. 

 

Em que também, Pêcheux (2014, p. 59) salienta quanto à leitura do 

arquivo, segundo ele, que há maneiras diferentes, ou mesmo contraditórias, de 

ler o arquivo. Assim, Pêcheux admite que: 

 
Seria de maior interesse reconstruir a história deste sistema 
diferencial dos gestos de leitura subjacente, na construção do 
arquivo, no acesso aos documentos e a maneira de apreendê-
los, nas práticas silenciosas da leitura “espontânea” 
reconstituíveis a partir de seus efeitos na escritura: consistiria 
em marcar e reconhecer as evidências práticas que organizam 
essas leituras, mergulhando a “leitura literal” (enquanto 
apreensão-do-documento) numa leitura interpretativa – que já é 
uma escritura. Assim, começaria a se constituir um espaço 
polêmico das maneiras de ler, uma descrição do “trabalho do 
arquivo com ele-mesmo, em uma série de conjunturas, trabalho 
da memória histórica em perpétuo confronto consigo mesma” 
(PÊCHEUX, 2014, p. 59). 

 

 Vê-se que Pêcheux traz uma forma diferenciada de leitura na construção 

de arquivo, uma vez que os profissionais da leitura de arquivos, os literatos e 

cientistas é que mantinham a tradição, com suas divisões, dos modos de ler e 

construir o arquivo. Sobre essa questão, Pêcheux (2014, p. 64, 65), explicita: 

 
A cultura ‘literária”, por sua familiaridade mesmo com o escrito, 
transporta consigo evidências de leitura que atravessam a 
materialidade do texto, sempre tido como linguisticamente 
transparente, sobretudo nos casos dos historiadores e 
filósofos. O caso dos poetas, romancistas, escritores etc. é 
profissionalmente diferente, na medida em que tendo 
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necessidade da pura narração de um pensamento, estes 
últimos são forçados a “habitar” sua língua sem se contentarem 
em marcar e reconhecer nela aparições/desaparecimentos de 
palavras, funcionando como menções, referências ou 
designações.   
Quanto a cultura científica, ela finge por precaução 
“metodológica” ignorar tudo do fato mesmo da língua, e 
destina-se a trata-la como uma materialidade qualquer. Isso 
não significa, entretanto, que esta cultura não transporte, ela 
também suas próprias evidências de leitura, mas ela as 
inscreve em outro lugar: no espaço lógico-matemático onde, 
outra vez, a materialidade da língua é denegada, através das 
ilusões da metalinguagem universal. 

  

  Também, Pêcheux (2014) chama a atenção para um outro fator, este 

relaciona-se com uma mudança na prática de leitura de arquivo. Ou seja, 

anteriormente eram os literatos que realizavam a leitura de arquivo e hoje, na 

era da tecnologia são os cientistas que ocupam esta posição, devido ao fácil 

acesso ao banco de dados, não havendo mais uma certa exclusividade de 

livros, uma vez que o arquivo não mantem a mesma forma inicial do discurso.   

É importante compreender que a escrita relaciona-se ao seu contexto 

sócio histórico e, hoje mais precisamente, sob forma digital, voltada à internet, 

o que contribui para um espaço maior de circulação e possibilita uma 

divulgação em tempo hábil, bem como maiores condições de publicações. 

 Nesse sentido, ao analisar um arquivo, torna-se necessário 

compreender os processos de produção de um determinado discurso que são: 

constituição, formulação e circulação. Como, descreve Orlandi (2012b, p.9):  

 
1. Sua constituição, a partir da memória do dizer, fazendo 
intervir o contexto histórico-ideológico mais amplo; 2. Sua 
formulação, em condições de produção e circunstâncias de 
enunciação específicas e 3. Sua circulação que se dá em certa 
conjuntura e segundo certas condições. 

  

  Assim, verifica-se que, no arquivo, “os sentidos são como se 

constituem, como se formulam e como circulam (em que meios e de que 

maneira: escritos em uma faixa, sussurrados como boato, documento, carta, 

música, etc.) [...]” (ORLANDI, 2012b, p. 12). Nota-se que a circulação está 

relacionada a “distribuição do arquivo, o trajeto dos textos, a partir de meios 

técnicos (manuscritos, impressos, texto eletrônico), meios de divulgação 

(institucionais, acadêmicos, mediáticos), as publicações, entre outros” 
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(BONATTO, 2016, p.71). Em vista disso, a atenção, volta-se para a circulação 

do conhecimento científico como parte do processo de produção de 

conhecimento. 

 Mediante as formas de circulação do arquivo supracitadas, ressalta-se 

aqui o processo de circulação dos instrumentos literários impressos produzidos 

sobre a língua de sinais, ou seja, a produção de um saber, presente nos 

instrumentos literários, que passam a circular na sociedade como meio de 

divulgação no formato impresso (texto) e eletrônico (vídeo sinalizado em língua 

de sinais). A divulgação desses instrumentos literários acontece por meio de 

algumas instituições13 interessadas em produzir, publicar e divulgar arquivos 

sobre a língua de sinais.  

 Dessa maneira e mediante o conceito de que a produção de um saber é 

constituída na relação do arquivo com o interdiscurso14, ou seja, no 

interdiscurso a “memória15 é historicidade, e a relação com a exterioridade 

alarga, abre para outros sentidos, dispersa, põe em movimento” (ORLANDI, 

2003b, p.15), é que este trabalho considera a importância de reflexão sobre o 

arquivo para os analistas de discurso na produção de novos conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13http://tvines.org.br/  
  https://www.lsbvideo.com.br/ 
  https://www.editora-arara-azul.com.br/site/ 
14 A esse conjunto de enunciações já ditas e esquecidas e que são irrepresentáveis é que 
damos no nome de interdiscurso (ORLANDI, 2015b, p. 25). 
15 A memória, pensada discursivamente, “refere-se ao saber discursivo, ao fato de que todo 
dizer se produz sobre um já dito” (ORLANDI, 2003a, p.14). 

http://tvines.org.br/
https://www.editora-arara-azul.com.br/site/
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3 CONSTITUIÇÃO DO CORPUS 

 

 O processo de investigação desta pesquisa deu-se a partir dos estudos 

dos pressupostos teóricos-analíticos da Análise de Discurso, inscrita numa 

perspectiva materialista, a partir de Michel Pêcheux e Eni Puccinelli Orlandi, 

autores estes fundadores da AD na França e no Brasil, respectivamente. 

Paralelamente, este trabalho se articula à área da História das Ideias 

Linguísticas (HIL). 

 A definição dos recortes do corpus deu-se a partir de estudos, pesquisas 

na língua de sinais brasileira e atuação como docente na área de língua de 

sinais. A princípio, fez-se uma análise de alguns instrumentos literários 

impressos, a fim de localizar o sujeito surdo como autor das obras. Dentre os 

instrumentos analisados foram escolhidos para essa pesquisa as produções 

literárias voltadas ao público infanto-juvenil, que foram e publicadas entre 2002 

e 2015, período esse, que compreende o surgimento de diversas produções 

literárias impressas sobre a língua de sinais.  

 É importante frisar que a literatura produzida sobre a língua de sinais 

com a participação do sujeito surdo autor inicia-se a partir da oficialização da 

língua de sinais, (séc. XXI), momento em que a produção literária começa a ser 

remodelada e produzir novos deslocamentos em relação a essas produções, 

até então, produzidas por ouvintes, vindo assim a configurar um momento 

particular da produção histórica de um saber sobre a língua de sinais brasileira.   

Nesse sentido, o corpus do trabalho é constituído por recortes de textos 

de alguns instrumentos literários impressos produzidos na língua de sinais 

brasileira a partir do século XXI. Dessa forma, Orlandi (1984, p. 14) afirma que 

o “recorte é uma unidade discursiva. Por unidade discursiva entendemos 

fragmentos correlacionados de linguagem e situação. Assim, um recorte é um 

fragmento da situação discursiva”. 

Os recortes para a análise foram selecionados a partir das seguintes 

produções: As Luvas Mágicas do Papai Noel (KLEIN; MOURÃO, 2012), obra, 

constituída por dois autores, sendo um surdo e uma ouvinte, respectivamente. 

O segundo, A Fábula da Arca de Noé (MOURÃO, 2014), autor surdo obra 

produzida por um surdo, acompanhada de uma versão do texto impressa em 

língua de sinais (DVD). Essas produções literárias, na condição de serem 
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produzidas por autores surdos, justificam a constituição do corpus da presente 

pesquisa.   

Mediante o contato com os referidos materiais, houve interesse em 

compreender: o processo de constituição do sujeito surdo; o funcionamento do 

discurso presente nos instrumentos literários e sua relação inseparável com a 

ideologia; como a língua de sinais e a história estão inscritas nessa relação; a 

formação dos discursos e seus efeitos de sentidos. Com isso, possibilitar o 

entendimento dos sentidos que esses instrumentos linguísticos representam 

para os surdos mediante a relação estabelecida pela língua de sinais. 

Vale ressaltar que a língua não é considerada apenas como um 

instrumento de comunicação, cuja finalidade seria apenas transmitir 

informações, mas produz efeitos de sentido. Isso, se dá no momento em que a 

língua se articula a partir da relação entre o sujeito e a história. Mediante essa 

relação, “o dizer não é propriedade particular. As palavras não são só nossas. 

Elas significam pela história e pela língua” (ORLANDI, 2015a, p. 30).    

Logo, nesse viés, a análise dos instrumentos literários impressos é 

realizada ao levar em consideração as condições polissêmicas das palavras e, 

em quais possibilidades significativas elas são tomadas pelo texto. Como 

salienta Orlandi (1998, p. 11), “Não analisamos o sentido do texto, mas como o 

texto faz sentidos”. Vamos ver como se pode ir além das evidências do texto 

procurando interpretar seu discurso a partir de conceitos teóricos da Análise de 

Discurso e da História das Ideias Linguísticas. 
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4 INSTRUMENTO LITERÁRIO COMO PRODUÇÃO DE UM SABER 

 

 Para essa análise compreende-se a literatura como um instrumento 

linguístico constituinte da memória da língua escrita. Assim, os textos literários 

produzem a materialidade da própria da língua por meio da historicidade. 

Nesse sentido, Orlandi (2012d, p. 53) afirma que “o texto é um objeto histórico. 

Histórico aí, não tem o sentido de ser o texto um documento, mas discurso”. 

Destarte, o texto literário constitui-se como um objeto linguístico-histórico. 

 Nesse viés, considera-se que a literatura enquanto representação    

sócio histórica, produz um saber linguístico. Assim, Fragoso (2001, p.168) 

afirma que “a literatura está ''colada" na língua na medida em que, segundo o 

que pensamos, uma torna visível a outra (a literatura constitui a escrituração de 

uma determinada língua que por sua vez tem a sua imagem construída na 

literatura)”.  

 No que se refere a língua de sinais, a literatura também se constitui a 

partir de motivações linguísticas, sociais, políticas e ideológicas, o que implica 

dizer; por uma memória histórica. E, segundo Pêcheux, através dessa memória 

é que se forma o episódio discursivo. Em que, um acontecimento discursivo vai 

estabelecer uma ruptura (rompe com a “estabilidade” anterior) e inaugurar uma 

nova “estabilidade” discursiva. Nisso, implica dizer que a literatura sobre a 

língua de sinais estabelece um lugar discursivo para o sujeito–surdo se 

enunciar como sujeito das práticas sociais institucionalmente reconhecidas.  

 A princípio dessa análise, que tem como base as obras literárias sobre a 

língua de sinais: As Luvas Mágicas do Papai Noel de Alessandra Klein 

(ouvinte) e Cláudio Henrique Nunes Mourão (surdo)16, publicada em 2012, e  A 

Fábula da Arca de Noé, de Cláudio Henrique Nunes Mourão (surdo), publicada 

em 2014, ambas da Editora Cassol de Porto Alegre. As quais apresentam um 

diferencial quanto a constituição de suas materialidades: apresentam autoria 

surda com participação do ouvinte na escrita em língua portuguesa. Sendo 

essas, de grande relevância para os surdos uma vez que, “sempre determinam 

diferenças nos processos de significação” (ORLANDI, 2012d, p.17). 

                                                           
16 Cláudio Henrique Nunes Mourão (Cacau) 
Surdo, Doutorando e Mestre em Educação/ UFRG, Professor de Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS). Licenciatura em Letras/ LIBRAS (UFSC, polo UFSM) e graduado em Educação 
Física. Desenvolve pesquisas na área de Literatura Surda (MOURÃO, 2014, p.24). 
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Em relação ao público leitor para quem as obras são conduzidas, 

identifica-se na contracapa da obra impressa, de Klein e Mourão (2012), ser 

“literatura infantil”, com características pertinentes a essa faixa etária, às 

crianças entre dois aos onze anos. Desse modo, presume-se que a obra seja 

de fácil entendimento, afim de que a criança surda ou ouvinte possa fazer a 

leitura e compreendê-la, tanto pelas imagens, quanto pela leitura da escrita, 

contada oralmente e, no caso da criança surda, contada através da língua de 

sinais.  

 Essa mesma obra também é atribuída aos leitores ouvintes e surdos. 

Porém, pode ser considerada uma literatura bilíngue, por ser escrita em língua 

portuguesa e apresentar algumas imagens de personagens surdos sinalizando 

em língua de sinais. Há também um número expressivo de imagens, 

exploração das cores e, ao final da história, a obra apresenta um glossário em 

sinais, acompanhado da representação escrita em português. Assim, a 

presença deste glossário no final da obra, contribuindo para que os leitores 

despertem o interesse ao aprendizado da língua de sinais.  Nisso, 

compreende-se que as crianças ouvintes, alfabetizadas em língua portuguesa, 

conseguem ler e entender a história do texto, mas as crianças surdas, não 

alfabetizadas na língua portuguesa, terão dificuldades em compreendê-la, pelo 

fato das duas línguas (portuguesa e de sinais) apresentarem diferentes 

estruturas linguísticas, o que interfere significativamente na compreensão da 

história.  

A segunda obra, A Fábula da Arca de Noé, produzida por Mourão 

(2014), classifica-se como literatura infanto-juvenil, direcionada para os 

públicos surdos ou ouvintes. Esse ramo de classificação é dedicado às 

crianças, (quando constituídas de poucas palavras17 e elaboradas por uma 

riqueza de imagens e cores) e aos jovens (obras concebidas por um número 

maior de textos escritos), acompanhada por um DVD18; (Mourão, faz a 

tradução da obra impressa para uma versão na língua de sinais brasileira, DVD 

                                                           
17 Orlandi (2012d, p. 52) afirma que quando uma palavra significa é porque ela tem 
textualidade, ou seja, porque a sua interpretação deriva de um discurso que a sustenta, que 
provê de realidade significativa. 
18 A análise proposta não fará menção ao conteúdo da tradução do DVD em língua brasileira 
de sinais da obra (MOURÃO, 2014). Essa pesquisa direciona apenas para os instrumentos 
impressos. 
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este, disponibilizado juntamente com a obra impressa). Assim, o público surdo 

e ouvinte podem ter acesso ao material produzido. 

O material impresso se apresenta através de ilustrações bem definidas, 

pensadas e organizadas numa sequência em que, a escrita se mantém 

coerente às ideias em relação as ilustrações de cada página. No recorte 

selecionado, abaixo, ressalta-se o formato das letras, outra especificidade 

direcionadas a esse público: 

 

Recorte 01:  Forma da escrita em que o texto se apresenta 

Fonte: (MOURÃO, 2014, p.4) 

 

 Para essa faixa etária, o emprego do formato de letra caixa alta é 

comum, por facilitar a leitura das crianças que se encontram em processo de 

aprendizagem da língua escrita. Desse modo, nota-se que a obra tende à 

mesma proposta da obra anterior: tornar a leitura do texto acessível aos seus 

leitores.  

A seguir apresentam-se as capas das produções em análise: 

 

Recorte 02: Capa do livro          

 
Fonte:(KLEIN; MOURÃO, 2012)19     

                                                           
19 https://www.editoracassol.com 
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Recorte 03: Capa do livro 

 

Fonte: (MOURÃO, 2014)20 

 

No primeiro contato com os livros, ao observar as capas, subentende-se 

que as obras direcionam para uma literatura infantil da língua portuguesa.  

Mas, logo na leitura do prefácio (KLEIN; MOURÃO, 2012) e da dedicatória 

(MOURÃO, 2014), percebe-se que esses arquivos21 embora escritos em língua 

portuguesa, versam sobre a língua de sinais e apresentam sinais próprios dos 

surdos, através de algumas ilustrações. 

Chama a atenção aqui para o fato de que o lançamento de produções 

literárias com a presença de autores surdos, atualmente, deve-se aos 

investimentos das universidades públicas, em que os sujeitos surdos puderam 

ingressar nas universidades, algo que não existia até o século XX. A partir 

dessa abertura é que os surdos se voltam para uma produção de instrumentos 

literários como parte constitutiva de sua língua e história.  

 Compreende-se que, no Brasil, um dos fatores que contribuíram para a 

oficialização da língua de sinais, fora a questão de que os escritores surdos se 

tornaram sujeitos autores e publicaram suas obras sobre a língua de sinais em 

território nacional. No entanto, não havia o reconhecimento dessa língua. 

                                                           
20 https://www.editoracassol.com/loja-virtual 
21 No arquivo, o dizer se constitui sob o efeito de “documento”, atestação de sentidos, com o 
funcionamento de relações de forças. 
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Repara-se que a constituição desta autoria se fez a partir da oficialização da 

língua de sinais em território brasileiro, porém subordinada à língua oficial do 

país (língua portuguesa). Como explicita o discurso autoritário do poder público 

na Lei nº. 10.436/2002, parágrafo único, que diz: “A Língua Brasileira de Sinais 

- Libras não poderá substituir a modalidade escrita da língua portuguesa”. 

Nisso implica dizer que enquanto autor, vê-se que há uma condicionante que 

remonta-o ao processo de gramatização. 

 Contudo o sujeito surdo autor é visto no momento em que o poder 

público concede essa posição relativa aos surdos, momento este, que 

emergem esses instrumentos linguísticos no cenário nacional. Em meio a essa 

conjuntura é que o sujeito surdo autor, juntamente com os escritores ouvintes, 

iniciam a produção de instrumentos literários. Assim, a produção desses 

instrumentos produz sentidos para língua de sinais e contribui para a trajetória 

do processo de gramatização dessa língua no Brasil.  

Vale ressaltar que a participação de ouvintes nas produções juntamente 

com surdos autores é indispensável, pois no momento em que precisam validar 

suas produções, os sujeitos surdos autor, recorrem aos sujeitos ouvintes para 

tornar o registro do texto acessível e validar seus discursos. Com isso, esse 

compartilhar é fundamental nas produções de surdos. 

A validação dessa língua está inserida no processo da exogramatização, 

já retratada anteriormente por Auroux (1992). Com relação a necessidade dos 

surdos em recorrerem aos ouvintes, o que é inevitável, uma vez que a língua 

portuguesa é considerada a língua oficial do Brasil.  Dessa forma, a produção 

literária sobre a língua de sinais volta-se para a ideologia da comunicação, uma 

vez que seu funcionamento se pauta em uma ideologia linguística, cujo vinculo 

comunicativo é estabelecido entre os sujeitos surdos e os ouvintes. 

 A seguir, observa-se algumas particularidades específicas das obras 

literárias descritas, a fim de compreender a produção de sentidos em suas 

materialidades. 
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4.1 Um olhar discursivo sobre a produção de saber literário 

  

 Em análise, apresentam-se dois recortes: os títulos das obras de Klein e 

Mourão (2012) e Mourão (2014) para compreender os sentidos que esses 

instrumentos linguísticos apresentam na construção de um saber sobre a 

língua de sinais:  

  

Recorte 04: títulos das obras 

 
Fonte: própria autora 

  Em um primeiro momento, pode-se notar que os títulos das obras não 

fazem nenhuma referência à língua de sinais e nem apresentam elementos 

não-verbais, ou seja, não há: representação visual de sinais nem a presença 

da palavra Libras; escrita em língua portuguesa nem a datilologia em Libras 

como meio de identificação da língua de sinais, que são condições relevantes 

nos títulos das produções literárias sobre a língua de sinais. Desse modo, vê-

se que a escrita dos títulos evidencia singularidade da língua nacional 

(portuguesa), deixando em segundo plano a língua de sinais, ou seja, tende-se 

nessas produções literárias a constância da escrita na língua portuguesa sobre 

a língua de sinais.  

 Contudo, mesmo tendo a escrita dos títulos em português, não exime o 

fato de serem produções literárias voltadas aos surdos, uma vez que essa 

língua é constituída também na modalidade sinalizada, intrinsicamente ligada 

ao surdo. Assim, “o modo como as relações sociais se inscrevem na história e 

são regidas, em uma sociedade como a nossa, por relações de poder” 

(ORLANDI, 2015a, p.40), pressupõe-se que o sujeito surdo não se desvincula 

do histórico e do ideológico, uma vez que ao produzir seu discurso, marcas 

sociais do ideológico e histórico estão presentes nas produções literárias.  

Logo, a marca da presença do sujeito surdo autor nas obras literárias 

torna-se relevante para a visualização da língua de sinais, pois através desse 

autor pressupõe-se a possibilidade de vislumbrar a legitimação de fato dessa 
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língua, mediante sua força de representatividade e interatividade com os 

sujeitos surdos.  

 Ainda tratando dos títulos, no recorte a seguir atenta-se para os 

enunciados sublinhados: 

 

Recorte 05:enunciados sublinhados 

 

Fonte: própria autora 

 

 Em As Luvas Mágicas do Papai Noel22 e A Fábula da Arca de Noé23, 

pressupõem-se que os enunciados sublinhados nos títulos supracitados, 

remetem aos sujeitos autores que, ao produzirem os discursos, nessas 

produções, os fazem numa perspectiva de crença popular e cristã. Assim, os 

enunciados “Papai Noel” e “Arca de Noé” são materializados a partir de um 

discurso de crença popular e religioso e que trazem em si uma carga 

semântica e ideológica, que segundo Orlandi (2015a, p,18) são “palavras 

simples do nosso cotidiano já chegam até nós carregada de sentidos que não 

sabemos como se constituíram e que, no entanto, significam em nós e para 

nós”.  

 Mediante o atravessamento do discurso religioso, em As Luvas Mágicas 

do Papai Noel, percebe-se que o autor retoma o acontecimento anual, a 

celebração do Natal24, em que o ato de presentear é considerado um momento 

sublime. Neste acontecimento os autores (KLEIN; MOURÃO, 2012) comparam 

a língua de sinais como um presente mágico que são as luvas azuis. Sendo 

                                                           
22 Crença popular: “Em muitos países, o Papai Noel (também chamado em alguns lugares de 
Pai Natal) é um personagem que traz presentes às crianças. Elas escrevem cartas para ele 
pedindo presentes, que, de acordo com a tradição, são feitos no Polo Norte com a ajuda de 
duendes” (G, 2010, p. 6).  
23 O Deus verdadeiro deu ao fiel Noé instruções específicas sobre como construir uma 
arca para a preservação da vida num dilúvio global (Gênesis 6:14-16). Tradução do Novo 
Mundo das Escrituras Sagradas. Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 2019. 
Disponível em https://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/biblia-de-estudo/livros/   
24 “O natal tem significado diferente para pessoas e culturas diferentes’ (G, 1974, 8/12, p. 3)   
https://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/101973920?q=natal&p=par 

https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/2006366/2/0
https://www.jw.org/pt/publicacoes/biblia/biblia-de-estudo/livros/
https://wol.jw.org/pt/wol/d/r5/lp-t/101973920?q=natal&p=par
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que a cor azul, apresentada nas luvas, estabelece uma relação de sentidos 

muito forte para o surdo, como retratados abaixo: 

 

A comunidade surda, através da aprovação da Assembleia da 

Federação Mundial dos Surdos, em Brisbane (Austrália), 1999, 

decidiu a cor Azul, por ser uma cor “viva” para representar 

o SER SURDO, por não termos vergonha de sermos surdos, 

pois nós temos a nossa própria Língua de Sinais que faz parte 

da Cultura Linguística e também lutamos por sermos 

respeitados pela Sociedade Brasileira. Passamos por várias 

lutas e conquistamos muitos de nossos objetivos. 

(https://blog.feneis.org.br/o-nome-setembro-azul/). 

 

 Com isso, no instante em que surdo ou ouvinte veste as mãos com as 

luvas azuis, que receberam como presente, ocorre uma transformação, uma 

mágica; automaticamente as mãos começam a sinalizar e a comunicação entre 

pessoas surdas e ouvintes é estabelecida. Esse presente, as luvas azuis, 

relacionado com a época festiva, apresenta um diferencial: no geral, os 

presentes de natal ficam com quem os recebem e na maioria das vezes, o 

presente é específico à pessoa, sendo de seu próprio usufruto. Porém, em 

relação às luvas azuis, o presente apresentado nesse discurso, deve 

permanecer por um ano com o sujeito que as recebe e depois repassá-las para 

outra pessoa que necessita, neste caso, de preferência, um surdo que ainda 

não conheça a língua de sinais.  

 Assim, pode-se compreender que a mágica das luvas faz alusão ao 

aprendizado da língua de sinais, fato este, se concretiza no ato compartilhar a 

língua de sinais, resultando na numa relação linguística entre surdos e 

ouvintes. Ainda que o período de um ano, (de um natal, para outro natal) possa 

não ser o suficiente para total aprendizado da língua, contudo possibilitará que 

o sujeito, mediante o contato com a língua de sinais, consiga adquirir um 

conhecimento básico nessa língua. 

 Como toda produção literária que se apresenta, verifica-se na obra, As 

Luvas Mágicas do Papai Noel, através dos efeitos de sentidos que produz, tem 

seu lugar e ligação com seu público leitor, quer sejam ouvintes ou surdos. E de 

forma específica aos surdos, correlacionados à sua língua (língua de sinais), 

assim, também contribui para que o surdo se identifique como parte de sua 

comunidade linguística e cultural. 

https://blog.feneis.org.br/o-nome-setembro-azul/
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 Já na obra, A Fábula da Arca de Noé, o atravessamento do discurso 

religioso refere-se ao fato da figura da arca25 presente nos registros bíblicos. 

Assim, após o dilúvio, Noé e sua família dariam continuidade à vida da 

humanidade e dos animais na Terra. Logo, os efeitos de sentido no discurso 

religioso na obra relacionam-se à proteção e segurança, para que todos os 

convidados que adentrassem na arca pudessem desfrutar de um ambiente 

acolhedor, transitar com diferentes formas artísticas e principalmente 

conjecturar ser a arca um espaço de abrigo e disseminação cultural; um lugar 

de agregar e promover novas formas de conhecimentos.      

 Vale salientar que, ao pensar discursivamente os enunciados “Papai 

Noel” e “Arca de Noé” não são as suas formas empíricas que permanecem na 

memória, mas as formas históricas: culturais e religiosas os quais permeiam a 

narrativa. Isso mostra também que “o saber linguístico é um produto histórico” 

(NUNES, 2007, p.18).  

 De acordo com as formações discursivas, nas quais os sujeitos estão 

inscritos, as palavras também mudam de sentidos, uma vez que uma mesma 

palavra pode representar outros sentidos a partir da posição ocupada pelo 

sujeito, na formação social em que ele está inserido. Assim, Orlandi (2012c, p. 

23), sustenta que “as formações discursivas e as formações ideológicas, é que 

determinam o que pode e deve ser dito a partir de uma posição em uma 

conjuntura dada”. Assim, a literatura constitui um produto de práticas exercidas 

em determinadas conjunturas sociais. 

 

4.2   As obras vistas sob perspectiva de produção de conhecimento sobre 

a língua de sinais.  

  

 Sendo a obra literária, constituída de mecanismos estilísticos e estéticos 

que aguçam os sentidos na percepção do homem e sua relação com o mundo, 

a literatura vem promover um diálogo e estabelecer uma conexão com outros 

conhecimentos, com outros saberes.   

                                                           
25 E configura-se como providência do Criador para segurança, proteção e sobrevivência. Em 

Gên.6:17-20 relata: “Terás de entrar na arca, tu e teus filhos, e tua esposa, e as esposas 
de teus filhos contigo.”  Noé também devia levar representantes de todos os tipos de animais. 
Apenas os que estivessem dentro da arca sobreviveriam ao Dilúvio. 

https://wol.jw.org/pt/wol/bc/r5/lp-t/1102013272/8/0
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[...]. Pois a história que este livro traz fala de luvas! Mas, além 
de esquentar as mãos desse tradicional personagem, que é o 
Papai Noel, as luvas que aparecem no livro eram... Mágicas! E 
que magia será que tais luvas tinham?  Apenas lendo a história 
que Cacau e Alessandra criaram é que você poderá conhecer 
o poder mágico delas. Além disso, a história também vai lhe 
trazer um pouco de um mundo mágico – é um mundo em que 
muitos de nós estamos, ou um mundo que está ao nosso lado: 
o mundo dos surdos e da Língua de Sinais!” (KLEIN; 
MOURÃO, 2012, p. s/n (prefácio)). 

  

 Nessa obra supracitada de Klein e Mourão (2012) é uma autora ouvinte 

que produz o texto do prefácio e, ao fazê-lo ela traça um paralelo ao relacionar 

a língua de sinais como um mundo; o mundo dos surdos. E, embora o leitor 

possa não fazer parte desse mundo, poderá interagir com ele a partir da 

construção do saber. Visto que:  

 

Quando o sujeito fala, ele está em plena atividade de 
interpretação, ele está atribuindo sentido às suas próprias 
palavras em condições específicas. Mas ele o faz como se os 
sentidos estivessem nas palavras: apagam-se suas condições 
de produção, desaparece o mundo pelo qual a exterioridade o 
constitui. Em suma, a interpretação aparece para o sujeito 
como transparência, como o sentido lá (ORLANDI, 2012d, 
p.65).  

 

 Conseguinte a obra, As Luvas Mágicas do Papai Noel (KLEIN; 

MOURÃO, 2012), pode se perceber um direcionamento para uma literatura 

produzida sobre a língua de sinais, uma vez que a escrita é formulada pela 

língua portuguesa e compartilha autoria com ouvinte. Nela, vê-se que o 

discurso26 apresenta como ponto central a difusão e aprendizado da língua de 

sinais em meio familiar e social, com o intuito de que surdos e ouvintes 

aprendam essa língua.  

 Assim, os autores direcionam sentidos para a propagação da língua de 

sinais, mais especificamente, no círculo familiar. Uma vez que nesse ambiente 

está presente a transmissão do primeiro contato linguístico. Em meio a essa 

tensão, há entrave linguístico no momento em que surdos nascem em famílias 

                                                           
26 Para Orlandi (1994, p. 53) “o discurso supõe um sistema significante, mas supõe também a 

relação deste sistema com sua exterioridade já que sem história não há sentido, ou seja, é a 
inscrição da história na língua que faz com que ela signifique. Daí os efeitos entre locutores” 
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ouvintes e que, na maioria das vezes, desconhecem a língua de sinais. Por 

outro lado, há também pais ouvintes com filhos surdos que se empenham no 

aprendizado da língua de sinais para que possam comunicar com seu filho. 

Percebe-se que, nesse caso, a língua de sinais não é herdada de seus pais, 

uma vez que a língua de sinais não é nativa nesse ambiente. Esse possível 

acontecimento remete a uma dedução de que, na história contada pela obra, o 

pai de Dion era ouvinte, devido à dificuldade de Dion ao se expressar em 

língua de sinais. Fato esse exemplificado pelos autores no recorte abaixo: 

 

Recorte 6: papai Noel percebe que Dion não conhece bem a língua de sinais  

 

Fonte: (KLEIN; MOURÃO, 2012, p.s/n)27 

 

 Um fator de extrema importância no recorte acima, refere-se à 

constituição enunciativa sublinhado, “Dion não conhecia bem a língua de 

sinais. Este, remete-se ao fato de Papai Noel, mesmo na condição de ouvinte, 

ter percebido a necessidade de Dion se apropriar de sua língua, ou seja, 

mediante a apropriação da língua, o sujeito é atravessado por diferentes 

discursos que dão contornos diferentes à sua forma de sinalização.  

 Logo, a posição que Noé estabelece ao afirmar o nível do conhecimento 

linguístico de Dion (surdo), pressupõe-se que ele já conhecia a estrutura da 

língua de sinais, sabia o quanto era importante esse conhecimento para Dion.  

Em relação às questões linguísticas é perceptível as dificuldades em 

estabelecer uma relação de contato linguístico com os ouvintes ou até mesmo 

com surdos que não conhecem a língua de sinais. Pontua aqui a importância 

da família em “aceitar” a língua de sinais para assim, aceitar a criança surda. 

Desse modo, o aceitar abrange o aprendizado da língua de sinais e só depois, 

exercer uma relação de linguagem significativa familiar e difundir a língua de 

sinais em meio social. Assim, diante dessas condições apontadas, Strobel 

                                                           
27 A obra não apresenta numeração de páginas, portanto foi realizado uma contagem das 

páginas e a citação refere-se a página 6. 
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(2008), afirma que quanto mais cedo as pessoas surdas se submeterem a 

aquisição de uma língua28, mais cedo terão condições de adquirir 

conhecimentos mais sólidos.   

 Já na obra “A Fábula da Arca de Noé” de Mourão (2014), o próprio autor 

produz a dedicatória de sua obra de forma fascinante e poética, cheia de 

emoções e sentimentos vividos e experimentados. Segue a dedicatória:  

 

Recorte 07: dedicatória 

    

Fonte: (MOURÃO, 2014, p. 3) 

 

 É nesse momento que ele, Mourão, se posiciona como sujeito autor 

surdo ao escrever a partir de uma posição de sujeito surdo, de sua língua como 

parte constitutiva de sua história. Presume assim, um olhar diferente sobre a 

construção do saber, em que a literatura leva ao conhecimento da sua própria 

língua; a língua de sinais, de surdo para surdo. De modo que outros sujeitos 

surdos se vejam nessa conjuntura, posicionando-se cada vez mais como autor 

                                                           
28 A língua enquanto sistema de signos ou como sistema de regras formais (ORLANDI, 2015a, 

p. 13).  
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surdo e também, possam através da literatura, expressar o valor e sentido da 

língua de sinais para a sociedade.  

Com isso, percebe-se um início de uma possível transição: a posição de 

autoria de obras literárias sobre a língua de sinais, passa de autoria 

compartilhada entre surdo e ouvinte para autoria surda, ou seja, ocorre 

claramente um início de um processo de endogramatização. Assim, as 

produções literárias para o surdo, no formato impresso em língua portuguesa, 

ganham representatividade e mediante a este posicionamento do autor surdo, 

emerge a produção de um saber sobre a língua de sinais. E, mediante a isso é 

que se percebe a necessidade dessas produções para a construção do 

processo de gramatização dessa língua. 

Por se tratar de uma produção literária surda é importante que se analise    

alguns pontos próprios do funcionamento discursivo dessas obras; através da 

condução da história, tem-se com maior clareza a compreensão da 

historicidade do texto e a percepção da forma como a relação de contato 

linguístico está sendo estabelecida entre o surdo. Como exemplo, segue 

abaixo alguns recortes: 

 

Recorte 08: trecho da conversa entre o duente Pimenta e o papai Noel 

 

                                  Fonte: (KLEIN; MOURÃO, 2012, p. s/n29). 

 

Chama a atenção aqui, para o fato do “puxar”, uma ação relacionada a 

um contato físico, ou seja, poder tocar na pessoa. Demonstra uma ação própria 

do surdo, uma forma de entrar em contato, chamar a atenção para si, estar 

                                                           
29 A obra não apresenta numeração de páginas, portanto foi realizado uma contagem das 
páginas e a citação refere-se a página 6. 



78 
 

 

dentro de seu campo visual para assim, estabelecer uma relação, uma vez que 

ao surdo o contato visual é necessário para estabelecer uma conversa. E, essa 

foi a forma encontrada pelo duende surdo para fazer a comunicação com o 

Papai Noel: puxá-lo para que ele pudesse vê-lo e assim se entenderem, se 

comunicarem.  

Ainda outro fato que se pode perceber através desse diálogo é fato de 

se tratar de uma criança querendo conversar com um adulto, visto na 

insistência da ação em puxar o casaco do Papai Noel, feita pelo personagem 

Pimenta (duende), afim de que o mesmo o visse. Essa forma de abordar as 

pessoas, não somente é feita pela criança surda como qualquer criança, mas 

para a criança surda é uma ação vinculada a necessidade dela de estabelecer 

o contato linguístico. A ação de tocar, “puxar” lhe é comum, visto ser o olhar o 

primeiro ponto, o referencial para o surdo “falar” a sua língua. 

 O segundo recorte: Mourão (2014). Remonta-se ao momento em que 

Noé (ouvinte) encontra com o cãozinho Dado (surdo) que havia sumido.  

 

Recorte 09: encontro de Noé e Dado 

 

Fonte: (MOURÃO, 2014, p. 16) 

 

 Assim, como no recorte anterior, há efeitos de sentido em se estabelecer 

um diálogo na narrativa. Porém, neste é o ouvinte quem deseja estabelecer a 

relação linguística através da oralidade e, não conseguindo de imediato, tenta, 

por meio do contato físico. 
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 Recorte 10: encontro de Noé e Dado 

Fonte: (MOURÃO, 2014, p. 16) 

  

 Através das expressões sublinhadas enfatiza-se a forma que o ouvinte 

deve utilizar para estabelecer uma relação de comunicação com o surdo. 

Novamente, o toque30 faz-se necessário quando ambos estão próximos para 

que haja língua em funcionamento.   

 De acordo com os recortes supracitados, retirados das obras de Klein e 

Mourão (2012) e Mourão (2014), o modo como os autores dessas obras 

literárias produzem um saber sobre a língua de sinais brasileira é de suma 

importância para o surdo, como para a sociedade, uma vez que, nessas 

produções há peculiaridades próprias de um povo que é visual, que sinaliza 

uma língua, um povo que através do olhar, busca compreender o mundo e as 

pessoas de forma a torná-lo habitável.  

  

4.3 Materialidades discursivas na obra: A Fábula da Arca de Noé 

             Em relação a obra A Fábula da Arca de Noé, (MOURÃO, 2014) o 

próprio autor surdo apresenta uma síntese de sua obra, não em seu livro mas 

por meios eletrônicos31.  Assim, o autor surdo narra do seguinte modo: 

O Livro conta a história de Dado um filhote de Dálmatas que é 
convidado para conhecer uma exposição cultural e artística de 
diversos animais realizado em uma enorme arca construída 
pelo capitão Noé. Nas visitações as várias exposições que 
haviam dentro da arca por elefantes, macacos e até formigas 
somente Dado parecia se sentir perdido pois não conseguia 
encontrar o que procurava, mesmo sendo a arca muito bem 
construída e diversificada em termos culturais, infelizmente 

                                                           
30 Algumas formas pelas quais os surdos chamam a atenção uns aos outros: 

“Tocando no braço ou ombro de alguém. Para chamar a atenção de uma pessoa surda que 
está perto de você, toque-a de leve duas vezes no braço ou ombro e comece a falar quando 
ela vira e olha para você. Se a pessoas está lendo, escrevendo, conversando com outra 
pessoa, ponha de leve a mão no ombro ou no braço de pessoa e espere até que ela vire e olhe 
para você” (PIMENTA; QUADROS, 2009, p.9) 
31  https://www.tudolibras.com/product-page/a-fabula-da-arca-de-noé 

https://www.tudolibras.com/product-page/a-fabula-da-arca-de-no%C3%A9
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para Dado esta arca não possuía o essencial, o necessário 
para que ele pudesse usufruir das mesmas informações 
oferecida a todos. Até que o Capitão Noé percebeu que algo 
estava faltando para que a arca realmente fosse para TODOS. 
Confira a emocionante história de Dado e descubra o que 
estava faltando na arca para fosse acessível a TODOS, 
principalmente para Dado e ainda o que o Capitão Noé fez 
para que sua arca se tornasse a mais fantástica e maravilhosa 
arca da história, contada de uma maneira surpreendentemente 
diferente! (Texto Cláudio Henrique Mourão). 
  

Nessa produção histórica, o autor designa um filhote de dálmata como 

personagem principal da obra. A escolha da raça “dálmata32]” e não outra, 

possivelmente remete ao fato de que a surdez pode aparecer na idade 

avançada nessa raça de animal. Percebe-se esse fato em uma das ilustrações 

do livro em que “Dado”, nome atribuído ao filhote de dálmata, aparece com 

seus pais (dálmatas), sinalizando. Mas, no decorrer da história contada, há 

traços (conversas) em que os pais aparecem conversando com Noé (ouvinte). 

Desse modo, subentende-se que os pais de Dado são ouvintes, conhecem a 

língua de sinais e apenas “Dado” seja surdo.  Assim, na escolha do animal para 

representar um sujeito surdo foi propício, visto que, o autor busca o contexto 

histórico da raça dálmata para fazer uma analogia apropriada em sua obra, 

produzida sobre a língua de sinais. Dessa maneira, a questão da língua de 

sinais é ideológica, uma vez que o escritor surdo inscreve seus dizeres no 

discurso sobre a língua de sinais. Logo, o discurso constitui os pensamentos e 

sentimentos do povo surdo. 

Nas primeiras páginas da obra, evidencia-se uma ação realizada pelo 

personagem Noé que, de certa forma, também se direciona para o leitor. 

Consta da criação de um mapa para orientar os visitantes. Havia nele todo 

espaço interno da arca, as salas com os tipos de descobertas da exposição, 

servindo-se para orientar os visitantes quanto aos locais e os tipos de 

descobertas expostas na arca. Nele havia orientações escritas e visuais (uso 

                                                           
32  Uma das grandes preocupações de quem possui um dálmata em idade avançada, deve ser 
com o aparecimento de surdez (que pode ser confundida com desobediência). O dálmata é a 
raça com maior número de casos de surdez uni ou bilateral. Nos Estados Unidos, 1 a cada 4 
filhotes apresenta o problema, na Europa, este número cai para 1 a cada 10 filhotes. A surdez 
está normalmente associada com alguns padrões de pigmentação, onde quanto maior a 
quantidade de branco presente na pelagem, maior a incidência da patologia. Os cachorros da 
raça dálmata são muito espertos e ativos. Estes animais têm muita energia e gostam de 
brincar, passear e correr. http://canilavalonland.blogspot.com/2015/09/surdez-x-genetica.html  

https://mail.google.com/mail/u/0/#m_-1392710005647428219__ftn2
http://canilavalonland.blogspot.com/2015/09/surdez-x-genetica.html
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de símbolos), fator fundamental para que os surdos criassem um mapa dos 

ambientes a serem percorridos. 

 No decorrer da história percebe-se algo curioso e interessante: trata-se 

do chapéu de Noé. Esse apetrecho poderia passar desapercebido, no entanto, 

não é o que se pode ver nessa obra, pois ele tende a ser peça importante para 

composição do desenvolvimento dessa narrativa de criação e autoria surda. 

 Enfatiza-se que o objeto não se destaca simplesmente por ser um 

chapéu infantil, feito de papel como um brinquedo de criança e, apenas ser 

usado pelo velho Noé. Mas, pelo gesto de interpretação com que é tomado 

esse objeto, verifica-se a seriedade com que o autor surdo trabalha com lúdico, 

com a possibilidade de ruptura e a forma como encaminha o discurso para a 

língua de sinais em sua obra. 

  De forma geral, sabe-se que os chapéus de papel para as crianças 

brincarem são feitos de folhas de jornais. No entanto, o chapéu de papel desse 

discurso, usado por Noé, parece ser feito de folhas de um dicionário33, uma vez 

que os enunciados se apresentam nele como tal.  E, também todas as vezes 

em que Noé aparece com o chapéu, nas ilustrações do discurso, nota-se que 

nele há palavras ou vocábulos de sinonímia e até mesmo muitos desses 

vocábulos são destacados da mesma forma como se apresentam nos 

dicionários (separados em sílabas e em cor azul).   

 Fato este, que pode ser visto com uma carga semântica significativa 

para o surdo, dado o fato de que sua abstração e compreensão parte de um 

campo maior de exploração visual, incluindo a língua e a cultura escritas, com 

seus instrumentos linguísticos, como o dicionário. Daí, pressupõe-se ser esse 

objeto (o chapéu), mais um dos indícios de instrumentos usados na construção 

de um saber sobre a língua de sinais materializado nessa literatura. Para tal 

comprovação segue abaixo a amostra de alguns recortes selecionados dessa 

obra de Mourão (2014), em que alguns dos enunciados no chapéu apresentam 

particularidades correspondentes aos efeitos de sentidos mediante ao seu 

                                                           
33 O dicionário é um instrumento que constituem tecnologias de uma sociedade cientificamente 
significada. No entanto podemos sempre ver neles vestígios da ideologia. Eles fizeram e fazem 
parte da constituição de nossa identidade: um povo com suas instituições, entre elas as 
instituições linguísticas, que nos proveem de uma língua com sua unidade e universalidade 
(nacional) (ORLANDI, 2013, p.122). 
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contexto. No caso, especificamente pode-se aplicar ao contexto abordado na 

obra. 

 Recorte 11: incógnita, incompreensão, incompreensível, incluir 

 

FONTE: (MOURÃO, 2014)  

  

 Nota-se que nessa situação, a seleção das folhas de dicionário utilizadas 

na confecção do chapéu, apresenta algumas palavras que se relacionam aos 

fatos ocorridos em um determinado momento do desenvolvimento da história 

de ficção com a história real do surdo: A necessidade de ampliar o 

conhecimento através dos enunciados, de poder ampliar o léxico para melhor 

compreensão de mundo ou seja, compreender como a matéria textual produz 

sentidos. Vê-se também que esses verbetes e as descrições em língua 

portuguesa, presentes no chapéu, apontam para a posição superior em que 

língua portuguesa se encontra em relação a língua de sinais, fato este 

confirmado por intermédio da Lei nº 10.436/2002.   

 Para que haja compreensão dos sentidos produzidos nos enunciados 

contidas no chapéu acima é importante que se retorne ao fato anterior da 

narrativa dessa materialidade, o qual se refere ao sumiço do cãozinho Dado 

durante a visita à arca. E pressupõe-se que Noé, indo à procura de Dado, não 

imaginava se tratar de um cãozinho surdo34.  Mediante o fato mencionado no 

                                                           
34 Entre tigres, hipopótamos e sapos, havia um pequeno dálmata muito concentrado na 
palestra: 
- Oi, você é o Dado? 
Ele não respondeu. O capitão estranhou, repetiu a pergunta, tocando no ombro do cãozinho.                 
Dado virou-se para ele, sinalizou: 
- Por favor, silêncio. Preste atenção!  



83 
 

 

discurso e de forma curiosa, nota-se também que esses enunciados aludem ao 

problema que surge no momento em que Noé encontra o cãozinho: como ele, 

Noé iria estabelecer contato com o cãozinho? O que fazer?  

  Isso, constata-se no momento em que Noé faz uso da fala e não tem a 

atenção do cãozinho, ou seja, quando Noé, por trás de Dado, o chama, porém 

o cãozinho não lhe dirige nenhuma resposta. Por meio desse gesto percebe-se 

que Noé entende se tratar de um cãozinho surdo e, nisso ele se vê em apuros 

por não ter o conhecimento necessário sobre a língua de sinais para que 

pudesse estabelecer a comunicação o cãozinho surdo.  

 Ressalta-se que nesse momento, a língua de sinais seria necessária 

para estabelecer diálogo com o cão, sendo o mesmo um personagem da 

fábula.  Podendo ser visto claramente nos enunciados pressente no chapéu 

(recorte 10), os quais evidenciam de forma geral, a problemática que envolve a 

uma dificuldade discursiva entre o surdo e o ouvinte, uma vez que para muitos 

ouvintes este impedimento se dá pelo desconhecimento da língua de sinais. 

Assim, a palavra “incógnita” vista no chapéu, relaciona-se a essa questão, uma 

vez que, o significado dela condiz com o não saber lidar com tal situação. 

 Embora Noé tivesse organizado um espaço na arca para os surdos, 

observa-se que ele não compreendia o modo como os surdos conversavam e 

desta feita, deparou-se com mais um sério problema: a sala de Libras não 

garantia aos visitantes surdos a acessibilidade35 por toda arca, como se 

identifica no verbete: “incompreensão”. Esse gesto de interpretação 

representado pela “incompreensão” é percebido em Noé e estabelecida 

mediante a relação de contato de sua língua oral, com a língua de sinais 

(língua do Dado). 

  Observa-se que os efeitos desses contatos linguísticos, nem sempre 

são os mesmos, as vezes refletem de forma positiva, outras vezes de forma 

negativa.  Mas aqui, esse encontro de Noé com Dado produziu um efeito de 

                                                                                                                                                                          
Capitão Noé não entendeu bem, mas ficou ao seu lado (MOURÃO, 2014, p.16). 
35 Art. 8 Para os fins de acessibilidade, considera-se: I - acessibilidade: condição para 
utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e 
equipamentos urbanos, das edificações, dos serviços de transporte e dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa portadora de deficiência ou com 
mobilidade reduzida (BRASIL, 2004); 
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sentido positivo, o que não ocasionou uma barreira linguística36, nessa 

experiência discursiva.  

 Mediante a compreensão estabelecida, parte-se para a real inserção do 

sujeito surdo em seu meio social, no caso, o personagem Dado. E, que pode 

ser constatado no verbete incluir37, denota-se que para aquele momento, houve 

o encontro dos dois personagens, Noé precisava solucionar o problema e a 

indicação da palavra incluir apresentava-se como solução do problema. Com 

isso, Noé teve uma ideia e ação positiva em construir um espaço na arca para 

visitantes surdos com o propósito de inclui-los. Contudo, faltava-lhe o 

conhecimento sobre a língua de sinais. Ainda, no que se refere a conversa 

entre Noé e Dado, percebe-se que possivelmente, Noé não entendeu tudo o 

que Dado havia sinalizado, até mesmo pelo fato dele não saber língua de 

Sinais, mas “ficou ao seu lado”, permaneceu junto a ele e o acompanhou até a 

chegada dos pais. Essa ação demonstra compreensão, ainda que não 

entendesse  os sinais  sinalizados por Dado. Essas particularidades linguísticas 

e efeitos de sentidos produzidos pelo autor na obra, vem reforçar cada vez 

mais, a importância da presença do sujeito autor surdo na produção literária 

sobre a língua de sinais.  

 Neste contexto, um fato comum, mas interessante, vale ser acentuado: a 

simplificação dos sinais feita pelos surdos com o intuito de estabelecer o 

contato linguístico. Isso acontece quando o sujeito surdo entra em contato com 

o ouvinte e, este não conhece a língua de sinais. Esse fato acontece quando 

Noé encontra com Dado; nesse momento, Dado (surdo) faz o sinal, “silêncio”, 

em língua de sinais, ressalta-se aqui, que este sinal é compreendido de forma 

universal.  Assim, Noé pode rapidamente, compreender o enunciado. 

 Em sequência, Dado faz o sinal “atenção” e direciona-o com um 

movimento da cabeça para o palestrante. Com isso, entende-se que ele tenta 

facilitar os sinais para que Noé o compreenda. Nota-se também uma outra 

                                                           
36 Barros; Lopes (2016, p.121,122) ao citar Pêcheux (1997), aponta que língua e linguagem são 
aspectos de natureza diferentes, e devem ser compreendidos em uma dada composição. O 
homem, ao nascer, é imerso a muitas possibilidades de sentidos, isto é, está em contato com 
diferentes matérias significantes, verbais e não verbais (ORLANDI, 1993) que permitem a ele, 
de algum modo, participar desse processo. 
 
37 [...] não basta que o sujeito se inclua, é preciso que haja um convencimento dos benefícios 
de manter os demais sujeitos também incluídos (MEDEIROS, 2014, p. 84). 
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particularidade, essa diz respeito à língua dos surdos: trata-se das expressões, 

que muitas vezes são usadas juntamente com sinais como parte da estrutura 

gramatical da língua de sinais, compondo dessa forma a semântica do sinal. 

Como pode ser constatado abaixo: 

 

Recorte 12: experiência discursiva entre Dado e Noé 

 

Fonte: (MOURÃO, 2014) 

  

 Vê-se que no recorte acima, no momento em que o cãozinho surdo vira 

e direciona o olhar para Noé, a orelha direita dele mantem-se em pé, isso 

indica que o cãozinho está atendo aos sinais da palestrante que se encontra ao 

seu lado direito e que profere seu discurso em língua de sinais. Enquanto a 

orelha do lado esquerdo, por um instante volta-se para baixo, o que indica uma 

interferência e, esta refere-se a Noé. Porém, Dado expressando em sinais, 

chamou a atenção de Noé, pediu-lhe silêncio e manteve-se atento à 

palestrante. A permanência de Noé ao lado do cãozinho, pode-se dizer que 

fora um momento oportuno para que ele pudesse constatar o problema 

existente em sua arca.   

 Percebe-se que a permanência de Noé ao lado do cãozinho assistindo 

as palestras38, só foi possível pela presença e atuação da intérprete de língua 

de sinais na sala de Libras que traduzia as palestras da língua de sinais para a 

                                                           
38 Dado estava muito atento ao palestrante surdo que explicava sobre importância da língua de 
sinais. Em seguida foram ver o jacaré. Ele tinha sido convidado para falar sobre a importância 
dos olhos e das patas na comunicação. Era ouvinte e trabalhava na escola de animais surdos   
(MOURÃO, 2014, p.19). 
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língua portuguesa na modalidade oral. Com isso, constata-se um contato 

linguístico e pressupõe-se que Noé entendera que não bastava ter os espaços 

para os surdos na arca, mas era necessário que todo o ambiente da arca fosse 

acessível e compreendido por todos os visitantes, notadamente para os 

visitantes surdos.  

 Mediante a análise sobre a forma elucidada da presença do chapéu de 

papel na composição da obra, seguem alguns recortes extraídos do dicionário 

Aurélio, que se constata serem semelhantes às folhas de dicionário o chapéu 

de Noé: 

 

Recorte 13: Dicionário Aurélio de Língua Portuguesa 

 

Fonte: (FERREIRA, 2014, p. 417, 418) 

  

Compreende-se que esses enunciados acima funcionam por estabelecer 

relações parafrásticas – como refere Orlandi (2015, p. 34) “Os processos 

parafrásticos são aqueles pelos quais em todo dizer há sempre algo que se 

mantém, isto é, o dizível, a memória”. Dessa maneira, dado esses vocábulos, 

possuírem valores polissêmicos, eles estabelecem diversas relações de 

sentidos em diversos contextos. Com isso, os recortes apresentados 

possibilitam essa visão de sentido mediante o contexto da história. 

Mais uma vez, como remonta o recorte (10), a emblemática do chapéu 

afirma-se nessa história, sendo possível vê-lo revestido de historicidade. 

Poder-se-á dizer que o chapéu tem um destaque supostamente de um 

personagem e até mesmo de um narrador onisciente, visto que, através das 

palavras, esse jogo de sentidos por ele instaurado propicia diferentes leituras. 
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Nisso, vê-se que há também uma certa antecipação do sujeito autor da obra, 

como afirma Orlandi (1998, p.76): 

 
Todo sujeito (orador) experimenta o lugar do ouvinte a partir de 
seu próprio lugar de orador, constituído pelo jogo das 
formações imaginárias (a imagem que faz de x, de si mesmo, 
do outro). Cada um “sabe prever onde seu ouvinte o espera”. 
Esta antecipação do que o outro vai pensar é constitutiva de 
todo discurso. 

 

Nesse interim, identifica-se que os enunciados encontram-se imersos 

em um campo de sentidos. E esses sentidos podem, muitas vezes, ser 

percebidos nas ações e nos gestos. Como se pode constatar através dos 

gestos do personagem Noé, apresentado no recorte abaixo:   

 

Recorte 14:  criar, criatividade, criativo, criatura, iluminar, imaginar, imaginário, 

lampejo, lampião 

 

FONTE: (MOURÃO, 2014) 

 

Através desses verbetes, a narrativa ganha uma dinamicidade ao ser 

percebida nas ações de Noé que, de forma ágil e com sabedoria, procurou 

meios para que a arca tivesse o espaço adequado aos surdos. Logo, teve a 

ideia de buscar alguém que compreendesse os surdos e a língua de sinais 

para que pudesse auxiliar nessa empreitada: fazer com que a arca fosse 

acessível à todos. Interessante notar que Noé, mesmo constituído de 

autoridade fora capaz de dar conta de seu despreparo para tal empreita, ou 

seja, reconheceu não possuir conhecimento suficiente sobre o sujeito surdo e 
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sobre a língua de sinais. Essa projeção de sentidos percebidos nesses 

vocábulos e na expressão que se vê no recorte, encaminham para um possível 

desfecho, pelas possíveis relações imaginárias de antecipação de leitor, as 

ações que Noé tomará no desenvolvimento da história.  

Como no recorte anterior, seguem também os recortes abaixo, extraídos 

do dicionário Aurélio, como forma de sustentação para o sentido dos 

enunciados no discurso em análise, apresentadas no recorte acima.  

  

Recorte15: dicionário Aurélio de língua portuguesa 

 

Fonte: (FERREIRA, 2014, p. 208) 

 

Recorte16: dicionário Aurélio de Língua Portuguesa 

 

Fonte: (FERREIRA, 2014, p. 408, 409, 456) 
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 Entende-se que a trajetória histórica da educação de surdos é marcada 

pela imposição do modelo ouvinte sobre os surdos: ouvintes decidem sobre o 

método de ensino que imaginam ser melhor para os surdos; ouvintes julgam-se 

aptos para reger a vida e, até então negavam-lhe o direito de ser cidadão. 

Dessa forma, compreende-se que o surdo ao longo da história fora 

estigmatizado como um ser incapaz e à margem da sociedade.    

 Em contrapartida, nesse episódio da história, sente-se que Noé, na 

posição de comandante da arca, não tomou sua posição39 com usurpação, fato 

este que ele sente a necessidade de contar com a ajuda, ter a participação do 

cãozinho surdo ao seu lado. Nisto confere ao surdo o lugar que lhe é devido, 

ou seja, Noé entende ser o cãozinho surdo o principal responsável pelas 

mudanças necessárias na arca. 

A relação, o contato do surdo com o ouvinte em meio ao confronto com 

uma sociedade predominantemente ouvinte, torna-se importante para ambos, 

pois permitem si conhecerem.  Implica não só uma troca de conhecimentos, 

mas principalmente de produção de novos saberes.  Logo, percebe-se que a 

língua não deve ser tomada como entrave nas relações entre os sujeitos, mas 

deve ser percebida como forma de alargar os vínculos em todos os segmentos 

sociais em todas possibilidades discursivas. Como afirma Pêcheux (2014), 

discurso é o efeito de sentidos entre locutores. Logo, é no processo de 

interlocução que os sujeitos são constituídos. 

Seguindo para o desfecho dessa discursividade, pode se perceber que 

as marcas, os sentidos observados no desenvolvimento da história e 

apontados nessa análise caminham para que todos possam compreender que 

as diferenças linguísticas não devem ser uma forma de afastamento entre os 

sujeitos, mas de encontros que, de imediato, promovem novos conhecimentos 

e agregam novos saberes. Como aponta o recorte abaixo, na ação de Dado. 

 

 

 

 

                                                           
39 Através da “oportunidade” dada pelo o governo seria possível ao sujeito o “acesso” a um 

lugar na sociedade. Ele poderia mudar de lugar, de fora para dentro. Mas, a responsabilidade 
de se incluir seria do sujeito (COSTA, 2014, p.98). 
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Recorte 17: grande reforma da arca 

 

Fonte: (MOURÃO, 2014) 

 

Recorte 18: dicionário Aurélio de língua portuguesa 

 

Fonte: (FERREIRA, 2014, p. 409) 

 

 Destarte, o recorte acima e através da ilustração, mostra que agora é 

Dado quem aparece usando chapéu, semelhante ao de Noé. Nele, há apenas 

um enunciado em destaque: “imediato”. Esse enunciado remete uma ação 

urgente. Esse sentido é perceptível ao recorrer a transcrição acima, 

(FERREIRA, 2014, p. 409), nos pontos 3 e 4, em que é possível observar o 

seguinte significado: “3. O que vem logo abaixo do chefe, e o substitui em suas 

faltas.  4. Oficial que substitui o comandante de um navio”. Dessa maneira, 

pressupõe-se que o chapéu de Noé foi repassado para Dado, uma vez que 

Dado passa a exercer uma ação de comando ao assumir a função de Oficial, 

posição que lhe foi concedida uma vez que, mediante ao desconhecimento 

sobre a língua de sinais da parte de Noé, este nomeou Dado para participar 



91 
 

 

conjuntamente dessa construção e tomar a frente nessa enorme tarefa: a 

reforma da arca, com intuito de deixá-la acessível aos visitantes.  

 Nota-se também que a ação de Dado fora imediata, pois imediatamente 

providenciou uma placa com a seguinte inscrição: “BREVE AQUI ARCA DE 

NOÉ L’EPÉE”. Em relação a L’Epée, Sacks (1989, p.33,34), elucida que: 

 

O sistema de L’Epée de sinais “metódicos” – uma combinação 
do Sinal deles com a gramática sinalizada francesa – permitia 
que os estudantes surdos escrevessem o que lhes era dito 
através de um intérprete sinalizador, um método tão bem-
sucedido que possibilitou, pela primeira vez, que alunos surdo 
comuns lessem a escrevessem francês, adquirindo assim uma 
instrução. Sua escola, fundada em 1755, foi a primeira a obter 
o apoio público. Ele treinou inúmeros professores para os 
surdos, que por ocasião de sua morte, em 1789, haviam criado 
vinte e uma escolas para surdos, na França e no resto da 
Europa (SACKS, 1989, p.33,34). 

 

 Frisa-se que a referência feita na placa a L’Épée, dá-se ao fato de se 

tratar do professor percussor da educação pública e bilingue para surdos, o 

Abade L’Épée. Cuja a forma de educação é defendida hoje pelos surdos 

brasileiros. Também a questão de se tratar  de uma literatura sobre a língua de 

sinais para surdos, também enfatiza-se pela necessidade dos leitores, que 

desconhecem a língua de sinais (seu contexto histórico), irem em busca do 

conhecimento da trajetória histórica da educação dos surdos,  a fim de que 

possam compreender os sentidos que o sujeito autor surdo, Mourão, exibe 

nesse instrumento linguístico; uma obra literária para surdo, vista 

principalmente nas ilustrações que propiciam  ampliação do léxico para os 

leitores surdos e não surdos. Desse modo, a produção de um saber sobre da 

língua de sinais torna-se notória.  

 Destarte, evidencia-se ser essa produção de um saber linguístico uma 

forma de contribuição para a legitimação da língua de sinais no Brasil. O que 

também possibilita uma visão do sujeito-autor na formulação do seu texto, visto 

que essa formulação se dá, em termos discursivos e não em nível da 

consciência, das intenções, mas já é efeito de sentidos. Como cita Orlandi, 

(2012b, p. 123) “no imaginário pragmático do sujeito responsável, que se pensa 

regido por suas intenções, se produz o que chamamos efeito de completude 

[...]”.  Mediante essa afirmação, frisa-se que o sujeito-autor é constituído por 
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formações ideológicas e pelas instituições sociais. São elas que determinam o 

que pode ser dito, o que não pode ser dito e o como deve ser dito. Essa 

determinação não é visível para o sujeito, mas ela estabelece relações de 

poder que regula os sentidos. 

 Dessa forma, conclui-se a análise com a afirmativa de Orlandi, (2015a, 

p. 43), “[...] as palavras falam com outras palavras. Toda palavra é sempre 

parte de um discurso. E todo discurso se delineia na relação com outros: 

dizeres presentes e dizeres que se alojam na memória”.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Observa-se que os discursos literários são produzidos numa relação 

intrínseca entre língua e escrita, o que resulta na formação de uma memória 

escrita. De acordo com Fragoso (2001), a língua na literatura dá visibilidade ao 

processo de formação identitária do sujeito brasileiro, enquanto a escrita 

possibilita a materialização desse funcionamento discursivo. Assim, a literatura 

produzida sobre a língua de sinais, vem instaurar um espaço de interpretação 

no qual o sujeito surdo se identifica e, é identificado na sociedade.   

 Ao analisar a participação do sujeito surdo na produção de obras 

literárias, pode perceber que essa ação conjunta contribui para o processo de 

legitimação e constituição dos saberes sobre a língua de sinais. No entanto, na 

obra As Luvas Mágicas do Papai Noel (KLEIN; MOURÃO, 2012) não se 

configura um espaço predominante para a participação do autor surdo, uma 

vez que com a autoria compartilhada, tende a permanecer um discurso 

parcialmente formulado por ouvintes, cujos autores são constituídos por 

formações discursivas distintas e que interferem na produção dos sentidos e 

constituição da obra. O autor surdo não sobressai, não se mostra como 

poderia, possivelmente pela posição compartilhada que tente a dificultar e 

perceber seu posicionamento e seu modo de (se) significar por uma língua 

outra, uma vez que o foco da obra está voltado para a propagação da língua, 

uma característica comum presente nas obras produzidas desde a oficialização 

da língua de sinais no Brasil. 

 Sendo assim, essa obra é vista como uma literatura sobre a língua de 

sinais, em que o discurso apresenta-se como uma propagação da língua de 

sinais com o intuito de promover um conhecimento básico entre surdos e 

ouvintes no círculo familiar e social. Constatou-se que a forma como é 

retratada a língua de sinais, coloca-a numa condição de magia, em que o 

aprendizado ocorre automaticamente. No entanto, a língua de sinais não deve 

ser considerada como uma língua simplificada, ela é complexa e constitutiva. 

 Já a obra A Fábula da Arca de Noé, de Mourão (2014), produzida 

especificamente por autor surdo, trata a língua de sinais sob uma perspectiva 

diferente. O autor não está preocupado em fazer a língua de sinais (sinalizar 

em libras), seu discurso está voltado para produção de conhecimento, em que 
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os sujeitos não apenas aprendam a fazer língua de sinais, como tentativa de 

relação linguística, mas aprofundar seu conhecimento de forma a promover 

trocas de conhecimentos e de valores culturais. 

Essa obra mais se aproxima de uma literatura surda, pela forma como o 

autor produz seu discurso literário. É um pouco mais nítida a presença de duas 

línguas, a língua portuguesa e a língua de sinais, que se fazem presentes 

dentro da narrativa. A língua de sinais comparece com um pouco mais de 

complexidade, ligada a valores e conhecimentos culturais. 

 Nota-se um posicionamento do autor surdo como produtor de 

instrumentos linguísticos sobre a sua própria língua. Isso é visto no modo como 

o autor desenvolve sua criação, revestida de sentidos ligados ao mundo dos 

surdos, já apresentados na análise. Além de gestos de significação e 

ressignificação dos sentidos das palavras, dos sinais, em forma de ilustrações, 

trazendo uma historicidade que conduz o leitor a outros detalhes de um saber 

sobre a língua de sinais. 

 As análises permitiram mostrar que a literatura constitui um instrumento 

linguístico para a produção de saber e constituição da língua de sinais e de 

todos os seus sinalizantes. Esse saber literário referente a língua de sinais, 

estabelece uma relação com a língua portuguesa no Brasil, pois há uma 

correspondência entre eles de forma contextualizada, que demonstra uma 

equivalência imaginária entre os léxicos da língua portuguesa e a língua de 

sinais.  

Nas duas obras, há uma correspondência bem próxima entre a palavra e 

o sinal, porém, como a língua de sinais possui uma estrutura visual, isso 

dificulta a representação sinalizada impressa, condizente com aos parâmetros 

da língua de sinais. Logo, os movimentos das mãos e as expressões faciais 

e/ou corporais não são representados em sua totalidade, são simplificados. 

Assim, a obra de Mourão (2014) se destaca pela disponibilização de uma 

versão da obra em língua de sinais, em DVD, para que os surdos possam ter 

acesso a essa literatura em sua própria língua, ou seja, uma literatura visual. 

Nisso, sua obra pode ser vista também como uma produção bilíngue. 

Por meio das análises, conclui-se que a literatura sobre a língua de 

sinais produzida por sujeito autor surdo é fundamental para a construção do 

processo literário sobre a língua de sinais. Dessa forma, a literatura enquanto 
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discursividade, veio dar voz para que esse sujeito autor surdo possa ser visto. 

Em vista disso, a literatura proporciona a constatação, de fato, que a língua 

está institucionalizada, que há esse lugar sendo reconhecido dentro desse 

contexto literário a partir dessas produções. Ao mesmo tempo em que se 

legitima a língua de sinais, por meio dos estudos sobre a língua de sinais, se 

institucionalizam os saberes produzidos sobre ela e, aos poucos, conduzem ao 

processo de gramatização. Dessa forma, o sujeito surdo passa a ter a sua 

identidade sendo constituída nesse outro espaço, representado visivelmente 

nas produções literárias. 
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