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Objetivo geral 

 

Mapear, coletar e analisar as produções 

culturais das comunidades surdas do 

Brasil. 

Metodologia 

 

1º Coletar e mapear as produções editoriais, 

produções com circulação livre na internet e 

produção dos acadêmicos do curso de graduação 

em Letras-Libras. 

2º Coletar as produções artístico-culturais 

informais de artistas surdos das diferentes regiões 

brasileiras. 

3º Analisar a produção, circulação e consumo dos 

artefatos pertencentes à cultura surda brasileira. 

4º Promover um evento nacional – Festival 

Brasileiro de Cultura Surda. 

Resultados parciais 

Catalogação de 183 vídeos produzidos em 

LIBRAS pelo curso de graduação em Letras-
Libras – UFSC. A partir do cruzamento de 
dados com as demais produções pode ser 
constatado que: 

 

Qual tipologia detalhada é mais recorrente nas 

produções? 

 Considerações finais 

 

• O amplo material em Libras demonstra 

recorrente uso do gênero narrativo e poético, 

com destaque para o lúdico (fábulas) e com 

temas relacionados ao cotidiano das pessoas 

surdas.  

•As histórias apresentadas enfatizam e 

reforçam suas lutas pela legitimação da língua 

de sinais e pelo reconhecimento da identidade 

 e cultura surda. 

Festival Brasileiro de Cultura Surda 

www.culturasurda.ufrgs.br  

contato: festivalsurdos@ufrgs.br 

Projeto nº 1952/09 

CAPES/MINC 

Este projeto filia-se ao campo dos Estudos Culturais por entender a cultura como campo de luta em torno dos processos de significação 

e aos Estudos Surdos, por conceber a cultura surda como espaço de contestação e de constituição de identidades e diferenças. 

Gráfico 1: Vídeos produzidos em Libras pelos alunos do Curso de Letras-

Libras. 
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