
Objetivo geral 

Mapear, coletar e analisar as produções 

culturais das comunidades surdas do 

Brasil. 

Ações desenvolvidas 

 

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 por acadêmicos do curso de 

graduação em Letras-Libras – UFSC. 

•Catalogação de 26 materiais (livros, artes 

plásticas, danças, apresentações teatrais), 

produzidos em Minas Gerais. 

 

 

 

Considerações finais 

• Produções literárias, de alunos do curso de 

Letras-Libras, não simplesmente traduzem histórias 

da cultura ouvinte, mas adaptam e produzem 

histórias que emergem de suas vivências e 

experiências cotidianas em diferentes comunidades, 

seja no contato com pessoas ouvintes ou surdas; 

• Com a promoção do Festival Brasileiro de Cultura 

Surda ficou evidente a diversidade linguística e 

cultural presente nas comunidades surdas; 

• Materiais coletados em Minas Gerais não 

possuem uma ampla circulação entre as 

comunidades surdas daquela região, não havendo 

reconhecimento de artistas teatrais, comediantes, 

desenhistas surdos entre eles. 
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Este projeto está filiado ao campo dos 

Estudos Culturais em Educação e aos 

Estudos Surdos, por conceber a cultura 

surda como espaço de contestação e de 
constituição de identidades e diferenças. 


