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Utilizada por pessoas surdas não 

só para a comunicação cotidiana,  

a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras) permite a seus usuários  

– como acontece com linguagens 

orais – expressar emoções  

e elaborar formas poéticas.  

O emprego da Libras permite  

a plena transmissão de ideias 

entre duas pessoas e, por isso,  

a expressão ‘diálogo de surdos’, 

usada até nos meios  

de comunicação, deve ser 

considerada preconceituosa.

‘Diálogo de surdos’: 
expressão preconceituosa

A firmar que os surdos são in-

capazes de dialogar, ou que os 

surdos, quando dialogam, não se 

entendem, é uma atitude precon-

ceituosa, que pode ser constatada 

no uso da expressão ‘diálogo de 

surdos’. A agressividade dessa  

expressão – uma manifestação  

explícita de preconceito – é seme-

lhante à contida em outros dizeres 

maledicentes, como ‘serviço de 

preto’ (para coisas mal feitas), ‘ne-

gócio de judeu’ (para relações eco-

nômicas sovinas), ‘conversa de 

loira’ (para gafes femininas) e ‘en-

terro de anão’ (para situações inu-

sitadas). 

Não se trata de um deslize tex-

tual ou de um acidente retórico. 

Em nossa opinião, constitui uma 

prática linguística desdenhadora 

e agressiva contra a comunidade 

surda, difundida e usada sem he-

sitação pela imprensa. ‘Diálogo de 

surdos’ foi título de uma reporta-

gem sobre Condoleezza Rice, a 

secretária de Estado do governo 

norte-americano anterior, publi-

cada pela revista IstoÉ em 30 de 

abril de 2005, e a mesma expres-

são apareceu em notícia do jornal 

Folha de S. Paulo de 29 de janeiro 

de 2003. Surgiu ainda no jornal 

da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC) em 

fevereiro de 2008 e na edição de 

outubro último da revista Super-
interessante. Pode ser vista tam-

bém em artigos do jornal portu-

guês Correio da Manhã, de dezem-

bro de 2005, e do Jornal do Brasil, 
de 18 de junho de 2005.

Encontramos mais de 8 mil en-

tradas com a expressão ‘diálogo 

de surdos’ na internet no início 

deste ano. Matérias jornalísticas, 

artigos científicos, páginas insti-

tucionais, blogues e páginas de 

piadas agem preconceituosamen-

te, endossando a crença de que 

surdos não têm linguagem e não 

dialogam. Alguns livros de apre-

sentação e discussão sobre a Li-

bras chegam a explicar, em seus 

capítulos iniciais, que esta não é 

código Morse, mímica ou lingua-

gem de macaco.

As línguas de sinais são onto-

lo gicamente plenas, capazes de 

expressar conceitos abstratos e 

conceitos concretos, o que não 

acontece com os dispositivos co-
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municativos dos primatas. Já as 

mímicas são representações nar-

rativas corporais que não obede-

cem a qualquer convenção de uso. 

Assim, uma pessoa que apresenta 

alguma ideia, por exemplo, por 

meio de mímica serve-se de gestos 

e recursos icônicos espontâneos, 

sem ligação com práticas ou re-

gras comuns. O uso da Libras, 

porém, exige que seus usuários 

conheçam e compartilhem formas 

linguísticas.

Línguas de sinais também não 

devem ser vistas como códigos. 

Em nossa visão, existe um código 

quando há a transcrição (e não 

tradução) de determinado texto 

em forma diferente. O Braille, usa-

do por cegos, por exemplo, é um 

código acessível por meio da sen-

sibilidade tátil daqueles que o co-

nhecem – não se traduz para o 

Braille, transcreve-se ‘da tinta 

para o Braille’. No código Morse, 

transcreve-se das letras para sons 

variados, ou para pontos e traços 

na versão impressa.

No caso da linguagem de si-

nais, não há transcrição, e sim 

tradução. Além disso, o domínio 

da Libras habilita os surdos – 

como acontece com a linguagem 

oral, no caso dos não-surdos – a 

se expressar em situações do dia-

a-dia, a manifestar suas emoções, 

a criar formas poéticas e a cursar 

os três níveis de ensino.

O reconhecimento oficial da Li-

bras como “meio legal de comu-

nicação e expressão” aconteceu 

em 2002, com a promulgação da 

Lei nº 10.436, segundo a qual essa 

forma de “transmissão de ideias e 

fatos” tem “sistema linguístico de 

natureza visual-motora” e “estru-

tura gramatical própria”. Essa é 

uma data bastante recente, se 

comparada à da fundação do Ins-

tituto Nacional de Estudos sobre 

a Surdez (Ines), que, em 2007, 

completou 150 anos.

É ainda mais recente a efetiva-

ção da Libras como disciplina 

obrigatória para a formação de 

professores, nos níveis médio e 

superior, e dos cursos de fonoau-

diologia. A obrigatoriedade foi 

determinada pelo Decreto nº 

5.626, de 2005, que regulamentou 

a lei referente à Libras, e inclui 

todos os cursos de licenciatura, 

nas diferentes áreas do conheci-

mento, o curso normal de nível 

médio, o curso normal superior, o 

curso de Pedagogia e o curso de 

Educação Especial.

Essas são indicações incontes-

tes do valor linguístico e social das 

línguas de sinais. No entanto, é 

ainda incipiente a participação de 

crianças, jovens e adultos surdos 

na escola. Segundo dados do Cen-

so Populacional de 2000, de 

776.344 brasileiros surdos entre 

zero e 24 anos, apenas 56.024 fre-

quentam o ensino básico, 2.041 

concluíram o ensino médio e 344 

estão matriculados no ensino su-

perior no país. 

A partir do convívio e do tra-

balho que desenvolvemos com 

alunos surdos matriculados nos 

cursos de graduação da Pontifícia 

Universidade Católica de Minas 

Gerais, parece razoável pensar 

que a timidez desses números tem 

origem também no constrangi-

mento no uso da Libras em espa-

ços públicos, mesmo em ambien-

tes universitários. Ora, se os sur-

dos sentem-se inibidos em usar a 

modalidade espacial da lingua-

gem junto a não-surdos, também 

fica inibido o contato destes com 

os primeiros.

O que este artigo pretende di-

zer é que ganhamos todos se a 

prática da Libras for bem aceita 

por surdos e ouvintes, o que con-

tribuirá para uma maior aproxi-

mação dos usuários de duas lín-

guas oficialmente reconhecidas 

no Brasil: o português brasileiro e 

a Língua Brasileira de Sinais. É 

necessário salientar, além do valor 

vernacular dessa última (ou seja, 

sua utilização comunicativa diá-

ria), sua relevância teórica para 

áreas como linguística, neurologia 

e principalmente educação, como 

apontam pesquisas recentes sobre 

questões relativas ao funciona-

mento cerebral no uso de línguas 

de sinais. 

Ganhamos todos se a prática da Libras for bem 

aceita por surdos e ouvintes, o que contribuirá  

para uma maior aproximação dos usuários  

de duas línguas oficialmente reconhecidas no Brasil:  

o português brasileiro e a Língua Brasileira de Sinais


