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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar quais os gêneros discursivos são mais 

utilizados em uma comunidade de Libras no Facebook e como eles podem contribuir para que 

seus usuários aprendam aspectos relacionados a Libras e cultura surda, identificando suas 

principais características e delineando o perfil dos usuários que a buscam. O tipo da nossa 

pesquisa se caracteriza como exploratória, e para atingirmos nossos objetivos, partimos da 

aplicação de questionários para usuários de uma página no Facebook, com o intuito de avaliar 

qual é o perfil daqueles que interagem na comunidade Libras Avante e quais os seus 

propósitos e possíveis aprendizagens nesta comunidade. Realizamos também a construção de 

um corpus de análise para avaliarmos os gêneros mais utilizados e suas características. Como 

base teórica, estamos apoiados em Bakhtin (1997); sites de redes sociais em Recuero (2009); 

Cultura Surda em Kraemer (2012) e Libras em Quadros e Karnopp (2004). Nossos resultados 

apontam que é possível a aprendizagem da Libras no Facebook com o uso dos gêneros 

compartilhados nesse ambiente, sendo que os mais utilizados são alfabeto em Libras, frases 

sinalizadas, mensagem datilologada, música em Libras, reflexão e outros gêneros que são 

nomeados pela comunidade sob o rótulo de meme e que esses possuem características bem 

pertinentes relacionadas aos temas abordados e sua multimodalidade. O público mais presente 

na página são jovens ouvintes que estão cursando sua primeira graduação e a buscam com o 

objetivo de adquirir aprendizagens e que a comunidade corresponde a esse intuíto. Assim, 

através dos multiletramentos presentes nos gêneros que promovem a comunicação numa 

página do Facebook, é possível a aprendizagem da Libras e aspectos da cultura surda, 

podendo ajudar também na ampliação do discurso de inclusão acerca das pessoas surdas e o 

reconhecimento dos direitos e lutas dessa comunidade. 

 

Palavras-chave: Multiletramentos; Libras; Facebook.  
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Mediante as variadas modificações tecnológicas que ocorreram no mundo, a 

internet, possivelmente, é a que mais contribui para o surgimento de mudanças sociais 

em relação à comunicação das pessoas. Percebe-se que os ambientes advindos dessa 

ferramenta emergem de maneira rápida e são indispensáveis instrumentos de acesso à 

informação dos mais variados ambientes sociais. Se o homem usou a comunicação para 

sua evolução, a internet o impulsiona cada vez mais. É possível adentrarmos em várias 

culturas, conhecer outras línguas, combinar mobilizações, compartilhar opiniões 

próprias, fazer amizades, trabalhar e dentre outras atividades, só a partir de um clique 

numa página que disponha dos objetivos aos quais o usuário se propõe.  

 Os sites de redes sociais (SRS) são ambientes virtuais imersos na internet que 

são acessados inúmeras vezes diariamente. Eles representam bem algumas mudanças 

sociais que ocorreram em meio a nossa comunicação diária. Fazemos uso desses 

ambientes com muita frequência durante o dia, seja para o trabalho, seja para conversas 

entre amigos. Existem milhões de pessoas conectadas no mundo para fazer uso desses 

serviços. O Facebook é um desses sites, possui inúmeros usuários que comentam, 

compartilham e curtem milhares de postagens num curto espaço de tempo e de fácil 

acesso mundial.  

 O que mais se perceber ao acessarmos esse tipo de ambiente é que cada vez mais 

o homem faz uso do tecnológico para ações sociais. É nos SRS que temos o poder de 

discutir rapidamente sobre questões pessoais de cada sujeito e até mesmo encontramos 

outras pessoas que possuam os mesmos interesses sociais que temos. É diante dessa 

realidade que diferentes grupos agem socialmente, e por isso, concordo plenamente com 

autora Guedes (2017) quando diz que: “É exatamente esse o cenário atual. A sociedade 

cibernética modificou a forma como consome informação, utilizando cada vez mais 

uma arquitetura em rede e baseada em redes sociais”. 

 Relacionando esse novo contexto comunicativo com o empoderamento e 

fortalecimento da comunidade surda, é importante refletirmos sobre a importância 

desses ambientes na vida do sujeito surdo. É nos SRS que os membros dessa 

comunidade podem ganhar mais visibilidade em torno da sua língua e reconhecimento 

da cultura surda, pois devido ao fácil acesso a esses ambientes, os surdos podem tornar 
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a língua de sinais que usam, sua história e conquistas mais acessíveis a outros grupos 

sociais que também estão conectados nos SRS.   

 O Facebook é um exemplo de SRS bastante acessado por diversas grupos 

discursivos e influência em suas potencialidades enunciativas. Logo, num universo com 

quase 2 bilhões de contas1, o Facebook é um ambiente virtual que faz parte da rotina de 

várias pessoas, envolvendo vários grupos e discursos.  Acerca disso, concordamos com 

os estudos de Araújo e Leffa (2016), que discorre que a internet se tornou um lugar que 

possibilita o encontro de variadas práticas do discurso e desenvolvimento de atividades 

diversas. Assim, por meio das interações ocorridas nesse meio, conseguimos perceber 

que, além das mudanças ocorridas em torno da comunicação, os SRS podem auxiliar de 

maneira natural para o desenvolvimento de outras práticas linguísticas que surgem a 

partir dos contextos gerados nas interações virtuais, seus multiletramentos e que podem 

incluir grupos sociais, como a comunidade surda, ajudando na expansão do seu 

reconhecimento e até mesmo na aprendizagem da língua de sinais que tanto fortalece a 

comunicação e independência das pessoas surdas 

Muitas pesquisas, como a de Araújo e Leffa (2016), Recuero (2009) e Ayres 

(2010), surgem mediante essa recorrência dos vários acessos e interações em sites de 

redes sociais, mas sem se especificarem a um público minoritário especificadamente. 

Por isso, para um melhor delineamento dos objetivos da nossa pesquisa, analisamos 

alguns trabalhos que incluíssem o ensino de Libras ou ensino de Português para surdos. 

Dias (2016), por exemplo, faz uma análise sobre a escrita do surdo no Facebook, porém, 

além de não analisar o uso de gêneros, o seu corpus de análise é constituído somente 

pelas interações de dois surdos em suas próprias contas, sendo que, em nosso trabalho, 

pretendemos avaliar mais amplamente essas interações e gêneros utilizados com maior 

frequência numa comunidade no Facebook. Logo, o que mais percebemos em nosso 

levantamento foi a escassez de trabalhos que se voltassem para analisar a aprendizagem 

das pessoas por intermédio das interações dos sites de redes sociais, focando no uso de 

gêneros e aprendizagem de Libras. Sobre o desenvolvimento do perfil desses usuários 

que buscam páginas com determinado intuito comunicativo, não encontramos nenhum 

trabalho com essa preocupação.   

                                                

1 Disponível em: https://canaltech.com.br/redes-sociais/facebook-ja-tem-quase-2-bilhoes-de-usuarios-e-

nao-para-de-crescer-88464/. Acesso em: 19 nov. 2018. 

https://canaltech.com.br/redes-sociais/facebook-ja-tem-quase-2-bilhoes-de-usuarios-e-nao-para-de-crescer-88464/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/facebook-ja-tem-quase-2-bilhoes-de-usuarios-e-nao-para-de-crescer-88464/
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Pertinente a nossa curiosidade sobre o ensino de línguas através das interações 

sociais em SRS como Facebook, é importante analisarmos os mecanismos que 

permitem a comunicação dos usuários dentro e fora desses ambientes, nos apoiando 

principalmente nas concepções de Bakhtin (1997), o qual discorre que em todas as 

esferas de comunicação, fazemos uso de enunciados relativamente estabilizados que 

incluem uma forma, estilo e conteúdo, a depender do interesse e dos propósitos dos seus 

usuários. A esses enunciados chamamos de gêneros discursivos.  

Assim, devido à falta de trabalhos que se proponham a analisar a aprendizagem 

da Libras em sites de rede social e que envolva sua perspectiva de ensino atrelada 

através do uso de gêneros, pretendemos construir os nossos objetivos de analisar quais 

os gêneros discursivos são mais utilizados em uma comunidade de Libras no Facebook 

e como esses gêneros podem contribuir para que seus usuários aprendam aspectos 

relacionados a Libras e cultura surda, identificando suas principais características e 

delineando o perfil dos usuários que a buscam 

 A nossa pesquisa se pauta principalmente nos gêneros e sua relação com a 

contribuição do ensino da Libras em sites de redes sociais, pois todas as interações 

desenvolvidas nesse ambiente virtual são atravessadas pelo uso de algum gênero do 

discurso, que, além de contribuírem com a comunicação, são contextualizados com 

temas específicos e incluem características que podem contribuir para o ensino e a 

busca de conhecimento por parte dos usuários sobre a Libras.  

A pesquisa se originou a partir da percepção do grande acesso e curtição de uma 

página que apresenta publicações bem especificas à Libras e à comunidade surda. Logo, 

os seus usuários participam bastante das postagens, expressando opiniões e buscando a 

resolução de algumas dúvidas, que, por virtude dessa grande interação, podem 

contribuir para a aprendizagem de uma nova língua.  

  Acreditamos, assim como no trabalho de Araújo e Leffa (2016, p. 87), que 

“diferentes modos de aprender e de se relacionar com o conhecimento têm surgido a 

partir das redes sociais e das comunidades de prática. Com elas, emerge a necessidade 

de novos letramentos e outras formas de construção de conhecimento”. Logo, mediante 

a todas essas mudanças, é necessário avaliarmos como se desenvolvem essas novas 

práticas de aprendizagem, para só assim podermos desenvolver estratégias de ensino 

que mais se adaptem à realidade atual e contribuam para uma melhor educação. 
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 Todas as mudanças sociais são indispensáveis para serem analisadas na 

educação, pois incluem a realidade dos aprendizes. Quando voltamos essa perspectiva 

para os sites de redes sociais e a presença de um espaço que disponha sobre a cultura do 

surdo e sua língua, percebemos a variabilidade e inclusão do povo surdo na sociedade 

de maneira rápida e de fácil acesso, contribuindo para que as pessoas possam entender 

sobre a história e lutas dessa comunidade. 

 É relevante pesquisarmos sobre o ensino em sites de redes sociais, 

principalmente buscando uma perspectiva dos próprios usuários, pois ainda existem 

paradigmas no senso comum em relação a esse tipo de ambiente e o seu uso para fins 

que não sejam o de entretenimento. Ao apresentarmos que é possível buscarmos 

conhecimento e aprendermos através do uso dos gêneros desses sites, trazemos uma 

nova visão de ensino que pode fazer uso do Facebook como ambiente de aprendizagem, 

além de avaliarmos os conceitos de gêneros que ainda perpetuam nos ambientes 

educacionais.   

 A educação precisa acompanhar o desenvolvimento social da realidade dos seus 

alunos, ensinar não somente conteúdos gramaticais e conteúdo que se fixem somente ao 

contexto de sala aula, mas motivar o uso e apropriação de novos gêneros que se 

tornaram importantes em nossas rotinas. Em torno dessa problemática, construímos o 

nosso objetivo geral de pesquisa que é avaliar o uso de gêneros discursivos em SRS no 

Facebook e se podem contribuir para que os seus usuários aprendam sobre a Libras e 

aspectos da cultura surda. São nossos objetivos específicos descrever quais gêneros 

discursivos são mais utilizados na comunidade, suas principais características; delinear 

o perfil dos usuários que buscam a comunidade e suas perspectivas de ensino. 

Para isso, algumas perguntas regem a nossa pesquisa: como o acesso a 

comunidade Libras avante pode contribuir para a aprendizagem da língua de sinais 

brasileira? Qual o perfil dos usuários que buscam essa comunidade, como seus graus de 

instruções acadêmicas e os seus objetivos ao acessarem a página? Quais os gêneros 

mais recorrentes na comunidade pesquisada e de que modo podem propiciar a 

aprendizagem de Libras? 

Com a análise dos nossos resultados é possível refletirmos de como a tecnologia 

tem mudado além das formas de nos comunicarmos, mas também a forma com a qual 

podemos aprender alguma língua através dos multiletramentos presentes nos gêneros 

que a fazem circular socialmente. Para melhor entendimento construímos o nosso 
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trabalho em cinco capítulos, sendo o primeiro acerca das nossas concepções iniciais, 

motivações e apresentação dos nossos objetivos; o segundo para discutirmos as nossas 

bases teóricas; o terceiro para a apresentação dos nossos procedimentos metodológicos; 

o quarto para a construção dos nossos objetivos; e por fim o quinto capítulo no qual 

expomos as nossas considerações finais.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Este capítulo, que aborda nossa fundamentação teórica, traz os principais 

conceitos trabalhados nesta pesquisa, como o de gêneros discursivos, amparados em 

Bakhtin (1997); sites de redes sociais em Recuero (2009); Cultura Surda Kraemer 

(2012) e Libras em Quadros e Karnopp (2004). Ele está organizado em quatro 

subseções, sendo a primeira sobre os gêneros discursivos e internet; a segunda sobre 

cultura surda e representatividade do povo surdo; terceira sobre Facebook, sujeito surdo 

e gêneros; e por fim, o quarto que trata dos multiletramentos e ensino de línguas.  

 

2.1 SOBRE GÊNEROS DISCURSIVOS E INTERNET 

 

O referencial teórico deste trabalho também toma como base os objetivos 

específicos de descrever quais gêneros discursivos são mais utilizados na comunidade 

virtual, suas principais características; delinear o perfil dos usuários que buscam a 

comunidade e suas perspectivas de ensino.  

Os principais pontos norteadores de nossas discussões são acerca do estudo do 

conceito de gêneros discursivos, em virtude do nosso objetivo de avaliá-los em uso em 

SRS como o Facebook e como podem contribuir para que os seus usuários aprendam 

sobre a Libras. Assim, achamos importante explicarmos a perspectiva de gêneros que 

abordamos, pois estão entre a base da pesquisa. 

Em nosso trabalho a teoria que nos guia acerca dos gêneros discurso é 

fundamentada principalmente em Bakhtin (1997), sendo que para entender melhor o que 

são os gêneros discursivos, partimos que:  

 
Todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão 

sempre relacionadas com a utilização da língua. Não é de surpreender que o 

caráter e os modos dessa utilização sejam tão variados como as próprias 

esferas da atividade humana, o que não contradiz a unidade nacional de uma 

língua. A utilização da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e 

escritos), concretos e únicos, que emanam dos integrantes duma ou doutra 

esfera da atividade humana. ( BAKHTIN, 1997, p. 280) 

 

 É em decorrência dessa concepção de gêneros bakhtiniana que se pode perceber 

que em todas as áreas de atuação humana que haja comunicação ela se dá pelo uso da 

língua, e essa circula socialmente através dos enunciados. A esses enunciados 
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relativamente estáveis que possuem conteúdo temático, estilo e construção 

composicional a depender das necessidades da esfera que está inserido e das 

necessidades dos seus usuários, chamamos de gêneros discursivos (BAKHTIN, 1997, p. 

280). 

Portanto, em todos os campos de atuação humana, seja no meio acadêmico ou 

entretenimento, só há comunicação se houver o uso de determinado gêneros discursivos 

para promovê-la e estes são adaptados a partir dos objetivos dos usuários. Logo, como 

Bakhtin (1997) discorre em seu estudo, há uma variedade infinita de gêneros do 

discurso, “pois a variedade virtual da atividade humana é inesgotável, e cada esfera 

dessa atividade comporta um repertório de gêneros do discurso que vai diferenciando-se 

e ampliando-se à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais complexa.” 

(BAKHTIN, 1997, p. 283) 

Através dessa concepção podemos inferir que ao analisar algum grupo social e 

sua língua, está intimamente relacionado às análises dos gêneros que a constituem em 

circulação. Pois, à medida que essa comunidade se expande, surgem ou adaptam-se 

novos gêneros para suprir a necessidade comunicativa dos seus participantes. Ainda 

sobre a concepção de gênero e sua relação com o social, Bazerman et al (2005) reforça 

em seu trabalho que “Gêneros são o que nós acreditamos que eles sejam. Isto é, são  

fatos sociais sobre os tipos de atos de fala que as pessoas podem realizar e sobre os 

modos como elas os realizam”.  

Tendo em vista esses conceitos, é reflexivo que os estudos sobre gêneros 

abordem e se expandam à analises dos novos ambientes que surgem mediante a 

tecnologia, já que podemos através dos gêneros entender melhor o funcionamento de 

algum grupo e as características de sua língua, através dos enunciados que a mantém em 

circulação. Um desses ambientes advindos da internet e a tecnologia são que chamamos 

em nossa pesquisa de SRS.  

Para entendermos melhor o que são SRS, é necessário que saibamos o conceito 

de rede social, para isso e de acordo com a perspectiva de estudos que abordamos, 

temos como fundamentação acerca de redes sociais as concepções defendidas por 

Recuero (2009) em que a autora discorre sobre redes sociais e explica que elas são “uma 

metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões 

estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na 
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estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões.” 

(RECUERO, 2009). 

Logo, compreendemos que SRS são justamente os espaços virtuais em que se 

estabelecem redes sociais, nos quais através da internet os seus usuários (atores) se 

conectam e compartilham informações nas diversas esferas discursivas que se 

comtemplam. Estudar redes sociais segundo Recuero (2009) é investigar as recorrências 

existentes nas conexões criadas e também compreender os elementos que constituem e 

compõem os grupos sociais.  

Assim, entendemos que realizar pesquisa em SRS se faz necessário pelo fato de 

abordarmos realidades discursivas cada vez mais presentes na vida das pessoas.  São 

nesses ambientes que ao decorrer do dia construímos e movimentamos várias conexões 

em diferentes contextos com diferentes pessoas. Um desses SRS é o Facebook, sendo 

que a nossa pesquisa irá analisar a perspectiva de gêneros que aqui adotamos numa 

relação com o ensino de língua.  

  Nos sites de redes sociais como o Facebook, para que haja alguma interação, é 

necessário que os seus usuários façam uso de alguns gêneros discursivos, que surgiram 

ou se adaptaram aos objetivos da página e de seus usuários. Quando analisamos a 

proporção do uso de gêneros em sites de redes sociais, percebemos o grande universo 

que pode ser estudado, pois, ao mesmo tempo que se realizam as comunicações, os 

gêneros utilizados em diferentes esferas discursivas presentes na internet também são 

atravessados pela cultura da comunidade que faz o seu uso.   

Quando voltamos esse comportamento aos sites de redes sociais, especialmente 

o Facebook, percebemos que diariamente milhares de pessoas compartilham gêneros 

referentes as suas realidades e que, a partir disso, podemos conhecer sobre a cultura do 

próximo. Por advirem das interações, percebemos que muito além de intermediar as 

comunicações de uma determinada língua e sua circulação, os gêneros são espécies de 

artefatos culturais, pois o seu uso se estabelece em esferas de circulação de várias 

culturas e que por isso possuem como influência os costumes, contextos históricos e 

sociais da comunidade que os adotaram (MILLER, 1984). 

 Logo, percebemos a grandeza cultural que existe em ambientes virtuais e que, 

em decorrência das suas interações dependerem do uso dos gêneros, é necessário o 

estudo deles para entendermos a sua funcionalidade e possível motivação para o ensino 

de línguas através dos multiletramentos. Portanto, acreditamos que o estudo de gêneros 
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envolve além do estudo da linguagem e funcionamento, mas também a capacidade 

desses mecanismos auxiliarem do desenvolvimento e atividades culturais de um povo 

(MARCURCHI, 2008, p. 151), pois se estabelecem pelo uso e a isso incluem 

características próprias da cultura e da língua que os adaptaram ou desenvolveram.  

 O estudo sobre gêneros não é algo novo, mas, diante da realidade do surgimento 

da internet e os sites de redes sociais, aumentou ainda mais a disponibilidade de 

ambientes que podemos analisar o seu uso e contribuições para o ensino, pois: 

 

Com o advento da Internet e de seus gêneros digitais, houve uma 

transformação tanto na produção quanto na divulgação de conhecimento. [...]. 

Essas alterações foram impulsionadas não só pela gratuidade no 

fornecimento como, e principalmente, pela simplificação na interface desses 

gêneros, favorecendo sua popularização e ampliação funcional 
(MAGNABOSCO, 2010, p. 1). 

 

 O surgimento de ambientes para interações sociais de maneira virtual 

popularizou o acesso à informação e a livre circulação das pessoas a várias esferas 

discursivas diferentes. Comunidades que, por muito tempo, eram menos conhecidas, 

como é o caso da comunidade surda, fazem uso desse tipo de ferramenta para mostrar à 

sociedade o universo da sua cultura e motivarem interações dos seus usuários. Toda 

comunicação que existir dentro desse espaço é pautada pelo uso de gêneros que 

surgiram, a depender da necessidade dos seus indivíduos e que, por isso, por conterem 

informações próprias da cultura surda, acreditamos que possa colaborar para o ensino e 

aprendizagem da Libras. Para entendermos melhor essa relação, iremos discutir na 

próxima sessão sobre cultura surda. 

2.2 CULTURA SURDA E REPRESENTAÇÃO DO POVO SURDO  
 

A palavra cultura mesmo sendo bastante utilizada em vários discursos, ainda é 

de difícil conceituação. Sobre essa dificuldade Canedo (2009) discorre que pode está 

agregada a multidisciplinalidade que o termo atravessa em variadas áreas em que é 

estudado, por exemplo a história, economia, sociologia e entre outros. Assim, cada área 

de conhecimento aborda suas perspectivas sobre cultura a depender dos seus objetos de 

estudo.  

Para melhor entendermos o que seria cultura e sua importância para o ser 

humano, continuo a utilizar o trabalho de Canedo (2009), no qual a autora discorre 
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sobre três concepções acerca do que seria cultura em meio à multiplicidade que a 

cercam, sendo ela como: “1) modos de vida que caracterizam uma coletividade; 2) obras 

e práticas da arte, da atividade intelectual e do conhecimento entretenimento; e 3) fator 

de desenvolvimento humano. ” (CANEDO, 2009, p. 4). 

O que podemos perceber até aqui, é que possível refletir sobre a construção do 

conceito de cultura como ela sendo tudo aquilo que nos atravessa socialmente para nos 

constituir como sujeito capaz de construir identidades, conhecimentos e desenvolver 

grupos de mesmo interesse social.  

Com o objetivo de compreendermos o que é cultura, podemos analisar o 

conceito de identidade cultural em que Kraemer (2012) aborda em seu trabalho: “A 

identidade cultural ou social, entendida a partir dos Estudos Culturais, é o conjunto 

daquelas características pelas quais os grupos sociais se definem como grupos, ou seja, 

aquilo que eles são”. Isso, pois, como ainda reforça a autora, as identidades são 

construídas dentro das culturas e não por fora delas. Assim, culturas são as vivências de 

cada povo, suas lutas, suas tradições, convenções sociais, a língua e os gêneros que 

fazem com que ocorra a comunicação entre os integrantes de determinado grupo, e 

através delas a construção das identidades. Ainda nos fazendo pensar sobre cultura e 

identidade, a autora discorre que:  

 

Entretanto, a cultura não é somente o modo de vida de uma sociedade ou a 

experiência vivida de qualquer agrupamento humano, ela é um campo de luta 
em torno da significação do social. (...). Nas últimas décadas do século XX e 

na primeira década do século XXI, é possível observar a luta de grupos 

minoritários, por meio dos movimentos sociais, em manter suas posições 

culturais. (KRAEMER, 2012, p.144) 

 

Aplicando essas análises da autora sobre as lutas dos grupos minoritários para 

manter suas posições culturais, podemos pensar a partir dos surdos e as lutas da 

comunidade surda para conseguir direitos e leis que assegurem uma sociedade mais 

justa para as pessoas que são surdas. O que se percebe é que através da cultura os 

movimentos ganham força e representatividade, pois com a construção das identidades 

culturais existentes dentro da própria cultura, os sujeitos que se identificam com ela se 

empoderam, reconhecem suas dificuldades e direitos.  

É pertinente a isso que podemos diferir a cultura ouvinte da cultura surda, pois, 

falamos de dois grupos com interesses, realidades e lutas bastantes diferentes. Para 

(KRAEMER, 2012) “a identidade dominante é aquela que regula todas as demais, onde 
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a identidade do homem branco, letrado, heterossexual é apresentada como a norma 

padrão”. Assim, reconhecer que o povo surdo possui a sua própria cultura é incentivar 

que essa identidade “dominante”, que rege socialmente as regras sociais nas quais 

muitas vezes excluem as necessidades dos grupos minoritários, seja desconstruída como 

único modo de ser apropriado de cultura e possa dar espaço ao povo surdo e suas 

realidades de vida, incluindo seus direitos, a busca pela inclusão e respeito pela história 

que construíram. 

Por isso, em nossa pesquisa nos apropriamos dos termos cultura surda, 

identidade surda e sujeito surdo, pois neles se inclui a realidade de vida do povo surdo, 

reforço ainda através das palavras de Kraemer (2012): 

 
Na interação entre os sujeitos, diversos significados entrecruzam-se, são fatos 

que marcaram sua infância, seu processo educacional, suas relações 

familiares, suas experiências em diferentes espaços sociais que vão 

constituindo modos de ser e de agir. A partir dessas diferentes formas de 

compreender e interagir com o mundo é que passam a ser constituídas 
práticas que corroboram nos processos de constituição da identidade dos 

sujeitos surdos. (KRAEMER, 2012, p. 149) 

 

Existe uma cultura propriamente surda, pois existem interesses e lutas que só 

possuem maior significado e relevância dentro do grupo social que as buscou conquistá-

las. A vida de um sujeito surdo é relacionada com vários aspectos que não são 

representados pela identidade dominante e que essa, por ser em maioria social, acaba 

em deixar esquecido coisas que são direitos de todos os seres humanos, como educação 

de qualidade, inclusão e comunicação em todas as esferas discursivas.  

A partir disso, e para melhor entendimento sobre a cultura surda, o nosso 

trabalho também tem como aporte teórico o estudo de Strobel (2008, p. 24) e 

defendemos aqui, assim como o autor que a “Cultura surda é o jeito de o sujeito surdo 

entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e habitável ajustando-os 

com as suas percepções visuais, que contribuem para a definição das identidades 

surdas”. É diante dessa concepção que reforçamos mais ainda a existência de uma 

cultura surda e que é essa cultura que representa de fato o povo surdo e aqueles que 

estão envolvidos em seu meio. 

 Relacionado os conceitos de cultura que abordamos nessa seção, pretendemos 

agora caracterizar alguns fatores que se destacam em cada cultura para a sua 

representatividade. Meneses (2014) relata em seu trabalho que mesmo com todos os 

diversos fatores que são vinculados ao termo cultura, a língua é o principal parâmetro, 
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pois, através dela, são desenvolvidas as relações de convivências e socialização dos 

indivíduos para desenvolver as diversas atividades sociais que os cercam. Relacionando 

essa concepção com a cultura surda, percebemos uma forte tendência de ela ter como 

principal referência a língua de sinais que o povo surdo faz uso, em detrimento disso 

Bergarmo (2005) explica que: 

 

Na área da surdez encontra-se geralmente o termo “cultura” como referência 

à língua (de sinais), às estratégias sociais e aos mecanismos compensatórios 

que os surdos realizam para agir no/sobre o mundo, como o despertador que 

vibra, a campainha que aciona a luz, o tipo de piada que se conta etc. 

(SANTANA; BERGAMO, 2005, p. 572)  

 

Portanto, a cultura engloba os aspectos inerentes ao modo que o indivíduo vive e 

enxerga a vida, e a língua entra nesse meio com posição de destaque. Sabendo disso e 

relacionando com a concepção de que em todos os ambientes que necessitamos nos 

comunicar através da língua, fazemos uso de gêneros discursivos, que são 

caracterizados por se constituírem com certa estabilidade, função social e um 

determinado lugar no tempo, conforme postulam Bakhtin (1997) e Marcuschi (2008), é 

necessário um estudo sobre os gêneros que mais circulam e envolvem a Libras (Língua 

Brasileira de Sinais) em nosso Lócus de pesquisa, os SRS. Para isso, e depois de termos 

explicado nesse item sobre a cultura surda, iremos analisar no próximo tópico pesquisas 

que englobem perspectivas sobre o sujeito surdo, SRS e sua relação com a cultura e o 

povo surdo, assim como também os gêneros que são compartilhados em ambientes 

virtuais que promovam a circulação de aspectos relacionados a cultura surda.   

 

2.3 FACEBOOK, SUJEITO SURDO E GÊNEROS 

 

Os sites de redes sociais facilitaram as interações de inúmeras culturas, sendo 

que essas, como defendemos em todo o trabalho, podem ser parcialmente reconhecidas 

pelos gêneros que se utilizam. Sobre as interações em sites de redes sociais, Araújo e 

Costa (2013) defendem em sua pesquisa que, em detrimento da facilidade existente para 

a comunicação nesse tipo de ambiente, os sites de redes sociais motivam os seus 

usuários a fazerem uso de diferentes formas de interação, impulsionando a criação de 

novos gêneros a partir dos já existentes. 

É nesse momento de adaptação ou criação de novos gêneros que as 

características próprias de cada cultura são inseridas, motivando a circulação de 
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conteúdos que auxiliem no entendimento da cultura compartilhada e motive para que os 

usuários do gênero adquiram algum tipo de ensino. Um desses fatores que podemos 

perceber através do compartilhamento de gêneros de uma determinada cultura diz 

respeito a sua língua, pois, como Meneses (2014) destaca em seu trabalho, a língua é o 

principal parâmetro de uma cultura, é através dela que acontece principalmente a 

socialização dos indivíduos.  Logo, acreditamos que, na comunicação e uso de gêneros 

envolvemos principalmente a língua dos seus usuários, pois a sua circulação se 

estabelece através do uso de gêneros e que por isso ela está intrinsecamente interligada a 

eles. 

Umas das culturas que se utilizam dos sites de redes sociais é a comunidade 

surda, que, depois da regulamentação do Decreto de Lei n° 5626/ 2005, que reconhece a 

Libras como principal modo de manifestação da cultura das pessoas surdas, o surdo 

começou a se incluir e desenvolver melhor suas atividades político-sociais (ANDRIOLI; 

VIEIRA E CAMPOS, 2013). Motivada e amparada por uma lei específica, a 

comunidade surda está presente nos espaços sociais, principalmente quando 

interligamos os sites de redes sociais. 

É nesse tipo de ambiente de fácil acesso a publicações e compartilhamento de 

ideias que a comunidade surda utiliza vários gêneros que incluem a Libras e são 

compartilhados para outras pessoas que o curtem, comentam e o compartilham 

novamente. Sobre essa concepção da presença do surdo e/ou cultura surda em SRS, 

Ramos (2014) analisa em seu trabalho o sujeito surdo e o Fabebook e afirma que 

atualmente os surdos gostam de se reunirem em diversos espaços, como por exemplo 

nas associações, porém é em sites de rede sociais como o Facebook que essas reuniões 

ganham mais forças. O autor ainda relata sobre a comunidade surda, explicando que ela 

possui presença marcante em movimentos que de alguma forma dizem respeito as suas 

lutas e o Facebook é um espaço que promove as mais variadas discussões entre os 

surdos.  

Na análise do trabalho de Ramos (2014), um fato que nos chama atenção é que 

ele começa a sua pesquisa em primeira pessoa se identificando como surdo e 

reconhecendo a recorrência atual da presença dos surdos em SRS, mostrando um 

empoderamento da identidade surda. O autor ainda expõe sua opinião como surdo e 

usuário do Fabebook, do possível motivo do Facebook ser tão aceito pelos surdos, 
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relato esse que nos faz refletir como esses ambientes podem estar relacionados 

diretamente com alguns aspectos da comunidade surda:  

 

O que é bom no Facebook, além destas trocas de conhecimento, informação e 

comunicação, é que a adesão a esta rede tem crescido, cada vez mais surdos 

curiosos, interessados, querem criar seu perfil no Facebook. Penso ser 
possível afirmar que o Facebook é hoje o site de relacionamentos mais 

utilizado por surdos, especialmente por aqueles que participam da 

comunidade surda, que estão sempre participando do movimento surdo. 

(RAMOS, 2014, p. 9) 

 

 Através dessa opinião mostrada anteriormente, é notável que o Facebook 

já faz parte da rotina de muitos surdos, como o próprio autor ressalta que nesse 

ambiente tem vários membros da comunidade surda2 e que participam do movimento 

surdo. Vendo o recorrente uso do SRS por um grupo cultural, vamos de encontro ao tipo 

de análise que podemos abordar nessa rede, concordando com as perspectivas 

anteriormente mostradas no trabalho de Recuero (2009) em que a autora defende a 

abordagem na estrutura social.  

Em sua pesquisa, Ramos (2014) ainda discorre sobre um possível perfil dos 

surdos que mais acessam o Facebook, e nos chama atenção para suas conclusões as 

quais relatam suas impressões como sujeito surdo que faz uso do site de rede social e 

está inserido na cultura surda. Para o autor, parece que os surdos que possuem uma 

condição financeira menor não possuem Facebook, pois segundo o próprio autor, existe 

muita escrita em português e necessita de um nível linguístico mais elevado. Em virtude 

dessas concepções, acreditamos que a relação entre condição financeira e nível 

linguístico que Ramos (2014) mostra em seu trabalho, advenha da dificuldade de alguns 

surdos encontrarem educação de qualidade de modo público, precisando de recursos 

financeiros para o acesso a uma melhor educação.  

Nesse mesmo foco, de análise do uso do Facebook por surdos, Oliveira (2012) 

realiza uma pesquisa sobre as diferenças de performance entre usuários ouvintes e 

surdos no SRS, especificadamente no Facebook. Os seus resultados mostraram que a 

maior utilização de funções como grupos, vídeos e eventos é do grupo de surdos, 

                                                

2 Segundo Strobel (2009) comunidade surda é um termo utilizado para incluir todas as pessoas que 

partilham dos mesmos interesses dos surdos em determinadas localização, como associações de surdos e 

federações, podendo ser referente a pessoas surdas, ouvintes, familiares, professores e entre outros que 

estão envolvidos com a realidade dos surdos. 
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ressaltando também que há um índice bem superior dos surdos em relação as postagens 

em vídeos, evidenciando uma característica da cultura surda, a valorização da 

modalidade visual. A autora notou em sua pesquisa que os surdos permanecem mais 

tempo conectados ao Facebook que os ouvintes que participaram do corpus de análise, 

ela ainda destaca sobre a importância do Facebook para surdo, através das análises ela 

percebeu que: 

O maior tempo de conexão do surdo com o Facebook, a diversidade de seus 

contatos (formada tanto de surdos como de ouvintes) e o julgamento mais 

positivo da sua utilidade pelos surdos pesquisados sinalizam a importância 

dessa rede social para a sociabilidade da pessoa surda. (OLIVEIRA, 2012, p. 

97) 

 

Relacionando os dois trabalhos que analisam a relação do surdo com o Facebook 

nos é possível inferir que os estudos que trabalham nessa perspectiva podem contribuir 

para que conheçamos melhor a cultura surda. Porém, para uma análise mais profunda 

acerca da cultura surda e a comunidade surda, seria interessante avaliarmos os gêneros 

discursivos que promovem as comunicações nesses ambientes e quem seriam os sujeitos 

que buscam grupos relacionados com essa cultura no Facebook, para entendermos 

melhor seus objetivos e avaliarmos a aprendizagem da língua em ambientes virtuais.  

Observamos que nas pesquisas que avaliam o surdo e o Facebook, como as duas 

que utilizamos como fundamentação em nossa pesquisa, não abordam em sua maioria a 

utilização dos gêneros discursivos nesses ambientes, sendo isso uma dificuldade para a 

construção do nosso referencial acerca dos gêneros mais utilizados que estejam 

relacionados com a cultura surda e os ambientes que ela está inserida. O fato é que 

várias comunidades e grupos se posicionam  e surgem no Facebook com elementos da 

cultura surda, como a Libras e as lutas do surdo, assim é importantes desenvolvermos 

trabalhos que além de afirmar a importância do SRS para o surdo, mostrem sua 

funcionalidade: quais gêneros estão em recorrências, como se constituem esses gêneros, 

quais pessoas os utilizam (se somente surdos ou também ouvintes) e se esses gêneros 

ajudam na representação da cultura surda e aprendizagem da língua, Libras, que tanto 

representa culturalmente o povo surdo. 

A vista disso, Quadros e Karnopp (2004) relatam em seu estudo que a língua de 

sinais brasileira apresenta aspectos estruturais que podem explicar a natureza da 

linguagem e cultura surda. Desse modo, acreditamos que, com o acesso aos gêneros 
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compartilhados numa comunidade do Facebook chamada Libras Avante3, os seus 

usuários podem entender o funcionamento da Libras e da cultura surda, já que os 

gêneros que circulam na comunidade incluem a temática e propósitos do povo surdo. 

Portanto, acerca do estudo de Araújo e Leffa (2016), concordamos que 

“diferentes modos de aprender e de se relacionar com o conhecimento têm surgido a 

partir das redes sociais e das comunidades de prática. Com elas, emerge a necessidade 

de novos letramentos e outras formas de construção de conhecimento”. A partir disso, é 

necessário analisarmos como pode acontecer o ensino de Libras em sites de redes 

sociais, assim como buscarmos saber se os seus usuários visitam a comunidade com 

esse propósito e se ele está sendo construído. Para entenderem melhor esse objetivo, 

iremos abordar no próximo tópico o conceito de multiletramentos e desse modo, como 

os gêneros do discurso podem contribuir para o ensino de Libras nos SRS.  

 

2.4 MULTILETRAMENTOS E ENSINO DE LÍNGUAS  

 

Para entendermos melhor esse subtópico, recorremos aos nossos objetivos de 

pesquisa, sendo de analisar quais os gêneros discursivos são mais utilizados em uma 

comunidade de LIBRAS no Facebook e como eles podem contribuir para que seus 

usuários aprendam aspectos relacionados a Libras e cultura surda, identificando suas 

principais características e delineando o perfil dos usuários que a buscam. Estes foram 

construídos numa perspectiva de que em sites de redes sociais é possível termos alguma 

aprendizagem da Libras. Assim, alguns conceitos são importantes de serem avaliados 

para a construção das nossas análises e abordagens, sendo esses sobre: a perspectiva de 

gêneros (pois é através deles que desenvolvemos nossa comunicação- tópico 2.1), de 

cultura (pois pertinente a elas que os usuários dos gêneros estão inseridos e nela que 

eles se constituem) , cultura surda e Facebook (sendo esse o contexto em que 

desenvolvemos as nossas análises) e por fim, como podemos adquirir aprendizagens 

através das interações sociais que realizamos, sendo referente ao assunto desse tópico, 

os  multiletramentos. 

O termo multiletramentos foi afirmado pela primeira vez em 1996 durante um 

colóquio de um grupo de pesquisadores dos letramentos, o Grupo de Nova Londres 

relatava da necessidade de uma pedagogia que incluísse os novos letramentos que 

                                                

3 Página Libras Avante podendo ter acesso pelo link: https://www.facebook.com/librasavante/ 
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surgiam na sociedade, mas além disso, a diversidade cultural existente na sala de aula 

(ROJO e MOURA, 2012). Segundo Rojo e Moura (2012) o conceito difere de 

letramentos, pois esse não atende a multiplicidade cultural e multiplicidade semiótica 

que cercam as comunicações: 

O conceito de multiletramentos – é bom enfatizar- aponta para dois tipos 
específicos e importantes de multiplicidade presentes em nossas sociedades, 

principalmente urbana, na comtemporaneidade: a multiplicidade cultural das 

populações e multiciplicidade semiótica de constituição dos textos por meio 

dos quais ela se informa e se comunica. ( ROJO e MOURA, 2012, p. 4.)  

 Logo, podemos entender multiletramentos como as práticas letradas que 

desenvolvemos socialmente e que incluem, como a autora relata, uma multiplicidade 

cultural e uma multiplicidade semiótica que constitui os textos em circulação. Desse 

modo, podemos fazer uso diariamente de diversas práticas letradas de diferentes 

culturas, sendo que essas se constituem de textos arraigados de várias semioses e 

culturas. Sobre a constituição desses textos e multissemiose a autora ainda reforça: 

É o que tem sido chamado de multimodalidade ou multissemiose dos textos 

contemporâneos, que exigem multiletramentos. Ou seja, textos compostos de 

muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem capacidades e 

práticas de compreensão e produção de cada uma delas (multiletramentos) 

para fazer significar. (ROJO e MOURA, 2012, p.16) 

Assim, para entendermos determinados textos e seus significados é necessário 

que tenhamos multiletramentos, conhecimentos que se estabelecem culturalmente, para 

que de fato se tenha construção de sentido e comunicação. Isso acontece em todos as 

esferas discursivas que temos acessos, sendo que com o advento da internet se ampliou 

ainda mais os espaços que podemos interagir diariamente, com rápido e fácil acesso 

fazendo uso de gêneros do discurso. Os SRS se constituem como um dos seus 

ambientes, sendo o Facebook um desses sites que interagimos com variadas culturas e 

seus textos constituídos de práticas letradas e multisemioses.  

 Acerca dos multiletramentos e o surgimento dos SRS, Dias e Aragão (2014) 

discorrem que é possível “observamos que as culturas e linguagens em fluxo no espaço 

digital trazem consigo novos questionamentos e possibilidades inovadoras de lidar com 

o conhecimento, permitindo o surgimento de outras formas de comunicar e agir na 

linguagem”. Assim, aos comunicarmos em ambientes sociais como o Facebook 

entramos em contato direto com culturas e múltiplas práticas letradas. 
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Partindo da perspectiva que nos comunicamos através do uso dos gêneros 

discursivos (BAKHTIN, 1997) podemos perceber que o Facebook pode ser uma 

ferramenta de inclusão e interações de diferentes culturas, inclusive a cultura surda, e 

que por constituir seus gêneros a partir das suas necessidades de uso e seus aspectos 

culturais, se pode gerar multiletramentos para as pessoas que vão fazer uso desses 

gêneros.  

Em virtude disso, acreditamos que, é possível a aprendizagem de alguma língua 

através do uso de gêneros do discurso já que esses se constituem de múltiplas semioses 

e múltiplos aspectos culturais do contexto em que circulam. O conceito de 

multiletramentos e sua aplicabilidade é de fundamental relevância principalmente para a 

realização de pesquisas que tomem avaliem os gêneros e sua relação com o ensino de 

línguas, sabendo que eles, os gêneros, são constituídos de vários aspectos culturais dos 

indivíduos e que através do seu uso podemos adquiri-lo.  Logo, não podemos restringir 

a aprendizagem de língua como fato isolado de outros aspectos que se encontram no 

mesmo contexto cultural em que a língua se estabelece, como a cultura.  

   Quando voltamos o conceito de multiletramentos ao ensino de Libras em sites 

de redes sociais, percebemos a relevância de nossa pesquisa, pois os gêneros discursivos 

que circulam na comunidade analisada são constituídos por características da cultura 

surda. Os sites de rede sociais, como o Facebook, são espaços nos quais a comunidade 

surda utiliza diariamente diversos gêneros que envolvem a Libras, e são compartilhados, 

curtidos e comentados por diversas pessoas. Assim, partindo do princípio que os 

gêneros propiciam a circulação da língua e que a língua de sinais brasileira apresenta 

aspectos estruturais que podem explicar a natureza da linguagem e cultura surda 

(QUADROS e KARNOPP, 2004), a análise desses gêneros torna-se fundamental para 

compreender mais a Libras, a cultura surda e o ensino de ambas através dos 

multiletramentos existentes nos gêneros utilizados.  

Mediante esses estudos, acreditamos que através dos multiletramentos presentes 

nas características desses gêneros é possível que seus usuários tenham a aprendizagem 

da Libras, junto a isso, acreditamos também que é importante caracterizarmos os 

sujeitos que estão fazendo uso desses gêneros e se seus objetivos de uso estão sendo 

alcançados para assim termos uma visão mais complexa sobre o ensino de Libras em 

SRS através de multiletramentos. A seguir apresentamos as metodologias que 

utilizamos acerca do nosso objeto de estudo e os nossos objetivos.  
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo tem como objetivo principal expor os métodos dos quais nos 

utilizamos para o desenvolvimento da pesquisa. Para um melhor detalhamento, ele é 

dividido em blocos que se aprofundam para explicar o tipo de pesquisa, contexto e 

lócus, caracterização dos sujeitos, construção dos dados e tratamento e análise dos 

dados.  

 

3.1 O TIPO DE PESQUISA REALIZADA 

 

Mediante os nossos objetivos específicos, que são de identificar as principais 

características dos gêneros mais utilizados em uma comunidade de LIBRAS e delinear o 

perfil dos usuários que a buscam, acreditamos que a nossa pesquisa pode se justificar 

como de caráter exploratória. Gerhardt e Silveira (2009, p. 35) explicam que quando 

temos a busca da resolução de uma determinada situação-problema, precisamos nos 

familiarizar com esse ambiente e buscarmos a resolução das dúvidas através da 

construção de hipóteses, o que caracteriza esse tipo de pesquisa como exploratória.  

 Logo, em detrimento a caracterização do nosso tipo de pesquisa, buscamos nos 

envolver mais profundamente com a comunidade estudada, em busca de uma maior 

familiaridade e a partir disso podermos construir o nosso corpus de análise com base 

nas interações mais recorrentes no ambiente estudado e como elas auxiliam na 

construção dos nossos objetivos.  

 

3.2 O CONTEXTO E O LÓCUS DA PESQUISA  

 

O Facebook se caracteriza por ser um site de rede social conhecido 

mundialmente que possui bilhões de usuários4 logados de maneira gratuita e que podem 

compartilhar inúmeras postagens de maneira ilimitada. É nesse ambiente que podemos 

observar um emaranhado de culturas diferentes e a construção de comunidades que 

possibilitam a discussão de temas específicos à realidade de vidas que cada uma 

enfrenta em sociedade. 

                                                

4 Disponível em: https://canaltech.com.br/redes-sociais/facebook-ja-tem-quase-2-bilhoes-de-usuarios-e-

nao-para-de-crescer-88464/. Acesso em: 19 nov. 2018. 

https://canaltech.com.br/redes-sociais/facebook-ja-tem-quase-2-bilhoes-de-usuarios-e-nao-para-de-crescer-88464/
https://canaltech.com.br/redes-sociais/facebook-ja-tem-quase-2-bilhoes-de-usuarios-e-nao-para-de-crescer-88464/
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Buscamos comunidades no site de rede social Facebook por encontrarmos mais 

ambientes que tratem a temática da Libras e que, por consequência disso, possuíssem 

mais interações a serem avaliadas. A partir da escolha do site que analisamos, foi 

necessário mapearmos uma comunidade para aprofundarmos melhor as nossas 

observações e construção de dados para a pesquisa.  

Para a escolha da comunidade a ser estudada, foi necessária uma seleção a qual 

teve como critério de análise o número de seguidores, o número de publicações e as 

consecutivas interações que ali acontecem. 

 

3.3 A CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 

Para a construção dos dados da nossa pesquisa, que tem como objetivos analisar 

quais os gêneros discursivos são mais utilizados em uma comunidade de Libras 

no Facebook e como esses gêneros podem contribuir para que seus usuários aprendam 

aspectos relacionados a Libras e cultura surda, identificando suas principais 

características e delineando o perfil dos usuários que a buscam, partimos da aplicação 

de questionários por acharmos ser uma forma de maior aproximação com os usuários da 

página e suas opiniões acerca da comunidade analisada e também realizamos a 

construção de um corpus análise com os gêneros mais recorrentes na página.  

 Para a aplicação dos questionários (Apêndice A) disponibilizamos um link de 

acesso que foi gerado através da ferramenta do Google Formulários, compartilhamos 

esse link nos comentários das últimas postagens que haviam sido publicadas na página. 

Cada formulário possuía oito questões que foram desenvolvidas estrategicamente de 

acordo com as nossas questões de pesquisa acerca de quais são objetivos de acesso a 

página e se o conteúdo compartilhado nela contribuía para a aprendizagem da Libras. 

Os questionários ficaram disponíveis por 72 horas, sendo que depois desse período 

encerramos a coleta de dados e não era possível, mesmo com link de acesso, obter mais 

respostas. Esse tempo de três dias foi escolhido visibilizando a rapidez em que as 

postagens ficam disponíveis na linha do tempo dos usuários no Facebook.  

 Já para descrever quais os gêneros discursivos são mais utilizados na 

comunidade e identificando suas principais características, construímos um corpus para 

contemplar as questões de pesquisa que os questionários não contemplaram por 

completo. O corpus foi construído com base nas postagens mais curtidas e comentadas, 

tendo como critério de seleção a presença de mais de 2.000 curtidas por postagem.  A 
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aquisição desse material se deu por intermédio da ferramenta print screen, ou captura de 

tela, por meio das nossas próprias contas. A coleta do corpus aconteceu em dois meses e 

coletamos 50 postagens. Após a seleção, categorizamos os gêneros por pastas, 

buscando os traços que os diferenciam da cultura oral, como estrutura, propósitos 

e conteúdos, fatores que iremos nos aprofundar em nossas análises.  

 

3.4 A CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

A caracterização dos sujeitos da pesquisa aconteceu com a aplicação de 

questionários disponibilizados na página Libras Avante. Mediante o resultado obtido 

das respostas dos questionários construímos um perfil das pessoas que mais acessam a 

página. Logo, compartilhamos o link de acesso aos questionários na própria página com 

o intuito de obtermos somente respostas dos usuários da página, sendo que em 72h, 

obtivemos a respostas de 34 usuários, que nos auxiliaram na formação desse perfil.  

No que diz respeito à ética da pesquisa, não houve a necessidade de 

identificação dos sujeitos e nem de submissão a um Comitê de Ética, uma vez que a 

comunidade é aberta ao público, portanto, os dados são públicos. Nosso objetivo era de 

traçar um mapeamento sobre o perfil daqueles que fazem uso da página e que por ela 

estar inserida na página que trata diretamente sobre a Libras, com constantes interações 

inúmeras e postagens específicas sobre a temática. Nos nossos resultados, exploraremos 

melhor sobre o perfil desses sujeitos, tendo em vista que essa busca é um dos nossos 

objetivos específicos da pesquisa.  

 

3.5 TRATAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Com o intuito de alcançarmos o nosso objetivo geral, utilizamos de aplicações 

de questionários na própria página. Para isso as perguntas continham questionamentos 

sobre grau de instrução, faixa etária, se é surdo ou ouvinte, quais aos propósitos em 

visitar a página e se esses propósitos estão sendo alcançados.   

Em detrimento dos nossos objetivos mostrados anteriormente, o primeiro 

momento de tratamento metodológico busca atender ao primeiro objetivo específico: de 

descrever os gêneros mais utilizados e suas principais características, e logo, 

escolhemos primeiramente a página. Depois, observamos a regularidade de postagens 

que se fazia nela. Posteriormente, após a seleção das postagens, categorizamos os 
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gêneros por pastas, buscando os traços que os diferenciam da cultura oral, como 

estrutura, propósitos e conteúdos, fatores que iremos nos aprofundar em nossas 

análises.   

Para o segundo momento, fizemos uso dos questionários, buscando construir o 

perfil geral dos usuários da página. Essa etapa também se deu através da disponibilidade 

dos questionários nas publicações mais recorrentes na comunidade e que haviam sido 

postadas recentemente, levando em conta o nosso período de análise. Após o período de 

respostas, analisamos quais as características mais pertinentes às repostas desses 

usuários e principalmente nos atentamos avaliando as questões voltadas ao nível de 

instrução e objetivos de buscar a página. Fizemos também blocos de análises que 

categorizaram as perguntas a depender dos objetivos de análises, como o perfil dos 

sujeitos, percepções iniciais dos sujeitos e sobre as aprendizagens adquiridas. 

Para analisarmos melhor os dados optamos pela construção de gráficos no 

próprio Google Formulários, pois através desses tivemos os valores em porcentagem 

referente a cada escolha de resposta dos usuários para uma melhor exposição dos 

resultados. Isso feito, e com o auxílio do corpus de postagens que foi construído, 

tivemos o mapeamento dos gêneros mais utilizados, a perspectiva dos usuários e perfil, 

características mais recorrentes que compõem esses gêneros e avaliamos as 

contribuições da aprendizagem de Libras. Todos esses dados serão discutidos e 

exemplificados no próximo capítulo.  
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4 ANÁLISE DE DADOS 

 

A nossa análise é realizada por intermédio de aplicação de questionários e 

avaliação do corpus de postagem mais recorrentes. Logo, atentamos para dois 

momentos, o de avaliar os dados para construção do nosso objetivo geral que é sobre  

uso  de gêneros discursivos em SRS como o Facebook e se podem contribuir para que 

os seus usuários aprendam sobre a Libras e aspectos da cultura surda, e a partir dos 

nossos objetivos específicos de descrever esses gêneros discursivos são mais utilizados 

na comunidade, suas principais características; delinear o perfil dos usuários que 

buscam a comunidade e suas perspectivas de ensino. 

Para o objetivo geral partimos principalmente da avaliação dos dados obtidos 

por meio das perspectivas dos próprios usuários da página como o questionário e 

também com a interpretação das características presentes nos gêneros mais recorrentes 

na página e que constituíram o nosso corpus de análises. Fizemos uso das respostas dos 

questionários para delinearmos o perfil dos usuários que acessam a página, e para a 

avaliar as principais características dos gêneros mais compartilhados na página 

utilizamos as nossas observações do corpus de pesquisa. 

. Diante das várias comunidades encontradas no Facebook, escolhemos a página 

Libras Avante5, como mostrada na Figura 1, para compor o nosso universo de análise e 

construção da pesquisa. A página possui 1.469.3566 seguidores que curtem, comentam e 

compartilham as postagens disponibilizadas acerca de conteúdos relacionados à cultura 

surda. 

 

Figura 1 - Página Libras Avante. 

 

                                                

5 Página Libras Avante podendo ter acesso pelo link: https://www.facebook.com/librasavante/. 

6 Dado presente até a data do nosso último acesso: 21 de novembro de 2018.  
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Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/librasavante/. 

É nesse ambiente que começamos a coleta do corpus da pesquisa, aplicação de 

questionários e delineamento dos nossos objetivos. A relevância social da página nos 

chamou muita atenção, pois os seus usuários são muito ativos aos conteúdos 

disponibilizados e observamos isso na grande maioria das postagens publicadas, assim 

como na avaliação da página que é realizada pelos seus usuários e conta com quase 

cinco avaliação, como é notável na Figura 2, nota máxima que pode ser contabilizada: 

 

Figura 2 - Avaliação da página Libras Avante. 

 

Fonte: Disponível em: https://www.facebook.com/librasavante/. 

 

Assim, pretendemos aqui discutir quem são os sujeitos que buscam a página 

Libras Avante e suas concepções sobre a página acerca do ensino de Libras e, depois de 

sabermos se a página tem ajudado a esses usuários, iremos discutir sobre as principais 

características dos gêneros que mais são compartilhados e como estão contribuindo para 

o ensino de língua num ambiente que geralmente é visto como local de entretenimento.  

O primeiro momento de análise é para a construção do perfil dos usuários, sendo 

que  analisamos as respostas obtidas através dos questionários aplicados e dividimos de 

acordo com as questões em blocos, sendo: bloco 1, o perfil dos sujeitos, dá início as 

nossas discussões (questões 1, 2 e 4); o objetivo de acesso e percepções iniciais 
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(questões 3, 5 e 7) constitui o segundo bloco; e o terceiro bloco trata da aprendizagem 

de Português e/ou LIBRAS na comunidade, sendo constituído pelas questões 6 e 8. 

4.1 BLOCO 1: O PERFIL DOS SUJEITOS 

 

Nesse subtópico, iremos analisar as respostas obtidas das questões que tratavam 

sobre a construção do perfil dos sujeitos que frequentam a comunidade de Libras 

Avante. Logo, iremos disponibilizar a seguir as perguntas contidas nos questionários 

acerca da temática de construção dos perfis e analisarmos suas recorrências. 

 Sendo o objetivo desse bloco traçar o perfil daqueles que buscam a comunidade 

de LIBRAS no Facebook, as três primeiras perguntas se pautam diretamente nessa 

questão. São elas: 1 - Qual seu grau de instrução?; 2 - Qual sua faixa etária?; 4 - 

Você é surdo ou ouvinte? 

Mediante as respostas encontradas, percebemos que a maioria dos sujeitos que 

frequentam a página e responderam nosso questionário possuem o Ensino Superior (ES) 

incompleto (Figura 3), nos dando uma margem de 37,5%. Seguido desse dado, temos 

28, 1% de pessoas com o ES completo e 25% com o Ensino Médio completo (E.M.C.). 

Logo, a partir dessa estatística, podemos deduzir que o público maior da página é 

composto por estudantes de graduação, ou seja, pessoas que possuem algum grau de 

instrução acadêmica: 

  

Figura 3 - Grau de instrução dos participantes. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobre a faixa etária (Figura 4), os dados foram concomitantes à do grau de 

instrução. Percebe-se que os jovens entre 20-24 anos estão em maioria (43,3%), seguido 

com 30% dos que possuem entre 25 e 30 anos; e 16,7% com idade média entre 15 – 19 
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anos de idade. Com a resposta da quarta pergunta (Figura 5), é possível perceber que a 

maioria desses jovens são ouvintes (93,5%) e apenas 6,5% são surdos. 

Figura 4 - Faixa etária dos participantes. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Figura 5 - Perfil dos usuários surdos e ouvintes. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Algumas reflexões podem ser realizadas a partir desses dados, a primeira dela é 

sobre a constituição da maioria dos usuários que responderam o questionário serem 

ouvintes, mesmo num ambiente em que a evidência é a cultura surda, pois através da 

nossa observação da página percebemos que nela estão em circulação textos que 

englobam a cultura surda e a vida do surdo como relatos de experiências em diferentes 

espaços sociais que os surdos frequentam e que esses vão constituindo modos de ser e 

de agir do povo surdo (KRAEMER, 2012, p. 149). Iremos expor melhor essas 

características em nosso segundo momento de análises através dos dados obtidos no 

corpus de postagem.  



36 

 

 

Logo, a existência de um público em sua maioria de ouvintes, mesmo sendo 

numa comunidade em que são compartilhadas informações sobre a Libras e cultura 

surda, nos mostra o grande interesse de ouvintes pela comunidade surda 

contextualizando também com o crescimento do discurso de inclusão na sociedade 

brasileira. O grau de instrução também corrobora para esse entendimento, pois como 

podemos perceber a maioria dos sujeitos possuem conhecimento acadêmico advindos de 

uma conclusão do ensino médio, iniciação de uma graduação e formação superior, 

sendo esses são advindos de intuições que buscam ampliação de discurso inclusivo. 

Em decorrência da interpretação desses dados, é possível traçar um perfil inicial 

dos usuários da comunidade, sendo a maioria deles jovens ouvintes que estão cursando 

sua primeira graduação, que possuem acesso a vários gêneros acadêmicos, mas que, 

mesmo assim, acessam bastante esse tipo de site de rede social e comunidades que se 

preocupam com ensino básico de LIBRAS. Sobre o menor índice de participantes 

surdos na comunidade, podemos relacionar ao que Ramos (2014) reflete em sua 

pesquisa, em que o autor relata que os surdos que possuem uma condição financeira 

menor não possuem Facebook, pois existe muita escrita em português e necessita de um 

nível linguístico mais elevado. 

O autor pode ter realizado essa análise relacionando a condição financeira ao 

acesso à educação, sendo que mesmo com as leis que asseguram esse direito aos surdos, 

ainda é difícil ter acesso a uma boa educação que inclua cultura surda. Esse seria um 

dado interessante para avaliarmos em outras pesquisas o perfil do sujeito surdo em SRS, 

como o nosso foco é o de acesso a página Libras Avante e o seu conteúdo, penso que a 

minoria de pessoas surdas pode ser pelo fato que os conteúdos abordados na página, 

mesmo relacionados à cultura surda, são de características introdutórias a Libras e que 

por isso, podem ser atraídos por outras comunidades que se aprofundem mais no 

assunto.  

Para sabermos se as temáticas abordadas mesmo de caráter introdutório ajudam 

na aprendizagem da Libras, construímos o próximo subtópico de análises que será 

mostrado a seguir.  

 

4.2 BLOCO 2: O OBJETIVO DE ACESSO E PERCEPÇÕES INICIAIS 

 

 Esse subtópico busca analisar as concepções dos usuários acerca dos seus 

objetivos e alcances desejados em torno deles. Para isso, é constituído pelas questões 3, 
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5 e 7 presentes nos questionários, sendo que o principal intuito delas é discorrer sobre 

qual seria o objetivo de acesso à comunidade e quais as percepções iniciais dos 

usuários. As perguntas são: 3 - Qual o seu propósito em visitar a página?; 5 - O 

conteúdo da página tem contribuído de alguma maneira para a aprendizagem de 

LIBRAS?; e 7 - O conteúdo da página tem contribuído de alguma maneira para a 

aprendizagem de português? 

 Nas perguntas inclusas nesse tópico, obtivemos respostas bem concisas. É 

notável que os usuários já procuram a comunidade com propósitos bem definidos e os 

dados nos mostram isso. Do universo de 34 pessoas, 26 delas responderam que buscam 

a página para a aprendizagem de português ou Libras, um dado bem expressivo que 

mostra que os sites de redes sociais estão sendo buscados para além do entretenimento, 

quebrando paradigmas bem presentes em sociedade acerca dessa temática. O restante 

das pessoas ficou bem dividida entre a busca de entretenimento, capacitação 

profissional e busca por mercado de trabalho, porém, mediante a recorrência da opção 

mais votada, esses últimos dados não nos foram tão significativos, tendo em vista a 

grande busca por aprendizagem de línguas, como mostra a Figura 6:  

 

Figura 6 - Conteúdos buscados pelos usuários. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O resultado apresentado também condiz com a concepção que abordamos 

anteriormente que “diferentes modos de aprender e de se relacionar com o 

conhecimento têm surgido a partir das redes sociais e das comunidades de prática” 

(ARAÚJO e LEFFA, 2016), pois ao relacionarmos com o perfil dos usuários que 

acessam a página (tópico 4.1) percebemos que mesmo comum grau de instrução 

acadêmica as pessoas estão buscando SRS com intuito de adquirirem aprendizagens. Se 

torna ainda mais interessante quando relacionados esse dado à página que analisamos e 

seu conteúdo, pois como discutimos no tópico anterior a maioria dos usuários que 
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responderam o questionário são ouvintes, e a partir dos resultados representados na 

figura 6, percebemos que esse público busca a página com um intuito defino de procurar 

aprendizagem. 

Outra reflexão importante diz respeito à porcentagem de pessoas que procuram a 

página para fazer amizade, podemos notar que esse interesse foi o que obteve menos 

escolhas entre os sujeitos que responderam o nosso questionário. Associando isso ao 

que Ramos (2014) relata acerca do uso do Facebook pelos surdos para promover 

movimentos que incluam suas lutas, e ao trabalho de Oliveira (2012), que também está 

presente no item 2.3 dessa pesquisa, que mostra que os usuários surdos têm uma maior 

utilização de funções como grupos, vídeos e eventos, podemos inferir que 

provavelmente os surdos não possuam interesse na página que analisamos e que esse 

dado acerca da busca pela amizade seja um índice que reflete essa concepção.  

Sobre a busca de capacitação profissional e mercado de trabalho com índices 

bem parecidos com os da busca pelo entretenimento, nos mostra que os SRS são 

atravessados por diversas esferas, contexto e que as pessoas os usam para diversos 

objetivos, sendo necessários que tenhamos multiletramentos para entendermos as 

práticas discursivas e gêneros promovem a comunicação.  

Dando sequência as análises que construímos a partir dos questionários os 

usuários foram questionados sobre a contribuição do conteúdo da página para a 

aprendizagem de Libras, e 96,9% dos que responderam essa questão afirmaram que o 

conteúdo compartilhado na comunidade contribui para aprender a língua de sinais em 

uso no Brasil, como podemos ver no gráfico da Figura 7: 

 

Figura 7 - Contribuição da página para aprendizagem da Libras. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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 O dado apresentado acerca da contribuição da página para a aprendizagem de 

uma língua, no caso a Libras, nos mostra que relacionado com os dados interpretados 

sobre o perfil dos usuários e objetivo de acesso à comunidade, é confirmado que o 

Facebook, embora tenha sido pensado para o entretenimento, pode ser um excelente 

espaço de aprendizagem. Tal perspectiva é comprovada através da opinião dos próprios 

usuários da página com cerca de 96,9% de afirmação que a página Libras Avante, a qual 

buscaram em sua maioria com interesse de adquirirem alguma aprendizagem, estar 

correspondendo tal expectativa e ajudando-os na aquisição de saberes sobre outra 

língua.  

 Um comportamento bem parecido também foi encontrado na questão 7 (Figura 

8), na qual a maioria dos indivíduos responderam positivamente para aprendizagem de 

Português na comunidade (65,5%), porém, o que houve foi um aumento dos que não 

acharam que página contribui para aprendizagem da Língua Portuguesa, sendo que um 

fator que pode influenciar nesse dado é a constituição do corpus em sua maioria por 

ouvintes, como mostramos no perfil dos usuários:  

 

Figura 8 - Aprendizagem de português. 

 

                                                         Fonte: Elaboração própria. 

 

 O que percebemos até agora é que os indivíduos buscam a página com o 

propósito de aprenderem a Libras e/ou Português, entram em contato com os conteúdos 

disponibilizados, curtem, compartilham e comentam, e, findam por atingirem seus 

pressupostos iniciais. Esses indivíduos possuem um grau instrução acadêmico mais 

elevado e mesmo assim procuraram a página para aprenderem a Libras e alcançaram os 
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seus objetivos, mesmo sendo num ambiente sem ser uma instituição acadêmica de 

ensino.  

Essas aprendizagens estão relacionadas com as diversas práticas letradas que 

eles desenvolvem para interagirem na página e/ou entenderem os gêneros que 

promovem a comunicação entre os seguidores da comunidade. Os textos existentes na 

página são “compostos de muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem 

capacidades e práticas de compreensão e produção de cada uma delas 

(multiletramentos) para fazer significar” (ROJO e MOURA, 2012, p.16), sendo que 

através dessas práticas naturalmente acontece a aprendizagem da Libras pelo uso direto 

de gêneros que envolvam a Libras e cultura dos surdos. O próximo bloco irá esclarecer 

de maneira mais específicas quais as aprendizagens adquiridas pelos usuários da 

comunidade.  

 

4.3 BLOCO 3: APRENDIZAGEM DE LIBRAS E/OU PORTUGUÊS NA 

COMUNIDADE 

 

Neste último, acerca do conteúdo analisado através das respostas dos 

questionários, pretendemos realizar uma investigação acerca da aprendizagem da 

LIBRAS e/ou Português na comunidade do Facebook por uma perspectiva dos próprios 

usuários. Por conseguinte, a primeira pergunta deste bloco é relacionada a que tipo de 

aprendizagens foram adquiridas envolvendo a Libras, e foi respondida na sequência da 

questão 5 detalhada no item 4.2 (6 - Se você respondeu sim à pergunta anterior, que 

tipo de aprendizagem você teve?).  

Disponibilizamos as seguintes alternativas para múltipla escolha acerca das 

aprendizagens adquiridas: sinais em LIBRAS; expressões faciais; tradução e 

interpretação; elaboração de frases; cultura surda; e outros. A partir dessas opções de 

escolha, os dados foram bem expressivos e mostraram que os sites de redes sociais 

podem ser boas ferramentas para aquisição de uma nova língua e a partir desses 

questionamentos conseguimos analisar o nosso objetivo geral de avaliar se o uso de 

gêneros em SRS como o Facebook contribuem para que seus aprendam a Libras e 

aspectos da cultura surda. Das opções disponibilizadas a mais votada foi a 

aprendizagem de Sinais em Libras (90,3%), dando sequência com a Cultura surda, 

tradução e interpretação, elaboração de frases e expressões faciais (Figura 9): 
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Figura 9 - Aprendizagens em Libras. 

 

                                                      Fonte: Elaboração própria. 

 

 É perceptível que a aquisição de sinais em Libras é a aprendizagem mais 

adquirida pelos usuários da página, o que nos induz a pensar que muitos deles possuem 

um contato recente com a Libras e que a página está colaborando como um impulso de 

curiosidade acerca dos conhecimentos presentes no povo surdo.  Sugere-se que os sinais 

são os primeiros contatos direto com Libras e que, por isso, é comum demonstrar 

curiosidade. 

Através da nossa observação da página e interações dos seus usuários, percebe-

se que os sinais são expostos de forma simultânea e que os seguidores interagem nos 

comentários acerca da tradução em português do sinal que foi apresentado em Libras, 

mostrando um início de aprendizagem da língua. Podemos ver essa interação nas figuras 

a seguir através dos comentários dos usuários:                               

 

                             Figura 10 - Sinais em Libras e interações dos usuários. 

          

Fonte: Elaboração própria. 
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 Na Figura 10 podemos perceber que a própria página induz com que os seus 

participantes saibam os sinais, aqueles que por algum motivo não saibam qual o sinal 

presente na postagem, podem aprendê-lo através da leitura dos comentários, nos quais 

outros usuários respondem. Para construção desse gênero, percebemos o uso de vários 

recursos multimodais como a frase em destaque para motivar ao usuário sobre qual o 

contexto que o sinal está inserido. Percebemos também o uso do desenho de uma 

sinalização que pertinente a cultura surda e a convenção social da língua tem seu 

significado.  

 Ao entrarem na comunidade os usuários podem compartilhar esse tipo de gênero 

através da sua constituição e interações ocasionadas aprenderem a Libras. Do mesmo 

modo ocorre com as aprendizagens adquiridas sobre a cultura surda, sendo essa a 

segunda opção mais votada em nosso questionário (Figura 11):  

 

Figura 11 - Aspectos importantes para cultura surda e interações nos comentários. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Analisando os comentários presentes na postagem e que foram realizados 

pelos próprios usuários da página, percebemos que essa aquisição da aprendizagem 

sobre a cultura surda pode estar relacionada com as lutas que a comunidade enfrenta e o 

discurso de inclusão que a comunidade contém. “Eu apoio”, “é isso ai mesmo uma 

matéria muito importante e valendo nota” e “eu concordo” são posicionamentos que os 

seguidores adotam e mostram a funcionalidade discursiva presentes no SRS. O 
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comentário com “quero fazer curso de Libras... alguma indicação” reforça mais ainda a 

ideia que discutimos anteriormente sobre o recente contato desses usuários com a 

Libras. Além disso, através da análise dos comentários apresentados nas figuras 10 e 11, 

podemos perceber que os usuários da página respondem, indicam a página e ainda 

parabenizam a comunidade pelos conteúdos. Logo, é mais que notável que os resultados 

dos nossos questionários vão de encontro às interações que ocorrem na página com a 

participação de vários seguidores e seus posicionamentos.  

Ao perguntarmos sobre as aprendizagens adquiridas sobre o português (questão 

8), disponibilizamos as seguintes alternativas: Organização da frase; Aprendizagem de 

vocabulário (novas palavras); Flexão verbal (presente, passado, futuro); Expressões 

idiomáticas (gírias, termos usados em contextos específicos, metáforas etc.); e Inserção 

na comunidade ouvinte. Dentre essas a que teve mais escolhas foi a aprendizagem de 

vocabulário, com cerca de 47,6 %, continuando com a aquisição de aprendizagens sobre 

organização da frase, inserção na comunidade ouvinte e expressões idiomáticas (Figura 

12): 

 

Figura 12 - Aprendizagem de português. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com os dados mostrados no gráfico percebemos que apesar da maioria dos 

usuários que responderam os nossos questionários serem ouvintes e provavelmente 

falantes da Língua Portuguesa, eles ainda reconheceram que adquiriram aprendizagens 

acerca de organização de frases, vocabulário e inserção na comunidade ouvinte. 

Acreditamos que essas aprendizagens são frutos das interações, composição dos gêneros 

e contato informações compartilhadas através de multiletramentos. É notável que tanto 
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na aquisição de aprendizagens sobre a Libras quanto do português, elas começam com 

os aspectos mais práticos de ambas línguas, os que mais são usados para a construção 

de uma comunicação como os sinais em Libras e a aprendizagem de vocabulário.  

Ao longo de nossa análise, traçamos o perfil daqueles que acessam diariamente 

uma página no Facebook que tem como tema principal a Libras. É pertinente também 

que esses indivíduos estão tendo seus objetivos alcançados e que diante das 

aprendizagens mais reconhecidas por eles, podemos induzir que estão entrando em 

contato recentemente com a Libras. Um fato que explica a maior aprendizagem da 

Libras do que o Português, surge em consequência do perfil do público, que é composto 

principalmente por ouvintes.  

É nítida a contribuição dos sites de redes sociais para o ensino de línguas, sejam 

elas a Libras ou o Português. Em concordância aos pontos de vistas que defendemos ao 

decorrer da pesquisa sobre gênero, Facebook e ensino, e mediante aos resultados dos 

nossos questionários, é coerente que, além de serem indispensáveis para nossa 

comunicação, os gêneros discursivos são artefatos sócios-culturais pois se estabelecem 

na sociedade maleavelmente com as necessidades de seus usuários (MILLER, 1984). 

Logo, sendo a língua estabelecida por meio desses artefatos, que promovem a 

comunicação na página e são curtidos e compartilhados diariamente, os usuários estão 

aptos a adquirirem multiletramentos que levam ao ensino de ambas línguas por 

incluírem além dos aspectos comunicativos, questões culturais e uma multimodalidade 

que aborda a estrutura da língua em uso e de recursos que facilitam a apreensão de 

aspectos básicos, mas eficazes, de uma língua que será abordada numa determinada 

postagem.  

 Agora, após discutirmos acerca do nosso objetivo geral de avaliar o uso de 

gêneros discursivos em SRS como o Facebook, e se podem contribuir para que os seus 

usuários aprendam sobre a Libras e aspectos da cultura surda, assim como também o 

nosso objetivo específico de delinear o perfil dos usuários que buscam a comunidade e 

suas perspectivas de ensino, iremos analisar os objetivos específicos de descrever quais 

gêneros discursivos são mais utilizados na comunidade e suas principais características. 

As nossas análises para esse momento serão a partir do corpus de postagens que 

coletamos na página e que eram mais recorrentes nela. Vamos discuti-las no próximo 

bloco.  
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4.4 GÊNEROS DISCURSIVOS MAIS RECORRENTES E SUAS PRINCIPAIS 

CARACTERÍSTICAS 

 

  Nosso segundo momento de análise ocorreu através da avaliação do nosso 

corpus construído com as publicações mais recorrentes na página que analisamos.  Por 

meio dessa metodologia podemos identificar quais os gêneros que são mais utilizados 

nas interações da comunidade, assim como também avaliarmos as suas características. 

Diante disso, percebemos que os gêneros que tiveram mais interações sociais como 

curtidas, comentários, reações e compartilhamentos foram o post do alfabeto em 

Libras7, frases sinalizadas8, mensagem datilologada9, música em Libras, reflexão e 

outros gêneros que são nomeados pela comunidade sob o rótulo de meme.   

 Partindo das concepções que abordamos em nossas bases teóricas, 

reconhecemos esses mecanismos como formas de ações sociais e que são modificados a 

depender da cultura que estão inseridos. Percebemos isso nos gêneros que mais foram 

recorrentes no período de coleta do corpus, é notável que existem algumas modificações 

na maneira que os gêneros da página são constituídos em relação à cultura oral, de 

usuários da língua portuguesa. Podemos entender melhor sobre a composição dos 

gêneros mais recorrentes analisando a Figura 13: 

 

Figura 13 - Meme. 

 

Fonte: Elaboração própria 

                                                

7 Representação manual das letras do alfabeto da língua oral do Brasil.  

8 Frases representadas com o uso de sinais manuais com significação na Libras. 

9 Mensagens realizadas com o uso das representações manuais simbólicas das letras dos alfabetos da 

língua oral e escrita do Brasil.  
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Primeiramente, de imediato, percebemos, na Figura 13 temos um grande número 

de acessos: nota-se que são 3.800 reações em relação a essa postagem, o que nos 

demostra uma aceitabilidade e uso desse material entre os usuários da página para 

atingir algum propósito comunicativo. Sob rótulo de meme, mas, na verdade, o gênero 

crítica10 é atravessado por um discurso muito presente na cultura surda, pois o seu 

conteúdo temático, a busca de afirmar que a Libras é realmente uma língua, mostra uma 

questão bem presente na comunidade surda e no discurso inclusivo acerca do surdo. 

Percebe-se algumas características bem inerentes ao que se denomina pelos 

usuários como memes nessa comunidade, sendo recorrências nos conteúdos abordados, 

diferentemente dos que encontramos em ambientes que não estejam inseridos no 

discurso da cultura surda. Eles prezam pelo reconhecimento da língua e sua valorização, 

evidenciam as dificuldades do surdo quanto à aceitação da língua que eles usam, e 

principalmente a maior diferença corresponde à presença da identidade surda e busca 

pela quebra de preconceitos, sendo que, na cultura oral, não há essa busca evidenciada 

pelo estabelecimento de uma identidade ou preocupação quanto a paradigmas sobre a 

maneira que a língua é desenvolvida. Que fique claro que não estamos defendendo 

tratar-se de dois gêneros distintos, mas, sim, de um discurso de aceitação que atravessa 

essas práticas discursivas da cultura surda que pouco são vistas na cultura oral.  

 Outro gênero bastante recorrente na página são as mensagens datilologadas. 

Tratam-se, como a própria nomenclatura induz, de mensagens realizadas em forma de 

datilologia. Na Figura 14, vemos que o gênero ultrapassa de 3.000 curtições e que 

através dele foram gerados 197 comentários:  

 

Figura 14 - Mensagem datilologada. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

                                                

10 Nomenclatura utilizada por nós para descrever gêneros discursivos que abrangem de maneira crítica e 

com um humor cínico, questões relacionadas à cultura surda.  
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Diferentemente do meme apresentado na Figura 13, as mensagens datilologadas 

muitas das vezes abordam o mesmo conteúdo de gêneros bastantes conhecidos na 

cultura oral, como as mensagens motivacionais representadas pela Figura 15: 

 

Figura 15 - Mensagem motivacional. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Traduzindo para o português, nas sentenças apresentadas na Figura 14 teremos a 

mesma frase utilizada no gênero mensagem motivacional (Figura 15): “Aprenda a 

perdoar, porque você também erra”. Entretanto, mesmo ambos contendo o mesmo 

conteúdo de reflexão, as mensagens com intuito de incentivar, existem algumas 

diferenças que distinguem o gênero mais recorrente na comunidade Libras Avante para 

o da cultura oral. A mudança nesse caso está relacionada com os propósitos do gênero e 

sua constituição usando a Libras: vejamos que na Figura 15 o propósito mais nítido é o 

de gerar uma reflexão sobre o ato de perdoar, exposto por meio da sentença escrita em 

português, sendo que na Figura 14 a sentença é constituída por representações de 

configurações de mãos da Libras e bem usadas pelos usuários da língua.   

 Diferentemente do gênero mensagem motivacional, o gênero mensagem 

datilologada (Figura 14) tem como propósito, além da reflexão, a tradução da sentença 

apresentada. Vê-se, portanto, que há, para além do cunho motivacional, um propósito 

pedagógico que busca a tradução da sentença e uso da Libras. Reforçando o discurso 

recorrente na cultura surda, que é o da aceitação e propagação da língua e condiz como 

a língua de sinais costuma ser uma representatividade da cultura surda: “Na área da 

surdez encontra-se geralmente o termo “cultura” como referência à língua sinais, às 
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estratégias sociais e aos mecanismos compensatórios que os surdos realizam para agir 

no/sobre o mundo” (SANTANA; BERGAMO, 2005, p. 572). 

É notável que o gênero mensagem datilologada bastante utilizado na 

comunidade Libras Avante, é constituído de múltiplos aspectos da cultura surda e 

múltiplas semioses, como o uso da modalidade visual-espacial, das configurações de 

mão e da elaboração da sentença em Libras e o uso do contraste de cores evidenciando a 

sentença que se busca tradução.  Os recursos semióticos utilizados na imagem, assim 

como os aspectos culturais, são compartilhados pelo uso dos gêneros para diversas 

pessoas que estão presentes na página. Essas pessoas com as interações que produzem 

com uso desses gêneros, como traduções nos comentários das postagens, compartilham 

saberes acerca da Libras e ainda podem motivar ao uso de outros gêneros que possuem 

outros multiletramentos.  

É notável essa busca nas descrições dos moderadores da página quando postam 

o gênero perguntando se é possível os usuários responderem sobre a respectiva 

tradução. A evidência das configurações de mãos, a busca pela tradução e composição 

que preza pelo espaço-visual também são outras características bem presentes na 

comunidade surda, que, mais uma vez mostra, por intermédio de seus gêneros, a 

tentativa de apresentar a sua língua e seus aspectos. Com a tradução da sentença em 

Libras para o português os usuários da comunidade podem aprender sobre as 

configurações de mão em Libras e a qual letra é correspondente na língua portuguesa. 

Essa aprendizagem acontece através da multimodalidade e vários aspectos referentes a 

cultura surda presentes nos gêneros, e os usuários fazendo uso deles adquirem 

multiletramentos que em virtude disso ajudam a aprenderem Libras. A Figura 16 

também mostra um gênero muito procurado e aceito pelos seguidores da página: 

 

Figura 16 - Canção em LIBRAS. 

              

Fonte: Elaboração própria 
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Este gênero, diferentemente dos anteriores aqui apresentados, é desenvolvido em 

forma de vídeo. Nesse caso, existe uma pessoa ouvinte cantando e, em parceria com ela, 

um indivíduo que interpreta a canção em Libras. O gênero é bastante utilizado pela 

comunidade ouvinte e, mesmo sendo desenvolvido em grande maioria por mecanismos 

orais, a comunidade surda faz cada vez mais uso dele. Podemos perceber isso através 

das curtições e comentários gerados em torno da postagem, são 6.100 curtições e 650 

comentários entre ouvintes e surdos.  

O uso intensificado das expressões faciais como instrumentos de sentido, o 

desprendimento da estrutura gramatical do português na execução dos sinais e a 

valorização do visual-espacial são algumas das características que marcam a 

composição desse gênero que está na comunidade. É notável que assim como nos outros 

gêneros que analisamos, tenha elementos semióticos que dão sentido a eles, seja o uso 

de um intérprete traduzindo o conteúdo para a língua de sinais ou o uso de 

configurações de mãos. Esses elementos motivam o uso de práticas de multiletramentos 

que ajudam na aprendizagem da língua de sinais.  

 Os aspectos que encontramos nos gêneros que mais circulam na comunidade 

Libras Avante no Facebook nos rementem principalmente às mudanças que existem 

entre as duas línguas (uma oral e outra espaço-visual), o que corrobora para mudanças 

na maneira de compreender o mundo e nos conhecimentos necessários para 

entendermos alguns conteúdos abordados nos seus gêneros.  

   Logo, através dos nossos objetivos específicos de descrever quais gêneros 

discursivos são mais utilizados na comunidade e suas principais características. 

Conseguimos perceber que os gêneros mais utilizados foram o post do alfabeto em 

LIBRAS, frases sinalizadas, mensagem datilologada, música em Libras, reflexão e 

outros gêneros que são nomeados pela comunidade sob o rótulo de meme. Cada gênero 

desses é atravessado por questões culturais e são constituídos de múltiplas semioses que 

colaboraram para que, através do seu uso, os seguidores adquiram multiletramentos que 

contribuem para a aprendizagem da Libras e saberes sobre a cultura surda.  

 Todas essas concepções sobre a aprendizagem da Libras e cultura surda foram 

afirmadas pelos próprios usuários da página que responderam o nosso questionário. Os 

resultados apresentados nessa pesquisa nos mostram que é possível aprender alguma 

língua em SRS com o uso dos seus gêneros e que as pessoas buscam esses ambientes 

afim desse objetivo, mesmo sendo sujeitos com algum grau de instrução acadêmica. 
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 Assim, é importante refletirmos sobre as práticas que são adotadas para o ensino 

de línguas na atualidade e as várias modificações sociais que os adventos tecnológicos 

ocasionaram. Desse modo, esperamos contribuir para o surgimento de outras pesquisas 

que possam abordar o que não conseguimos contemplar em nossos objetivos, como o 

perfil dos surdos que acessam o Facebook e quais os gêneros que mais utilizam. Com os 

nossos resultados, podemos refletir sobre o ensino de Libras para ouvintes baseado nas 

práticas de multiletramentes, já que esses foram o principal público encontrado na 

comunidade e afirmaram que ela contribuiu para aquisição de conhecimentos 

linguísticos e culturais.  

Sobre a composição de gêneros, é notável que cada cultura constitui as 

características dos seus gêneros mediante as suas necessidades, como por exemplo o uso 

de sinais mais básicos para o ensino de Libras na comunidade que possui muitos 

ouvintes que estão tendo seus primeiros contatos a língua de sinais. O importante é 

vermos o ensino de línguas como algo envolto à cultura e as práticas sociais que os 

alunos podem desenvolver. Comprovar que os SRS podem ajudar nesse ensino é 

fundamental para criação e uso de abordagem que facilitem e motivem a aprendizagem 

e principalmente o uso da língua que será estudada.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A nossa comunicação é intermediada pelo uso de gêneros discursivos, esses se 

adequam as necessidades dos seus usuários e estão presentes em todos os atos 

comunicativos que participamos. Com o surgimento da internet se ampliou também as 

formas de comunicação, principalmente pelo uso de sites de redes sociais. Tendo em 

vista o grande acesso ao Facebook e a busca e participação de várias pessoas numa 

página sobre a Libras presente nele, buscamos nesse trabalho analisar quais os gêneros 

discursivos são mais utilizados em uma comunidade virtual sobre a Libras no Facebook 

e como esses gêneros podem contribuir para que seus usuários aprendam aspectos 

relacionados a Libras e cultura surda, identificando suas principais características e 

delineando o perfil dos usuários que a buscam.  

Para o objetivo geral que é avaliar o uso de gêneros discursivos em SRS como o 

Facebook e se podem contribuir para que os seus usuários aprendam sobre a Libras e 

aspectos da cultura surda, partimos principalmente dos dados obtidos por meio das 

perspectivas dos próprios usuários da página como o questionário e também com a 

interpretação das características presentes nos gêneros mais recorrentes na página e que 

constituíram o nosso corpus de análises. Para o nosso objetivo específico da construção 

do perfil dos usuários, utilizamos os questionários e descrevemos os gêneros mais 

usados partimos da análise das recorrências dos gêneros que constituem o nosso corpus 

de análises.  

Através dos nossos procedimentos metodológicos e interpretações dos dados 

adquiridos tanto pelos questionários quanto pelas interpretações dos gêneros do corpus, 

comprovamos que o uso de gêneros discursivos no Facebook contribui para a 

aprendizagem de Libras e de aspectos da cultura surda, e que essa aprendizagem é 

decorrente dos multiletramentos compartilhados nos gêneros presentes na página Libras 

Avante. O público que afirma essa aprendizagem é constituído em maior parte por 

jovens ouvintes em sua primeira graduação que buscam a página com um intuito 

educativo de aprender Libras e que de fato estão aprendendo, principalmente sobre os 

assuntos de Sinais em Libras, Cultura surda, tradução e interpretação, elaboração de 

frases e expressões faciais.  

Esses mesmos temas vão de encontro aos conteúdos mais recorrentes nos 

gêneros  que obtiveram mais reações na página e que constituem o nosso corpus, já que 

pela necessidade da página e de seus usuários,  esses enunciados surgiram e são 
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necessários para a comunicação no ambiente. Os gêneros mais utilizados foram o 

alfabeto em Libras, frases sinalizadas, mensagem datilologada, música em LIBRAS, 

reflexão e outros gêneros que são nomeados pela comunidade sob o rótulo de meme.  

As principais características desses gêneros estão relacionadas aos temas abordos sendo 

a cultura surda, identidade surda, língua de sinais; conteúdo sobre representação 

datilologada de frases, sentenças que busquem tradução e uso da Libras e expressões 

faciais. É perceptível também esses gêneros são constituídos de multimodalidades que 

prezam pelo uso da modalidade visual-espacial e que podem contribuir para a aquisição 

de multiletramentos  

Diante disso, é recorrente falar que os sites de redes sociais podem contribuir 

para aprendizagem de Libras, e por reterem muito acesso de jovens são ferramentas que 

devem ser repensadas para uma maior inclusão prática no ensino de línguas com o 

intuito de ajudar aqueles que buscam aprender algo novo. Os nossos resultados também 

nos fizeram refletir sobre como o discurso de inclusão tem ganhado espaço socialmente, 

sendo que, numa página de SRS em que as postagens estão relacionadas a cultura surda, 

o maior público dos nossos questionários foram ouvintes. Atravessado esse discurso 

temos várias pessoas que buscam aprender a Libras e que mesmo com um grau de 

instrução acadêmica recorrem ao Facebook. Essas pessoas podem conhecer melhor a 

língua do surdo, lutas e direitos que a comunidade surda ainda busca alcançar, servindo 

para que reflitam e busquem construir uma sociedade mais inclusiva teoricamente e na 

realidade de vida do seu povo.   
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APÊNDICE 

 

A) Questionário de pesquisa. 
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