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1.Pode nos contar como conheceu o Compêndio para o Ensino dos Surdos-
Mudos de 1881 e o que a motivou a escrever sobre ele?

 
Priscila Barbosa: Eu conheci o Compêndio para o Ensino dos Surdos-Mudos no
INES, no ano de 2013, quando nessa instituição eu fiz a pós-graduação intitulada:
“Educação de Surdos: Uma perspectiva bilíngue em construção”. Fiquei motivada
a escrever sobre essa obra porque vislumbrei nesse material uma espécie de
manual para professores sobre como ensinar alunos surdos no século XIX. Isto
me deixou bastante intrigada, principalmente quando, ao conhecer o livro
melhor, percebi a divisão que o sujeito enunciador fazia do livro em “surdos-
mudos instruídos” e “surdos-mudos sem instrução”, reservando para cada tipo
de surdo determinadas maneiras ou “meios de compreensão” para educar essas
duas categorias de surdos.

 
2.Qual foi o maior obstáculo que encontrou para realizar este trabalho?

Priscila Barbosa: Levando-se em conta que o Compêndio para o Ensino dos
Surdos-Mudosé um livro traduzido de duas obras francesas, acredito que meu
maior obstáculo para analisar essa obra foi, certamente, encontrar os livros
originais franceses dos quais ele foi traduzido, ambas do mesmo autor – Jean-
Jacques ValladeGabel. Uma das obras eu encomendei da própria França e a
outra só encontrei no formato digital, em uma editora francesa. Então, toda vez
que eu precisava realizar as análises do compêndio, eu conferia tal leitura nos
originais - impresso e digital. Além disso, devemos levar em conta a dificuldade
da tradução de um francês arcaico do século XIX, em que muitas das palavras e
expressões da época tinham significação diferente das de hoje, ou quando
muitas vezes encontrava vocábulos inexistentes no léxico da língua francesa
atual.

 



3.Você acredita que ainda existam similaridades em como a língua de sinais era
retratada no compêndio e como ela é entendida atualmente?

 
Priscila Barbosa: Com certeza! A partir das análises realizadas, pude perceber como
o Compêndio para o Ensino dos Surdos-Mudos pode ser visto como uma obra
fundadora dos mitos que circulam sobre as línguas de sinais hoje em dia, por
exemplo: língua de sinais é mímica; língua de sinais é uma linguagem; língua de sinais
não tem gramática; é um instrumento a serviço da língua portuguesa, etc. Eu trago,
inclusive, uma tabela, nas páginas 206 a 210 de minha obra mostrando os mitos
fundadores sobre línguas de sinais e surdos em relação aos mitos circulantes em
nossos dias sobre esses temas. 

 
4.Pode nos falar brevemente como as metodologias de ensino que eram

utilizadas no compêndio em 1881, reverberam na educação de surdos até hoje?
 

Priscila Barbosa: As metodologias de ensino que vejo reverberar atualmente são as
seguintes: o desenho, a datilologia e a língua de sinais. Quanto ao desenho, acredito
não haver, ainda, um refinamento quanto à sua utilização por parte dos professores
nas atividades para o ensino do alunado surdo, ficando, muitas vezes, como um pano
de fundo para a atividade principal; sem um fim em si mesmo. Em relação à
datilologia, creio que ainda haja o entendimento da mesma como se fosse um dos
elementos constitutivos das línguas de sinais, quando precisamos concebê-la apenas
como um instrumento linguístico que transfere tecnologias de línguas orais para
línguas manuais, sendo utilizada apenas em momentos pontuais desse intercâmbio
linguístico. Quanto às línguas de sinais, é interessante perceber como desde o século
XIX já existe sua utilização e registro como uma das estratégias para o ensino de
alunos surdos, mesmo que essa utilização seja colocada de maneira marginal no
compêndio. Cada vez mais podemos perceber nas escolas atuais a inclusão da
língua de sinais como língua de instrução aos alunos surdos, com a figura do
intérprete atuando nas aulas, ou, em casos mais raros, com a figura de professores
que saibam a libras e, por isso, podem ensinar os conhecimentos aos alunos surdos.

 



 
5.Entre as metodologias de ensino que você encontrou documentadas neste

compêndio, existe alguma específica que tenha impactado sua visão quanto ao
ensino de crianças surdas?

Priscila Barbosa: Fiquei impactada com a utilização da língua de sinais como meio de
instrução a surdos no século XIX. Isto me fez perceber a força linguística da Libras já
naquele contexto em que ela ainda era negada como língua, uma vez que ela já era
falada pelos surdos, mostrando aos ouvintes, assim, suas características como língua.
Eu falo melhor sobre esse assunto no capítulo 5, entre as páginas 150 e 169.

 
6.Como foi o processo de organização desse material e que descobertas mais

impactaram o caminho da sua pesquisa?

Priscila Barbosa: Eu precisei reunir outros corpora para chegar aos resultados finais
de minha obra, tais como: dicionários brasileiros do século XIX, alguns textos legais de
constituições federais passadas, documentos sobre congressos educacionais
brasileiros também dos anos 1800, dentre outros. Em se tratando de uma pesquisa
documental, creio que foi muito interessante escavar o solo brasileiro dos primórdios
de nossa educação e, dentre outras descobertas, lembro que fiquei muito surpresa ao
saber que o INES é uma das três primeiras instituições educacionais do país e que a
educação de surdos tem sua institucionalização juntamente com a educação de
pessoas não surdas aqui no Rio de Janeiro.

 
 

7.O que espera despertar em seus leitores a partir deste trabalho?

Priscila Barbosa: Espero despertar uma consciência crítica acerca da educação de
surdos no Brasil, principalmente em relação à libras como a língua do surdo brasileiro
e, principalmente, como o seu lugar como língua de instrução do surdo brasileiro, algo
que foi negado durante tanto tempo a esse sujeito.

 



8.Pode nos contar um pouco sobre seu projeto @surdonomundo?

Priscila Barbosa: o @surdonomundo surgiu de um desejo e necessidade antigos de
divulgar não só a libras, como também as demais línguas de sinais como línguas,
além do surdo como um sujeito que precisa ter sua língua assegurada como um de
seus direitos. Pelo fato de muitas pessoas não saberem que a libras é uma língua,
acabam caindo na ignorância de tomá-la como uma linguagem, ou como mímica,
relegando o surdo ao lugar de incapacitado mental, menor, inferior, ou até mesmo
ser não educável. Então, a criação do @surdonomundo se deu exatamente para
sensibilizar as pessoas ouvintes de que o surdo é um ser humano, é um cidadão, e
que apresenta uma diferença linguística. Espero que esse canal possa conscientizar
as pessoas a terem mais empatia pelo surdo, sabendo que podem encontrar
pessoas surdas em qualquer lugar da sociedade e que podem se comunicar com
essas pessoas a partir da língua de sinais. Quer dizer, por que só o surdo tem que
aprender a língua portuguesa para se comunicar com os ouvintes e não o ouvinte
aprender a libras para conversar com o surdo? Penso que quanto mais divulgarmos
as línguas de sinais, a cultura surda e os direitos dessa comunidade, mais nos
afastaremos de ter concepções sociais absurdas sobre surdo e surdez como as
encontradas no Compêndio para o Ensino dos Surdos-Mudos. 

 
9.Pode nos contar um pouco sobre sua trajetória acadêmica e como esta

contribuiu para a elaboração do seu livro?
 

Priscila Barbosa: Sou da UERJ desde 2008 e acredito que por estar em uma
universidade pública de qualidade, a qual me incentivou e impeliu a pensar
criticamente em relação às questões sociais, acabei me deparando com uma
disciplina que colocou em xeque um paradigma ao final de minha graduação: como
ensinar uma língua oral-auditiva – o português – a uma pessoa que tem como
características intelectual e biofísica o visual e o espacial, tendo, portanto, que
apreender o mundo a partir de uma língua de sinais? O desafio estava lançado e me
atirei a desvendá-lo, participando do grupo de extensão da UERJ “Recursos e
materiais para o ensino de português para alunos surdos”, organizado pela 



professora Angela Baalbaki, em seguida, realizei a pós-graduação no INES, lugar
onde encontrei o livro que viraria meu objeto de pesquisa no Mestrado. Em 2015 entrei
no mestrado e resolvi analisar o Compêndio para o Ensino dos Surdos-Mudos.
Recebendo indicações para a publicação de minha dissertação de metrado, tanto
pelo ineditismo do assunto, quanto pela relevância social, resolvi publicá-la, o que
consegui realizar no ano de 2020. Hoje, em 2021, me debruço, ainda, sobre o percurso
das línguas de sinais no mundo, especificamente como se deu esse processo de
travessia dos sinais manuais como língua, quando da sua vulgarização a partir da
figura do abade Michel de L’Epée na França do século XVIII. 
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