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Resumo Esta pesquisa esta centrada na análise de produções culturais da comunidade surda 

organizada na cidade de Santarém – PA - Brasil. Procura-se problematizar as relações de poder 

envolvidas na produção de significados culturais e de identidades surdas. A cultura, na perspectiva à 

qual esse empreendimento se filia, está atravessada pelo processo discursivo e começa a ser estudada 

dentro de sua complexidade social, situada em uma arena de conflitos gerados pela busca de 

significação, que, portanto, fazem parte dos jogos das relações de poder/saber (HALL, 2007; 

CANCLINI, 1997). Tensiona-se pensar as produções culturais surdas como estratégias de legitimação 

cultural e linguistica, dando visibilidade política ao povo surdo. Com o interesse de dar continuidade 

a investigação desenvolvida por três Universidades Federais do Rio Grande do Sul/Brasil 

(KARNOPP; KLEIN; LUNARDI-LAZZARIN, 2013), a qual atuei como pesquisadora, esse estudo 

se ramifica da organização de pesquisa original, anteriormente discutidos a nível nacional, aplicando 

os conhecimentos á realidade específica da cidade de Santarém - PA. 

Pretende-se com isso: mapear as produções culturais da comunidade surda na cidade de Santarém 

com ênfase nos espaços em que há um movimento surdo organizado; analisar os processos de 

significação envolvidos na produção, circulação e consumo dos artefactos pertencentes à cultura 

surda; dar visibilidade e contribuir com a divulgação das produções culturais da comunidade surda 

dessa região. Com ênfase no registro das produções culturais de pessoas surdas, a presente proposta 

prioriza as manifestações políticas, os registros visuais, como as filmagens, a escrita da língua de 

sinais, as traduções da Libras para a escrita da língua portuguesa e outras produções artísticas. 

Fundamentada no campo dos Estudos Culturais em Educação, a pesquisa toma como 

empreendimentos metodológicos da investigação a partir de uma postura de suspeita, evitando os 

engessamentos e métodos prontos e dando à pesquisa direcionamentos maleáveis. A partir desses 

entendimentos, a pesquisa busca coletar dados por meio da promoção de encontros com lideres surdos 

integrantes de movimentos organizados e associações de Santarém-PA. Tais encontros já foram 

possíveis por meio de eventos promovidos na Universidade Federal do Oeste do Pará. Percebe-se que 

a movimentação cultural dos surdos em Santarém-PA ainda esta pautada em um processo de 

reconhecimento social e político, regidos por manifestações e organizações que buscas legitimar essa 

cultura. A forma como essa cultura circula e é consumida nesse contexto regional expressa que ainda 



 

 

é preciso romper com representações ouvintistas sobre a surdez, ou seja, representações pautadas no 

registro da deficiência, da falta e/ou da incapacidade desses sujeitos. 
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