
 

 

 

 

 

 

 

 
Já ouviu algum nome estranho nas aulas de Ciências? É claro que sim. Agora, imagine alguém que faz uso da outra língua 

ser apresentado a essas novidades no nosso idioma? É o que acontece com os alunos surdos. Para acabar com esta 

dificuldade, um novo projeto está criando um glossário de termos científicos para surdos. 

A necessidade de comunicação e de organização do pensamento faz com que uma língua se desenvolva espontaneamente. 

Um exemplo disso são os surdos da Nicarágua que na década de setenta foram reunidos em uma escola na capital, 

Manágua. As crianças, vindas de várias partes do país, criaram sinais para se comunicarem e ensinavam aos novos alunos. 

Desta maneira, a Língua nicaraguense de sinais foi criada, sistematizada e consolidada pelas próprias crianças surdas. 

No Brasil, há uma grande dificuldade da parte dos surdos com a língua escrita, que é diferente da língua sinalizada. A 

Língua brasileira de sinais, também conhecida como LIBRAS, é limitada em termos científicos e tecnológicos. A 

Universidade Federal do Rio de Janeiro tem oferecido cursos de forma experimental aos alunos surdos, onde começaram a 

desenvolver sinais para descrever aparelhos, fenômenos, órgãos e atividades. Estes novos sinais são registrados, avaliados 

e, por fim, incluídos em um glossário publicado no formado DVD. Além do sinal da palavra, o glossário inclui um verbete 

com a definição escrita e a sinalização em Libras. 

Na Grã-Bretanha, uma mesma iniciativa está em andamento fazendo uso da Língua britânica de sinais. Projetos 

semelhantes têm surgido em vários países, nas diferentes áreas de conhecimento. Os surdos têm excepcional capacidade 

visual, espacial , detalhista e podem descobrir respostas para questões bastante complexas. Podemos aguardar uma nova 

geração de cientistas, elucidando grandes mistérios no seu silêncio. 
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