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Todo processo de comunicação fundamenta-se na troca de mensagens 

linguisticamente codificadas que vão de um ponto para outro, envolvendo aquele 

que as elabora e aquele que as recebe. Quanto mais próximos estiverem seus 

repertórios, maior é a possibilidade da decodificação ser bem sucedida. O presente 

trabalho tem por objetivo investigar como as teorias da comunicação e da 

informação podem colaborar com a formação de docentes e de tradutores-

intérpretes da língua de sinais, permitindo melhor compreensão de como funciona a 

elaboração da mensagem e sua decodificação a partir a interação entre os sujeitos, 

surdos e ouvintes, e suas línguas, L1 e L2. A partir dos modelos de comunicação, 

pretende-se averiguar como os sujeitos elaboram seus discursos e como estes são 

recebidos, identificando as possíveis interferências e distorções da mensagem 

inicialmente codificada e como ela chega efetivamente a seu destino, já que os 

interlocutores podem necessitar de um outro elemento no processo, que seria a 

figura do tradutor intérprete. Neste contexto, propõe-se ainda compreender a 

comunicação entre surdos e ouvintes, a partir das seguintes composições: docente 

surdo – aluno ouvinte; docente ouvinte – aluno surdo; professor surdo – aluno surdo, 

considerando-se a presença e/ou ausência do tradutor. Trata-se de uma pesquisa 

empírica que se encontra em fase inicial de elaboração e investigação de seu objeto. 

Inicialmente, serão avaliados os modelos de comunicação (de base linear ou de 

informação; de base cibernética ou circular; de comunicação de massas; culturais ou 

sociocultura) propostos por Jean Cloutier, Shannon e Weaver, Harold Lasswell e 



 

 

Schramm, verificando em cada um deles as possibilidades, ou não, de atuação dos 

tradutores e docentes para posteriormente identificar qual melhor se adéqua ao 

processo que se constrói no ato da tradução, bem como da relação ensino-

aprendizagem. Todo este estudo parte inicialmente da conceituação língua, 

linguagem e comunicação a partir das definições propostas pelos linguistas que 

estudam a elaboração das mensagens, focando quatro elementos fundamentais: 

emissor, receptor tema e código utilizado. Há de se destacar que existe uma troca 

de informações entre os sujeitos que emitem e os que recebem a mensagem, 

havendo interação e permutação, não sendo estáticos em suas posições, trocando 

seus papéis durante o discurso. Para compreender tais aspectos da teoria da 

comunicação e da linguística da comunicação, faz-se necessário abordar ainda a 

confluência existente entre linguística e teoria da comunicação, bem como 

aprofundar as funções da linguagem existente no processo de comunicação entre 

surdos e ouvintes como essenciais à transmissão efetiva da mensagem, ainda que 

seja por intermédio do tradutor, que aparece como um terceiro sujeito que exerce 

tanto a função de receptor e emissor, quanto a do meio utilizado para transmitir a 

mensagem, pois ele se torna a voz do surdo e as mãos do ouvinte.  
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