
 

CENTRO VIRTUAL DE CULTURA SURDA 

REVISTA VIRTUAL DE CULTURA SURDA 

Edição Nº 16 / Setembro de 2015 – ISSN 1982-6842 

http://editora-arara-azul.com.br/site/revista_edicoes 

 

  

 

1 
ENTREVISTA 

Carilissa Dall´Alba 

 

EAA – Editora ARARA AZUL Ltda 

Revista Virtual de Cultura Surda 

 

ENTREVISTA 

Carilissa Dall´Alba 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:    Carilissa Dall´Alba 

Cidade:    Santa Maria 

Estado:    RS 

País:     Brasil 

Formação:    Mestrado em Educação 

Profissão:    Professora Assistente de Libras 

Local de Trabalho:  Universidade Federal de Santa Maria - UFSM 

Local de Estudo:  UFSM 

Contatos:    carilissa27@gmail.com 

 

PERFIL 

1) Você é Surdo ou ouvinte?  Como passou a infância e adolescência? 

Sou surda de nascença.  Tive uma boa infância, rodeada pela família, 

toda ouvinte, que sabe comunicar comigo através da minha primeira língua, 

Libras. Com apenas 8 meses de idade já frequentava a escola de surdos de 

Caxias do Sul, chamada de Helen Keller e tenho orgulho de dizer que nunca 

precisei das escolas regulares para me tornar quem sou hoje em dia.  Cresci 

convivendo com dois mundos, surdos e ouvintes normalmente.  Como nasci 

nos anos 80 não sofro nada por ser surda.  Na época em que nasci, já havia a 

Libras mas não era oficializada ainda, mas tinha respeito pela Libras.  

Comecei, na adolescência, a minha liderança na comunidade surda.  Sou uma 

ativista do movimento surdo e colaboro muito em busca de direitos dos sujeitos 

surdos.  
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2) Em quais escolas e universidades estudou?  

Da educação infantil ao ensino médio, estudei na Escola Helen Keller, 

de Caxias do Sul.  Cursei Letras/Libras pela Universidade Federal de Santa 

Catarina e Mestrado na Universidade Federal de Santa Maria.  

 

3) Desde quando usa a Língua Brasileira de Sinais - Libras?  

Desde pequena, ainda bebê.  

 

4) Como se comunica com familiares, amigos e o público em geral? 

Fiz fono por 9 anos.  Tenho ótima leitura labial e tenho facilidade de 

entender os ouvintes que não sabem Libras.  Utilizo Libras o tempo todo, que é 

a minha língua materna.  

 

5) O que a Libras significa para você? 

Uma língua que ajuda o surdo a se encontrar, isto é, encontrar a si 

próprio.  

 

6) Pode contar um pouco sobre o seu trabalho? Quais são seus novos 

projetos? 

Faz um ano que fui nomeada pela Universidade Federal de Santa Maria 

– UFSM.  Lá, eu leciono Libras para turmas de alunos ouvintes e participo de 

vários projetos dentro da universidade.  Antes de assumir a UFSM, trabalhei 

em vários lugares.  O lugar que mais marcou a minha vida foi poder trabalhar 

na Escola Helen Keller, onde foi o meu berço linguístico.  Lá eu dei aulas de 

Português aos alunos surdos do ensino médio.  Os alunos surdos me viam 

como uma mãe. Aconselhava muito eles por eles terem uma cumplicidade 

comigo e a confiança também.  A maioria das famílias dos surdos são ouvintes 

e não sabem Libras. É muita alegria para mim quando vou visitar a escola e 

todos correm pra me beijar e até pedir conselhos e toques.  Adoro filmes e 

cinemas, por causa disso eu coordeno a campanha  “Legenda para quem não 

ouve, mas se emociona”  aqui, no Rio Grande do Sul.  Desde 2005, organizo 
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um evento para Comunidade Surda no Festival de Cinema de Gramado afim 

pedir legendas nos filmes nacionais.  Além da campanha, que luta pelas 

legendas, eu participo de outros movimentos surdos, principalmente que lutam 

pelas melhorias na educação de surdos.  

 

7) O que faz nos momentos de folga? Qual sua diversão favorita? 

Leio livros e passo o tempo com a minha filha, Sofia, que tem 6 anos de 

idade. É imperdível poder levar e buscar a minha filha no colégio.  Gosto muito 

de ficar no sítio dos meus pais, que fica no meio da natureza e, também, curtir 

a família sempre que possível.  A minha maior diversão favorita é viajar com a 

família e minha companheira Helenne.  

 

8) Quais são seus planos para o futuro? 

Colaborar sempre com o movimento surdo para conquistar as vitórias e 

os direitos dos surdos. Continuar dando aulas aos alunos e criar novos 

frutos relacionado com  a Libras em toda área.  Estar com a família e amigos 

sempre.  A vida é uma caixa de surpresa, nem tudo sabemos e o que 

queremos. Tudo aparece em seu tempo. Tudo tem o seu tempo.  

 

9) Você é uma pessoa feliz? Por quê? 

Sim, sou feliz porque tenho uma vida que sempre quis, ser professora 

numa universidade federal, ainda mais como concursada e tenho a minha 

família maravilhosa que sempre está ao meu lado e amigos também.  Gosto de 

coisas mais simples de vida.  Ficar em casa com a família e aproveitar cada 

minuto já que a vida de professora é muito acumulada (atribulada).  Viajo aos 

lugares que sempre sonhei.  Ser feliz é saber viver bem e de forma mais 

simples possível. 

 

10) O que mais gostaria de dizer aos leitores desta REVISTA? 

O mundo seria mais fácil se todos entendesse como é o mundo dos 

surdos.   
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CARILISSA em bar de Santa Catarina  

 

 

CARILISSA realizando palestra em Porto Velho – RO  
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CARILISSA realizando palestra em Belo Horizonte – MG  

 

 

CARILISSA com surdos, no movimento da Campanha Legenda Nacional  

Gramado – RS  
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CARILISSA em lindos aplausos dos apoiadores da Campanha Legenda Nacional 

Gramado – RS  

 

 

CARILISSA com sua filha, Sofia, em um parque  

http://editora-arara-azul.com.br/site/revista_edicoes


 

CENTRO VIRTUAL DE CULTURA SURDA 

REVISTA VIRTUAL DE CULTURA SURDA 

Edição Nº 16 / Setembro de 2015 – ISSN 1982-6842 

http://editora-arara-azul.com.br/site/revista_edicoes 

 

  

 

7 
ENTREVISTA 

Carilissa Dall´Alba 

 

 

CARILISSA e Helenne em Amazonas  

 

 

 

CARILISSA com sua filha, Sofia, e com Helenne  
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CARILISSA e toda sua família  

 

 

CARILISSA e Helenne em Machu Pichu – Peru (2015) 
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