
Marcos Klüber Kogut nasceu em 28 de fevereiro de 1987. Surdo, 
natural de Guarapuava-PR, mora na cidade de Florianópolis do estado 
Santa Catarina há um ano e onze meses. Fez graduação em 
Administração na Universidade Estadual Centro-Oeste – UNICENTRO. 
Com a idade de 25 anos começou a ter um contato mais próximo com 
Libras e com o universo surdo. Foi quando conheceu uma professora 
surda na universidade, acontecimento este que marcou sua vida e mudou 
seu caminho. Graças ao incentivo dela, se aproximou da comunidade 
surda, conheceu a cultura surda, pessoas surdas e a partir dai começou a 
construir sua identidade surda. Ficou fascinado em lecionar a Libras e 
resolveu iniciar sua busca pela pesquisa e docência. Ingressou em um 
curso de Pós-graduação em LIBRAS: Educação Bilíngue para Surdos, 
no Instituto Paranaense de Ensino, Instituto de Curitiba-PR. Está 
fazendo graduação em Letras-Libras (Licenciatura) e Mestrado em 
Linguistica Aplicada da Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC, na linha de pesquisa da Língua brasileira de sinais, com bolsa de 
estudo pela CAPES. Sempre organizado, paciente, persistente, pensador, 
curioso, esforçado e muito observador, gosta de interagir uns com os 
outro.

Marcos está agora a concluir seu mestrado na Universidade Federal de 
Santa Catarina, no Programa de Pós-Graduação em Linguística, sob a 
orientação do Prof. Dr. Marianne Rossi Stumpf, que também é seu 



conselheiro para a sua tese de mestrado, e seu professor na SignWriting 
curso de Letras-Libras da UFSC.

ENGLISH TRANSLATION FROM GOOGLE TRANSLATE:

Marcos Klüber Kogut was born on February 28, 1987. Deaf, born in 
Guarapuava-PR, lives in Florianópolis city in the state Santa Catarina for 
one year and eleven months. He did graduate studies in Management at 
the State University Midwest - UNICENTRO. At the age of 25 years he 
began to have closer contact with LIBRAS and the Deaf world. It was 
when he met a Deaf teacher at the university, this event which marked 
his life and changed his way. Thanks to her encouragement, approached 
the Deaf Community, met Deaf Culture, Deaf people and from there 
began to build a Deaf identity. He was fascinated in teaching LIBRAS 
and decided to start a search for research and teaching. He joined a 
course of Postgraduate LIBRAS: Bilingual Education for the Deaf, in 
Paraná Institute of Education, Institute of Curitiba-PR. Doing graduation 
in Letters-Libras (BSc) and Masters in Applied Linguistics at the 
Federal University of Santa Catarina - UFSC, a line of research in 
Brazilian Sign Language, with the CAPES scholarship. Always 
organized, patient, persistent, thinker, curious, hardworking and very 
observant, likes to interact with others.

Marcos is now concluding his Masters Degree at the Federal University 
of Santa Catarina, in the Graduate Program in Linguistics, under the 
guidance of Prof. Dr. Marianne Rossi Stumpf, who is also his Advisor 
for his Masters Thesis, and his SignWriting teacher in the course of 
Letters-Libras at UFSC.


