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“Dava gritos, muitos 
gritos, porque queria 

me ouvir e os sons não 
me chegavam. Meus 

chamados nada 
queriam dizer para 
meus pais. Eram, 

diziam eles, gritos 
agudos de pássaros do 

mar. Então 
apelidaram-me de 

gaivota. (...) Eu queria 
saber onde estava 
neste mundo, quem 
era eu, e por quê. E 

me encontrei. 
Chamava-me 

Emmanuelle Laborit.”   
                                   

               
[O VÔO DA GAIVOTA, 1994]



 Esse “novo nascimento” promovido pelos intercâmbios sociais é compartilhado na teoria vygotskyana que defende a idéia do papel da língua(gem) como constitutiva do sujeito, central e presente no desenvolvimento psicológico do mesmo
OS SUJEITOS
-Professora ouvinte sem proficiência na 
Libras/uso rudimentar sem auxílio de 
intérprete
-Estudantes com surdez severa a 
profunda e usuários da Libras (Paloma, 
João, Armando, Aline, Michele e Lívia)

QUE ESTRATÉGIAS DE 
INTERAÇÃO/MEDIAÇÃO SÃO 

UTILIZADAS?



 PRIMEIRAS INICIATIVAS DE 
ESCOLARIZAÇÃO DOS SURDOS

- Na Antigüidade: tempo de superstição, 
supervalorização do “Verbo” e ausência de 
cidadania

 AS CORRENTES EDUCACIONAIS
- Gestualismo
- Oralismo
- Comunicação total
- Bilinguismo 



- Lei federal nº 
10.436/2002

Reconhece a Libras como 
a língua materna das 
comunidades surdos do 
Brasil

- Decreto nº 5.626/2005
Regulamenta a Lei nº 

10.436/2002 e dispõe 
sobre:

INCLUSÃO DA DISCIPLINA DE 
LIBRAS NOS CURSOS DE 
FORMAÇÃO DE PROFESSOR E 
FONOAUDIOLOGIA

EDUCAÇÃO BILÍNGUE
PROFISSIONAIS INTÉRPRETES, 

PROFESSORES DE LIBRAS E 
INSTRUTORES ...



- PCNs - Decreto nº 6.094/2007
Acesso e permanência no 

ensino regularA convivência entre comunidades  locais 
e imigrantes ou indígenas pode ser um 
critério para a inclusão de determinada 
língua no currículo escolar. Justifica-se 
pelas relações envolvidas nessa 
convivência: as relações culturais, 
afetivas e de parentesco. Por outro lado, 
em comunidades indígenas e em  
comunidades de surdos, nas quais a língua 
materna não é o português, justifica-se o 
ensino de Língua Portuguesa como 
segunda língua.
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O que é a L ibras? O que é a L ibras? 

Espaço de enunciação e 
Parâmetros Básicos
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Há mais de 50 formas
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Ponto de Articulação/Locação

<SÁBADO> ou 
<LARANJA>B

oca

<AMIGO> 
Tórax 

 
<FESTA>

Espaço neutro



10

Movimento

 
<CADEIRA> 

Sinal com movimento   

<SENTAR> 
Sinal sem movimento 
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Expressões Não Manuais

Sentença Afirmativa: 
<ESTUDAR IMPORTANTE.>

Sentença Interrogativa: <ESTUDAR 
IMPORTANTE?>

Sentença Exclamativa: <ESTUDAR 
IMPORTANTE!>
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Aspectos culturais dos sinais (nomes) e humor surdo Aspectos culturais dos sinais (nomes) e humor surdo 

Sinal<MARGARIDA> em Sign 
Writing



(Excerto nº 02)
A professora continua, falando oralmente e apontando as palavras:
- “Depois de comer muito... o gafanhoto... foi... passear...pertinho do lago...
- Perto –  sinaliza Lívia aos colegas.
- Lago –  Paloma sinaliza, oralizando.
- Isso... do lago... – concorda (falando) a professora que, em seguida aponta com a mão 

direita para Aline e com a outra para o quadro – Entendeu? ... (em sinais).
Aline responde com a cabeça negativamente, enquanto João segue “lendo” oralmente.
A professora, tentando explicar para Aline, faz sinal de “mar”, enquanto sua boca, 

apesar de não emitir som, fala “água”. A estudante continua sem entender. Lívia 
interfere, chamando a colega:

- Pássaro... pato... P-A-T-O... nadar lago...
- Entendi... sabe... – expressa Aline, sorrindo para a colega – acho...(  ) .
Lívia e a professora voltam-se para o quadro, enquanto a segunda fala oralmente:
- Lago... ó...
- Fácil... fácil...– expressa Aline para Lívia, demonstrando entendimento.
- Tem o quê?  – Waléria dirige essa pergunta em sinais à Aline, apontando a palavra 

“lago”.
... água – a própria professora responde.



 Implantar [algo] na criança... é impossível... só é possível treiná-la para 
alguma atividade exterior como, por exemplo, escrever à máquina. Para 
criar uma zona de desenvolvimento proximal, isto é, para engendrar uma 
série de processos de desenvolvimento interior, precisamos dos processos 
corretamente construídos de aprendizagem escolar. (VYGOTSKY, 
1933/1935 )

 Compreender um signo consiste em aproximar o signo apreendido de 
outros signos já conhecidos (...) Os signos só emergem, decididamente, do 
processo de interação entre uma consciência individual e uma outra. E a 
própria consciência individual está repleta de signos. A consciência só se 
torna consciência quando se impregna de conteúdo ideológico (semiótico) 
e, conseqüentemente, somente no processo de interação social. (BAKHTIN 
1997)

MMPS



 Professora e educandos buscam dar sentido e 
significado, embora haja momentos em que os 
segundos permaneçam à deriva;

 Presença do professor surdo em sala de aula
 A LS não deve ser apenas uma ponte;
 Abordagem de aspectos da Cultura Surda nas aulas;
 A LS como solução para todos os problemas da 

Educação de Surdos?



 É necessário o(a) professor(a) entender seus alunos 
para atendê-los. (Heloysa Dantas). “O talento do 
educador se mede pela quantidade de canais que ele 
abre para a expressão das pulsões 
infantis”(MALCOLM apud Heloísa Dantas)

 A educação, longe da educação bancária, um caminho 
para transformação.



APRENDI COM  O SILÊNCIO...

Aprendi com o silêncio
a ouvir  a voz latente dentro de mim.
Aprendi com o silêncio
a chegar ao ponto ideal do diálogo
diálogo comigo
diálogo com o que está a minha volta
diálogo com os outros.
E neste diálogo, respeitar o outro
com suas semelhanças e particularidades.
Aprendi com silêncio
que assim, se pode vencer batalhas
e... Guerras quem sabe?!
Aprendi com silêncio
a conversar com os olhos,
com a face,
com o corpo,
A conversar com as mãos...



Aprendi com silêncio
a ouvir e perceber o mundo à minha volta.
Aprendi a decifrar a linguagem dos corpos dos passantes
e daqueles que convivem comigo.
Aprendi com silêncio
a apreciar a vida e a natureza;
a ouvir minha música interna;
e a apreciar a beleza inerente a cada pessoa.
A encontrar suas almas ao invés de seus corpos.
Com o silêncio...
Também encontrei
A sabedoria, a luta, o amor e a paz...
Ah! Silêncio...
A ti a minha gratidão e reconhecimento
que a vida pode ser
REdescoberta a cada instante.        
              

                                       M argarida M aria Pimentel de Souza 
(Poema publicado na Agenda do Portador de Eficiência/2005)



MMPS

“A todas as gaivotas de minha tribo, do mundo todo. Que 
as deixem escolher, que lhes deixem a possibilidade de 

se realizarem nas duas culturas. (...) 
Quero me comunicar. Se não puder gritarei (...) Sou uma 

gaivota que ama o teatro, que ama a vida, que ama os 
dois mundos. Aquele dos filhos do silêncio, e outro, dos 

filhos do barulho. Que os sobrevoou e pousou junto 
deles com igual alegria.

A gaivota cresceu e voa com suas próprias asas. Olho do 
mesmo modo com que poderia escutar. Meus olhos são 

meus ouvidos. Escrevo do mesmo modo que me exprimo 
por sinais. Minhas mãos são bilíngües. Ofereço-lhes 

minha diferença. Meu coração não é surdo a nada 
neste duplo mundo.

Não é bom deixar vocês. Até mais!”
[EMMANUELLE LABORIT, 1994]
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