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RESUMO 

 

Esta dissertação tem por finalidade analisar narrativas de vida de duas mulheres, uma francesa e outra 

brasileira. As duas são surdas e a análise buscará desvendar suas identidades como pessoas surdas. O 

corpus foi formado pelos livros O Voo da Gaivota, escrito por Emmanuelle Laborit (1994) e Despertar 

do Silêncio, escrito por Shirley Vilhalva (2004). As narrativas dessas duas mulheres mostram a urgência 

que há para se fazer uma reconfiguração de suas identidades – assim como também das identidades de 

todas as pessoas surdas – dentro de uma comunidade de pessoas ouvintes (não surdas). Se os estereótipos 

negativos de diferença e anormalidade que se colocam aos sujeitos surdos forem eliminados, os 

imaginários sociodiscursivos construídos sobre eles também mudarão. Por meio de um método 

empírico-dedutivo, examinamos os dois livros, colocando em valor fragmentos nos quais as respectivas 

autoras falam de si mesmas, de suas angústias e alegrias, nesse universo silencioso que é o delas. Para 

tanto nos apoiamos em dados vindos de linguistas e analistas do discurso como Charaudeau (1983, 1995, 

2007, 2009, 2012) e Machado (2015, 2016). No primeiro, buscamos as noções de imaginários 

sociodiscursivos e na segunda ideias que consideram as narrativas de vida como novas materialidades 

discursivas. Dentro de uma perspectiva interdisciplinar, trabalhamos também com pesquisadores que se 

interessam por Estudos Surdos e por abordagens culturais sobre surdez (GEERTZ, 1989; PERLIN, 

1998, 2004; SKLIAR, 1999, 2006, 2016; MOURA, 2000; PERLIN; QUADROS, 2003; BAUDE, 2004; 

SÁ, 2006; STROBEL, 2008, 2014). Nossa dissertação mostra que há uma série de saberes de crença e 

de saberes de conhecimento sobre as pessoas surdas, mas que estes foram construídos por pessoas 

ouvintes (não surdas). Vem daí um olhar que considera a surdez como uma doença que precisa de 

intervenções clínicas e outras, e que nega a identidade surda, com a imposição da linguagem falada aos 

sujeitos surdos e não de uma língua de sinais. As duas autoras do corpus revelam como é importante a 

adoção de tal língua, sobre a qual discorremos ao longo da dissertação. 

 
Palavras–chave: Estudos surdos; Identidades surdas; Imaginários sociodiscursivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RÉSUMÉ 

 

Ce mémoire a pour but analyser les narratives de vie de deux femmes, une française et une brésilienne. 

Toutes les deux sont sourdes et l'analyse cherchera à dévoiler leur identité. Le corpus est formé par les 

livres Le cri de la mouette, écrit par Emmanuelle Laborit (1994) et Réveil du silence, écrit par Shirley 

Vilhalva (2004). Les narratives de ces deux femmes montrent l'urgence d’une reconfiguration de leurs 

identités – aussi bien que des identités de toutes les personnes sourdes - au sein des communautés des 

sujets non-sourds. Si les stéréotypes de différence et d’anomalité qui enveloppent des sujets sourds 

changent, les imaginaires socio-discursifs construits autour d’eux changeront aussi. Par le moyen d’une 

méthode empirique et déductive, nous avons examinés les deux livres en mettant en valeur des fragments 

où les respectives auteures parlent d’elles mêmes, de leurs angoisses et joies dans un monde de silence. 

Pour ce faire nous nous sommes appuyés sur ler linguistes et analystes de discours Charaudeau (1983, 

1995, 2007, 2009, 2012) et Machado (2015, 2016) en puisant respectivement dans des notions 

d'imaginaires socio-discursifs et dans des concepts que voient les narratives comme nouvelles 

matérialités discursives. Nous avons aussi travaillé dans une perspective interdisciplinaire, insérée dans 

les Etudes sur les Sourds et approches culturelles sur la surdité d’auteurs divers (GEERTZ, 1989; 

PERLIN, 1998, 2004; SKLIAR, 1999, 2006, 2016; MOURA, 2000; PERLIN; QUADROS, 2003; 

BAUDE, 2004; SÁ, 2006; STROBEL, 2008, 2014). Notre mémoire montre qu'il y a une série de saviors 

de croyance et des savoirs de connaissance sur les personnes sourdes, mais, que ceux-ci ont été construits 

par non-sourds. D’où un regard qui considère la surdité comme une pathologie qui nécessite 

d’interventions cliniques et d'autres, et qui nie l'identité sourde, par l'imposition du langage et non d'une 

langue des signes. Les deux auteures du corpus révèlent comme il est important et productif l’adoption 

de ce langue, sur lequel nous avons donné notre opinion au long de cette mémoire. 

 

Mots clés: Études sur la surdité; Identités sourdes; Imaginaires socio-discursifs. 
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O DESPONTAR DAS PRIMEIRAS CONVERSAS COM AS MÃOS E EXPRESSÕES 

CORPORAIS 

 

“Meus olhos são meus ouvidos. Escrevo do mesmo 

modo que me exprimo por sinais. Minhas mãos 

são bilíngues. Ofereço-lhes minha diferença. Meu 

coração não é surdo a nada neste duplo mundo”. 

(LABORIT, 1994, p. 205). 

 

Para iniciar o trajeto desta dissertação vou destacar uma epígrafe que traz uma 

mensagem profunda da francesa surda Emmanuelle Laborit, quando na última página de seu 

livro de narrativas de vida ela fez um desabafo para o alcance dos ouvintes1: ofertou a sua 

diferença estabelecida por olhos que substituem ouvidos e pelas mãos que sinalizam e 

comunicam, em seu discurso ela expôs que seu coração não está silenciado como muitos 

acreditam, muito pelo contrário, ele se encontra aberto para sentir, compreender, rejeitar, aceitar 

e/ou amar, numa via dupla em que as vozes são emanadas e pronunciadas de modos distintos. 

Ela trouxe a consciência de estar em um mundo permeado de contrastes, diversidades e riquezas 

culturais, que precisam ser respeitados e não repelidos. Por isso, ao longo da dissertação serão 

desveladas algumas diferenças dos modos de ser surdo. 

As minhas análises sobre a construção de identidades surdas tiveram suas primeiras 

aparições em uma fria e bela manhã de setembro de 2015, na última semana de inverno, em 

uma pequena sala do Comando da 78ª CIPM – Companhia Independente de Polícia Militar, 

localizada no antigo prédio dessa Unidade na Avenida Paraná, no fundo do Aeroporto Pedro 

Otacílio Figueiredo, na zona oeste de Vitória da Conquista, Bahia.  

O comandante Major PM Silvio Berlink Santos tentava acomodar calorosamente o 

professor surdo Magno Prado Gama Prates, que na época exercia a função de Gerente de 

Políticas de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação, era Presidente da Associação de 

Surdos de Vitória da Conquista (ASVC) e Líder do Movimento Surdo da Bahia, Pedro Ernesto 

Santos Neves, Tradutor e Intérprete de Libras, e eu, mulher, mãe, pesquisadora e Soldado PM, 

responsável pelos Projetos do Sistema de Governança e do Setor de Comunicação Social da 78ª 

CIPM. A pauta da reunião era acerca da discussão, elaboração e aplicação de uma política 

pública voltada para os cidadãos surdos, intencionando ofertar um curso básico de Libras aos 

                                                           
1 Denominaremos de ouvintes as pessoas não-surdas. 
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policiais militares para que eles pudessem realizar as abordagens, conduzir as ações e 

estabelecer um elo com a comunidade surda2, respeitando seus elementos linguísticos-culturais. 

Nos meus quase nove anos de serviços prestados à corporação, jamais tinha me 

deparado com uma situação semelhante, em que aquele jovem rapaz que representava a 

Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (PMVC) conversava delicadamente com as mãos, 

e, pausadamente, ele tentava compartilhar seus sonhos, conquistas e planos, fazendo uso 

também das expressões faciais e corporais, e quando necessário o intérprete tentava mediar a 

comunicação.  

Era incomum receber um visitante surdo na Companhia e o comandante ficou muito 

surpreso quando Magno nos deixou seu contato de WhatsApp, pois ele não conseguiu associar 

naquele instante quais eram as formas de utilização dessa ferramenta por uma pessoa surda. 

Pode parecer estranho para experiência inicial, mas todos ali testemunharam um dos momentos 

mais valorosos para a Polícia Militar, sobretudo, em Vitória da Conquista, e como resultado foi 

firmada uma parceria entre a PMBA e a PMVC. 

Como projeto-piloto em todo o Estado da Bahia, 31 policiais participaram do I Curso 

de Capacitação da Língua Brasileira de Sinais para Policiais Militares da Bahia, no Município 

de Vitória da Conquista. As aulas transcorreram no auditório do Distrito Integrado de Segurança 

Pública (Disep), no período de 24 de novembro de 2015 a 07 de abril de 2016, com instruções 

teóricas e práticas divididas em dois módulos de 40 horas, totalizando 80 horas/aula. As aulas 

foram ministradas pelo professor Magno Prates, que recentemente foi aprovado em 1º lugar no 

concurso público para professor da Universidade Federal de Rondônia (Unir), onde atua no 

Departamento de Libras no campus de Porto Velho, além de ser um ativista nos movimentos 

sociais e políticas públicas para a comunidade surda, atuando como Coordenador do Programa 

de Direitos Humanos dos Surdos da Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos (Feneis3) e Diretor da Federação Baiana de Desportos dos Surdos (FBADS). 

A Apostila do I Curso de Capacitação da Libras para PMs foi produzida 

especificamente para essa turma, abrangendo assuntos acerca da Língua Brasileira de Sinais, 

da história dos indivíduos surdos, cultura e identidade surda, além de subtemas como: o alfabeto 

manual, saudações, parâmetros, pronomes (pessoais, possessivos, demonstrativos e 

                                                           
2 Para a pesquisadora surda Perlin, há visíveis diferenças entre povo surdo e comunidade surda. “Povo surdo é tido 

como o grupo de surdos constituído com língua, lugar e cultura específica. Comunidade surda trata de um aspecto 

mais híbrido na constituição epistêmica como um grupo instável de pessoas que a constitui. Tanto podem ser os 

surdos, os ouvintes filhos de pais surdos, os intérpretes e os que simpatizam com os surdos” (PERLIN, 2003, p. 

17).  
3 Feneis é uma entidade filantrópica filiada à Federação Mundial dos Surdos que busca defender a promoção de 

políticas públicas (educação, saúde, cultura, assistência social) voltadas para a comunidade surda. 
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interrogativos), adjetivos, verbos, números, documentos pessoais, tipos de frases em Libras, 

calendário/semana, clima, estações do ano, cores, família, animais, bebidas/alimentos/frutas, 

meios de comunicação e transporte, profissão, Estado e capitais, dentre outros. Tudo isso foi 

somado às expressões faciais e corporais, dada sua extrema importância na comunicação em 

Libras. 

Depois de muito comprometimento para participarem das aulas, os policiais militares 

(PMs) da 77ª CIPM (Zona leste de Vitória da Conquista), 78ª CIPM (Zona oeste de Vitória da 

Conquista), 92ª CIPM (Área rural conquistense) e da Base Comunitária de Segurança – 

BCS/Nova Cidade encerraram o curso e foram certificados na solenidade de formatura ocorrida 

numa quarta-feira de outono, em 20 de abril de 2016, no 9º BEIC – Batalhão de Ensino, 

Instrução e Capacitação. 

Desde essa data memorável, os policiais puderam realizar alguns atendimentos a 

solicitantes surdos, com a comunicação na Libras, conseguindo ter maior sucesso na resolução 

de situações e no registro de ocorrências diversas, respeitando a diferenciação linguística e 

cultural da comunidade surda e fortalecendo o slogan da Polícia Militar (PM) que é Polícia 

Militar e comunidade na corrente do bem. Após esse primeiro passo, o Curso de Libras para 

Policiais Militares foi expandido em outras cidades, como Camaçari que partiu da iniciativa do 

Comando do 12º BPM – Batalhão de Polícia Militar, e, em Jequié. 

Por ter sido uma das integrantes da comissão de organização do curso e participante 

assídua nas aulas, percebi que tinha muita afinidade com a língua de sinais (LS) e senti um 

desejo incessante de prosseguir com os estudos sobre esse mundo em que mãos trabalham em 

consonância com o rosto e o restante do corpo para falar, comunicar, silenciar, gritar e expressar 

a alegria, as dores, os posicionamentos, as dúvidas e as respostas de alguém, retratando e 

revelando – intencionalmente ou não – o mais íntimo do ser, sendo possível descobrir mais 

sobre o(s) modo(s) de ser surdo e o florescimento de cada ser nas trocas de sinais.  

Fiquei fascinada ao assimilar que cada sinal representava uma palavra, e, ao longo da 

convivência com a comunidade surda, receberíamos um sinal. O dia 12 de janeiro de 2016 foi 

muito especial, pois Magno me apresentou meu sinal que significa salto alto, foi interessante 

saber que visualmente o que mais me marcou para ele foi o fato de sempre usar sapatos de saltos 

bem altos durante as aulas, senti como se fosse um novo batismo. A cada encontro com as 

pessoas surdas eu conseguia estabelecer uma comunicação básica na língua de sinais, e às vezes 

ousava a falar com eles sem o auxílio do intérprete de Libras, o que era bastante apreciável para 

o povo surdo ter respeitada a sua identidade e é preferível que o ouvinte fale na LS mesmo com 

erros aparentes. 
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A partir daí eu me senti parte da comunidade surda e um incômodo ininterrupto com 

os desafios incorridos na vida dos sujeitos surdos por conta da recusa dos ouvintes de aceitação 

e reconhecimento da LS no convívio social.  

Na minha concepção de vida, tinha o dever de ajudar a construir uma nova história 

para aquelas pessoas que desconhecem a história cultural dos cidadãos surdos e acabam 

referindo-se a eles com a imagem cristalizada de que são sujeitos incapazes de estabelecer 

relações normais com as pessoas ouvintes. Eram as minhas primeiras aspirações de realizar 

pesquisas na Polícia Militar da Bahia e desenvolver novos projetos voltados para os cidadãos 

surdos e surdocegos. 

Fiquei ainda mais instigada por essa temática por conta de certas ações policiais das 

quais tive um breve conhecimento pelas fontes midiáticas, vi assim que há casos reais que 

evidenciam a necessidade urgente de divulgar a língua de sinais nas diversas instâncias de 

poder, em áreas variadas e entre diferentes pessoas, evitando que os ditos dos indivíduos surdos 

sejam distorcidos e estes punidos injustamente, como por exemplo: 

1º) Em junho de 2016, um autista surdo foi preso em flagrante, por desacato à 

autoridade e resistência. Segundo os familiares, a neta acompanhava sua mãe e seu avô surdo 

na Delegacia a fim de registrarem uma ocorrência por conta de uma tentativa de abuso sofrido 

pela menina, enquanto isso, o idoso se dispersou para ir ao banheiro, e quando as duas se deram 

contas, ele já estava algemado e só foi liberado depois de trinta horas do fato (ABREU, 2016);  

2º) No mês de março de 2007, um rapaz surdo foi preso sob a acusação de tentativa de 

assalto numa loja em Londrina (PR), pois conforme o relato de uma testemunha ele estaria 

sacando uma arma da cintura ao sair com uma bebida da loja em questão, daí a ação policial. 

Após trezes dias detido no 2º DP, foi libertado no dia do seu aniversário de 20 anos, e em 

entrevista à equipe de reportagem do Paraná TV, foi constatado que o suposto suspeito era um 

cliente surdo que comprou um produto e levantou a blusa para pegar sua carteira que se 

encontrava na cintura, com o intuito de fazer o pagamento. A irmã do rapaz informou que os 

policiais poderiam ter atirado nele, por não responder às ordens – e, devido à informação prévia 

e incorreta de uma cliente de que supostamente ele estaria armado (G1, 2007);  

3º) Em agosto de 2003, um homem surdo foi preso por dois anos e três meses sob 

suspeição de ser o autor de um homicídio sucedido em Nortelândia (MT), mas foi inocentado 

pelo júri popular. Para uma testemunha, seu marido utilizou os documentos do indivíduo surdo 

com a intenção de se livrar da punição pelo crime do homicídio (G1, 2015);  

4º) A própria Emmanuelle Laborit (1994), uma das autoras dos livros que serviram de 

análise para a presente dissertação, confessou ter sido alvo de uma situação constrangedora com 
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seus amigos surdos. Ela admitiu que eles tinham bebido e se comportaram indevidamente ao 

arrancar um dos cartazes de publicidade do metrô e esse foi o começo de uma confusão. Um 

controlador imediatamente reclamou do autor dessa ação e um dos sujeitos surdos revidou, 

sendo acionada a polícia. Sem conseguirem se expressar na língua de sinais, haja visto que ali 

ninguém tinha esse conhecimento, os adolescentes ficaram impedidos de telefonar aos seus 

familiares e acabaram sendo conduzidos na viatura até serem alojados em uma cela. 

Permaneceram assim, no comissariado para menores, por várias horas.  

Para Laborit tal fato se refere ao mesmo combate de sempre, o que divide as pessoas 

surdas e as ouvintes: “Naquele momento, tinha necessidade de uma imagem tranquilizadora, 

positiva, da polícia e da sociedade que, no fundo, ela representava: os ouvintes. O desprezo que 

aquelas pessoas demonstraram me marcou” (LABORIT, 1994, p. 114). Ela afirmou que não 

esqueceria aquelas cenas e dali em diante não confiaria em ninguém, devido a separação entre 

seu mundo e dos ouvintes, fato que lhe trouxe sofrimento, injustiça, raiva e humilhação: “Se 

tivessem me dado a oportunidade de falar em meu ritmo, com minha voz, se houvessem 

respeitado o indivíduo que sou, aquele amontado de mal-entendidos, em seguida, de injustiças, 

não teria acontecido” (LABORIT, 1994, p. 115). 

Percebi que essas situações supracitadas refletem uma série de imaginários 

sociodiscursivos4 que foram construídos ao longo do tempo por ouvintes, tanto no Brasil quanto 

na França, que acabaram por menosprezar o sujeito surdo. Seguiram, pois, uma restrita 

concepção clínico-patológica. Por outro lado, há a abordagem socioantropológica que destaca 

a surdez como uma diferença e não como uma deficiência, e compreende os surdos como seres 

sociais que se apropriam das experiências visuais para interagirem. 

Ou seja, uma perspectiva parte do pressuposto de que a surdez é uma patologia, o 

sujeito surdo é visto como um ser limitado e incompleto, por conta de uma falta (da audição), 

contudo, há outra linha de pensamento que versa sobre a surdez como diferença, sendo incisiva 

em resgatar a história cultural da comunidade surda, abrangendo as suas vivências, seu passado, 

suas artes e seus saberes, respeitando os modos de interpretações que seus integrantes fazem do 

mundo. 

Essas racionalizações discursivas são os imaginários sociodiscursivos, que são 

constituídos de saberes da sociedade e estabelecidos na construção das identidades coletivas, 

que para Charaudeau (2008) ocorre no momento em que o sujeito ou grupos sociais por meio 

                                                           
4 Para Patrick Charaudeau (2008) os imaginários sociodiscursivos são estabelecidos pelos vários tipos de saberes 

(de conhecimento e de crença) instaurados em determinadas sociedades, por meio dos quais indivíduos ou grupos 

sociais constroem ideias e valores de uma vida social e de fatos cotidianos. 
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da observação vão fundamentando as percepções dos comportamentos e fatos sociais, chegando 

ao ponto de instaurar “verdades”. 

Os imaginários sociodiscursivos incluem os saberes de crença e de conhecimento. Os 

primeiros são aqueles que reforçam o julgamento e os valores do indivíduo ou grupos sociais 

sobre o mundo, enquanto que, os saberes de conhecimento são ditados ao sujeito devido à razão 

científica. 

Alguns imaginários sociodiscursivos construídos pela sociedade a respeito dos sujeitos 

surdos podem refletir em uma visão excludente carregada de imagens cristalizadas: “Ele é 

mudinho”; a pessoa em questão não ouve e não pode fazer isso ou aquilo; o falante ao invés de 

direcionar o olhar à pessoa surda, ao fazer um questionamento, muitas vezes ignora sua 

presença, considerando-a invisível ao ato de comunicação, focando apenas no intérprete. Tais 

atitudes acabam por inferiorizar o indivíduo surdo. 

Nesse sentido, esta dissertação buscou resposta para a seguinte questão: Quais são os 

aspectos a serem considerados nas narrativas de pessoas surdas que corroboram na afirmação 

das identidades dessas pessoas? 

Foi definido como objetivo geral analisar narrativas de vida de duas mulheres, uma 

francesa e outra brasileira. As duas são surdas e a análise buscará desvendar suas identidades 

como pessoas surdas. Para isso, foram estabelecidos como objetivos específicos:  

1) Evidenciar como a presença de estereótipos e condutas adotadas por ouvintes 

cristalizaram a imagem da surdez enquanto falta ou deficiência;  

2) Comprovar a urgência da reconfiguração das identidades das duas autoras surdas e 

de outras pessoas surdas – dentro de uma comunidade de pessoas ouvintes (não surdas).  

Pois, se os estereótipos negativos de diferença e anormalidade que se colocam aos 

sujeitos surdos forem eliminados, os imaginários sociodiscursivos construídos sobre eles 

também mudarão. 

Para a realização desta dissertação foi utilizado o método empírico-dedutivo, pautado 

nas experiências discursivas das surdas Emmanuelle Laborit (1994) e Shirley Vilhalva (2004), 

de modo a compreender a representação de si nas diversas práticas sociais que perpassaram 

desde a infância até a fase adulta. As narrativas de vida de autoras surdas trazem a representação 

dos ouvintes que, por vezes, menosprezam determinados sujeitos empíricos. Para tanto, 

recorremos ao excerto do livro Langage et Discours – Éléments de Sémiolinguistique (Théorie 

et pratique), em que o teórico Patrick Charaudeau destaca: 
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O ato de linguagem só pode ser concebido como um conjunto de atos 

significantes que falam do mundo através das condições e da própria instância 

de sua transmissão. Daí resulta que o objeto de conhecimento é aquilo sobre 

o que fala a linguagem pelo modo como ela fala, ou seja, uma coisa 

constituindo a outra [...] O mundo não é assim fácil de se representar. Ele se 

cria pela estratégia humana da representação [deste mundo] 

(CHARAUDEAU, 1983, p. 13-14 apud CORDEIRO, 2017, p. 3). 

 

Como foi dito, o corpus da pesquisa envolve as narrativas de vida de Emmanuele 

Laborit (O Voo da Gaivota, 1994) e de Shirley Vilhalva (Despertar do Silêncio, 2004), 

apoiando uma análise contrastiva que aponte as diferenças e semelhanças entre as obras em 

questão. Os sujeitos surdos são apresentados pelos ouvintes dentro de um caráter provocativo 

e excludente, devido ao aprisionamento nas representações reeducativas da surdez. Logo, não 

valorizam a surdez enquanto uma diferença. 

Além de buscarmos os estudos dos linguistas e analistas do discurso Patrick 

Charaudeau (1983, 1995, 2009, 2012) e Ida Lucia Machado (2016), a respeito dos imaginários 

sociodiscursivos, e, das narrativas de vida como nova materialidade discursiva da teoria da 

Análise do Discurso, respectivamente, foi elaborada esta dissertação em uma perspectiva 

interdisciplinar, regulada ainda nos Estudos Surdos5 e em outras abordagens culturais sobre 

surdez (GEERTZ, 1989; PERLIN, 1998, 2004; SKLIAR, 1999, 2006, 2016; MOURA, 2000; 

PERLIN; QUADROS, 2003; BAUDE, 2004; SÁ, 2006; STROBEL, 2008, 2014). 

Para uma melhor compreensão da dissertação, ela foi dividida em capítulos: no 

primeiro capítulo, intitulado de “Escritas do Eu” foram apresentados os pressupostos teóricos 

que alicerçaram a dissertação. O capítulo foi destinado à definição e análise de expressões, 

como narrativas (Larrosa, 1996; Rezende e Pinto, 2007, Luz, 2013), teoria de Análise do 

Discurso, narrativas de vida (Charaudeau, 2012; Machado, 2016), pacto autobiográfico 

(Lejeune, 2014), integrados a uma discussão na subseção inicial da importância do estudo das 

“Narrativas de vida de pessoas surdas”, de Emmanuelle Laborit (1994) e Shirley Vilhalva 

(2004). Queremos compreender e quiçá comprovar aqui como os imaginários sociodiscursivos 

(Charaudeau, 2009) identificados nessas autobiografias podem influenciar na reconfiguração 

da identidade surda.  

Logo, a subseção “Imaginários Sociodiscursivos” foi dividida em outros tópicos para 

uma explanação de cada item a partir da análise de narrativas das autoras que motivaram esta 

                                                           
5 Dado que os Estudos Surdos se posicionam nos espaços acadêmicos com suas distintas abordagens, e frente à 

sua relevância para explicitar um olhar sobre as diferenças do povo surdo, foi dedicada parte do “Capítulo II – 

O(s) modo(s) de ser surdo” dessa dissertação para aprofundar sobre o tema. 
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dissertação e com outras contribuições acerca dessas temáticas: concepção socioantropológica 

e concepção clínico-terapêutica. 

No segundo capítulo, intitulado “O(s) modo(s) de ser surdo”, alguns aspectos 

constitutivos da comunidade surda foram distribuídos em seções: a primeira seção abordou os 

estudos surdos, seguida das seções “Existe uma cultura surda?” e “Identidade(s) surda(s)” com 

a definição desses termos (Padden; Humphries, 1988, 2000; Perlin, 1998, 2004; Strobel, 2008) 

e de visões distintas que consideram a existência ou inexistência da cultura surda (Wrigley, 

1996; Skliar, 1998; Miranda, 2014). Na quarta seção, “Língua de sinais”, foi pontuado:  

i) “Uma viagem pelo tempo - a história da língua de sinais” (Groce, 1985; 

Bénelhocine; Cantin, 2004; Lamothe, 2004; Millet, 2004; Gesser, 2009, 2012); 

ii) “Mãos que falam e incluem - aspectos gerais e características da língua de sinais” 

(Felipe, 2001; Baude, 2004; Quadros; Karnopp, 2004); 

iii) No subtópico “Elementos linguísticos-culturais da Língua de Sinais Brasileira”, foi 

abarcada a estrutura e os cinco parâmetros das LS (Ferreira Brito, 1995; Felipe e Monteiro, 

2005; Gesser, 2009).  

E, na última seção, “As múltiplas visões sobre a(s) diferença(s) de ‘ser surdo’”, além 

dos relatos pessoais de Vilhalva e Laborit, foi abordado o ser particular, o ser diferente, que se 

sobressai na coletividade (Perlin, 2006), e a discriminação “O que é a diferença” (Behares, 

1993; McLaren, 1995; Skliar, 1998; Orlandi, 2001; Gonzaga; Correa; Paula, 2013). 

Na sequência, no terceiro capítulo, “Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit e 

Shirley Vilhalva”, como o próprio título indica, são tratadas na primeira subseção, “Eu me 

chamo ‘eu’”, as considerações de Laborit e Vilhalva desde suas respectivas infâncias e o 

processo de descobrimento e reconhecimento de suas respectivas identidades surdas, pois, até 

certo momento, era confuso para ambas identificar que existia um mundo de vozes e pessoas 

que não lhes compreendiam. É uma etapa que descreve detalhadamente algumas fases que 

marcaram a vida das meninas até alcançarem uma espécie de autoaceitação.  

Na subseção seguinte, intitulada “Vida familiar e o contato com a escrita”, foram 

relatados fatos que alicerçaram a vida familiar das duas autoras surdas, apresentando as 

primeiras impressões que elas tiveram ao ter contato com a escrita e leitura.  

Já na terceira subseção, “Oralização e os aparelhos auditivos”, evidenciamos as 

principais experiências de Vilhalva e Laborit com o uso de aparelhos auditivos com vistas à 

oralização, em oposição à permanência no mundo do silêncio.  

Por sua vez, a quarta subseção “Mundo sem legenda e repleto de desafios” procurou 

abordar como era a vida das autoras surdas diante de tantos obstáculos para se verem inseridas 
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no mundo, como a tristeza e o descontentamento faziam parte de suas rotinas. Elencamos as 

implicações desse modo de viver, com enfoque em relatos íntimos.  

A quinta subseção, “Experiência visual com a língua de sinais”, abrange as 

experiências de Emmanuelle e Shirley desde que passaram a se comunicar com o auxílio dos 

sinais.  

A seguir foi comentada “A interação com a música e o terceiro mundo do Teatro”, 

tendo em vista que Laborit e Vilhalva tiveram fases agradáveis, em que seus corpos 

comunicavam por meio da música e do Teatro.  

Por fim, a última subseção do terceiro capítulo aborda as “Experiências acadêmicas e 

profissionais”, das duas jovens, abarcando as dificuldades de Laborit por estar inserida em um 

modelo de ensino oralista e como ela expandiu seus talentos, alegria e força interior ao descobrir 

o mundo do Teatro, além de apresentar o currículo de Vilhalva. 

E, as considerações finais, na verdade, não pretendem encerrar a discussão, mas 

instigar a elaboração e continuação de trabalhos futuros em prol do fortalecimento da identidade 

e da cultura surda. 
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ESCRITAS DO EU 

 

“[...] É tão difícil escrever a própria vida, uma 

vida particular, em uma língua comum na qual nos 

dissolvemos. É tão intimidante, e pretensioso, se 

apresentar aos outros [...] Meu coração dispara, 

minha respiração vai e vem, preciso encontrar 

meu ritmo. [...] E minha escrita, não uma 

mensagem que se perde no silêncio e só fale aos 

olhos, mas uma fala que faça vibrar os ouvidos do 

outro, e o obrigue a articular, em sua própria 

garganta, a minha vida” (LEJEUNE, 2014, pp. 

103-104). 

 

Na abordagem sobre as narrativas de vida, recorremos às palavras de Philippe Lejeune6 

expostas na epígrafe que dá abertura ao primeiro capítulo desta dissertação – “Escritas do eu”, 

em que o autor francês fez um registro da complexidade de escrever sobre si, pois não é nada 

fácil mostrar um pouco de si e estar em evidência para o outro.  

Mesmo assim, hoje em dia a vida privada cada vez mais tem sido divulgada por meio 

de redes sociais. É também comum a propagação de e-books e outras formas de disponibilizar 

livros pela internet, os quais trazem narrativas que buscam comunicar com o outro, que fazem 

sentir a vibração da vida de alguém que está ali como narrador e/ou personagem. Correndo o 

risco de parecermos retrógrados, isso não diminui a relevância do livro impresso, aquele que 

folheamos, vamos para a frente, vamos para trás. 

Partindo da análise das autobiografias de língua francesa, Lejeune (2014) conseguiu 

identificar algo em comum nas obras, é o que ele denomina de “pacto autobiográfico”, ou seja, 

tudo aquilo que reflete uma manifestação pessoal do autobiográfico que faz com que o leitor 

compreenda o texto e o perceba como expressão da personalidade de quem escreveu e das 

                                                           
6 O teórico francês Lejeune é responsável pela publicação de inúmeros livros que abordam autobiografia e diários 

pessoais, co-fundador e atual presidente da Associação de Autobiografia e Patrimônio Autobiográfico – APA, 

criada em 1992, sob a lei de associação de 01 de julho de 1901. Seus registros físicos estão arquivados em 

Ambérieu-en-Bugey, apresentando como principal objetivo “[...] garantir a coleta, preservação e disponibilidade 

de textos autobiográficos originais escritos por pessoas de todas as esferas da vida” (Associação de Autobiografia 

e Patrimônio Autobiográfico, 2015, p. 1). 
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verdades defendidas pelo autor. Para isso, é empregada a construção textual ou paratextual, 

numa troca em que o crítico se posiciona de certa maneira, esperando algo de seu leitor. 

Somado à essa visão de narrativa de vida, será pautado o sentido de narrativa com foco 

no termo aparição, proposto por Renato Dente Luz (2013), Doutor em Psicologia pelo Instituto 

de Psicologia da Universidade de São Paulo (IP-USP), psicólogo no Instituto Santa Teresinha7 

(uma escola bilíngue de alunos surdos situada em São Paulo), além de ter atuado como 

intérprete educacional de Libras/Português em educação inclusiva e ter sido pesquisador-

colaborador do Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira 

(1ª edição, 2001).  

Na introdução da sua obra Cenas Surdas: os surdos terão lugar no coração do 

mundo?, Luz afirma que o ato de narrar permite uma transformação daquele que narra sobre si, 

o que de certa forma também influencia o interlocutor que vem para um espaço marcado de 

inúmeras experiências pessoais: “Narrar, em sua expressão máxima, é combater o cotidiano 

desumanizador que oprime as pessoas, reduzindo-as a coisas, é processo transformador de si 

que convida o interlocutor a ingressar em jornada singular de significações das experiências 

pessoais” (LUZ, 2013, p. 16). 

Para ele o sentido mais popular de narrar que seria “[...] o ato de contar a alguém um 

fato real ou imaginado com pelo menos alguns detalhes, sendo seus sinônimos possíveis mais 

comuns relatar, descrever, expor, informar” (LUZ, 2013, p. 58, grifo do autor). Então a 

narração pode estar associada à descrição de uma cena, a um relato pessoal, à exposição de um 

incidente, ou simplesmente à informação de algo. 

Ele ainda falou da necessidade de aparição para que alguém alcance a própria 

realização, ou seja, nesse estágio a pessoa se assume comungando um laço ético ao comunicar 

“[...] entre Outros como alguém que é a singularização de toda a humanidade, a realização plena 

e criativa de si no mundo comum a partir da experiência sensorial, afetiva, linguística e cultural 

ofertada pela presença de um Outro responsável por mim enquanto rosto” (LUZ, 2013, p. 34). 

Para o autor, aparecer é mais que mostrar o físico, é como uma construção e manifestação de 

quem se é, mesmo que simbolicamente passa a reconhecer a existência além do corpo (LUZ, 

2013).  

                                                           
7 O Instituto Santa Teresinha, criado em abril de 1929, em Campinas/SP, pelas francesas Madre Luiza Anjos e 

Irmã Maria São João e pelas brasileiras Irmã Suzana Maria e Madalena da Cruz, teve suas atividades transferidas 

em 1933 para São Paulo, até ter uma sede própria em 1939. Pela influência da educação da França, até a década 

de 1990 o método oral na educação dos alunos surdos era o único praticado no IST sob regime de internato. Mas 

na década posterior, após as lutas da comunidade surda pelo reconhecimento da LS, a perspectiva adotada no IST 

passou para uma filosofia bilíngue, disponibilizando o acesso à LS e LP escrita (Instituto Santa Teresinha, 2013). 
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E essa tarefa de se mostrar além do físico, nem sempre é encarada por todos com 

naturalidade, para alguns é mais fácil despir-se de qualquer sentimento de vergonha, timidez, 

medo ou insegurança e fazer refletir em suas falas e escritas um pouco do seu cotidiano, os 

traumas e as experiências que marcaram e podem lhe trazer significado ou, quem sabe, 

simplesmente livrar o sentimento de culpa, desprezo, insegurança ou pesar do próprio autor da 

narrativa em relação à determinada situação enfrentada. 

Mas o que de fato é a autobiografia? Essa foi a questão de abertura de Lejeune8 no 

primeiro capítulo do seu livro O Pacto Autobiográfico: de Rousseau à internet (2014), tendo 

em vista que não é nada fácil elaborar uma definição de autobiografia. Ele relata que até tentou 

fazer isso em L’autobiographie em France, mas, na época, deixou em aberto alguns problemas 

teóricos.  

O pesquisador Lejeune considera que autobiografia é a “narrativa retrospectiva em 

prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história individual, 

em particular a história de sua personalidade” (LEJEUNE, 2014, p. 16). Nesse caso, o sujeito 

ao escrever sobre si, traz lembranças vivenciadas coletivamente ou seus momentos de solidão 

e individualidade, que podem levar à uma nova interpretação dos fatos. Afinal, a história será 

contada por alguém que terá a possibilidade de evidenciar em suas narrativas sua personalidade, 

e moldar a imagem que deseja de si e dos outros sob a justificativa de intenções e desejos 

particulares. 

Um aspecto que Lejeune (2014) trouxe para seu livro diz respeito à identidade do 

“narrador-personagem principal”, que é normalmente perceptível por conta do emprego da 

primeira pessoa. Isso resultaria numa espécie de narração “autodiegética” como proposto por 

Gérard Gennette (1972). Em outros casos, é evidenciado um narrador que não é o personagem 

principal, mas o uso da 1ª pessoa continua em uma narração “homodiegética”. 

Embora os estudos supracitados tenham sua relevância, para esta dissertação, não 

iremos nos restringir ao conceito de autobiografias, mas iremos optar em aprofundar as leituras 

e os estudos de narrativas de vida, pois a última forma está mais completa no momento atual 

da pesquisa sobre “escritos do eu”.  

                                                           
8 Lejeune é responsável pela publicação de inúmeros livros que abordam autobiografia e diários pessoais, co-

fundador e atual presidente da Associação de Autobiografia e Patrimônio Autobiográfico – APA, esta foi criada 

em 1992 sob  a lei de associação de 01 de julho de 1901 e seus registros físicos estão arquivados em Ambérieu-

em-Bugey, apresentando como principal objetivo “[...] garantir a coleta, preservação e disponibilidade de textos 

autobiográficos originais escritos por pessoas de todas as esferas da vida” (Associação de Autobiografia e 

Patrimônio Autobiográfico, 2015, p. 1).  
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Nesse caso a pesquisadora Machado (2016c, p. 93) chama a atenção para o sujeito-

narrador-testemunha que, ao descrever a cena, se mostra como se estivesse nela. 

Sincronicamente, ele se encontra a observar a cena externamente, porque “o ‘eu’ do sujeito se 

perde em meio a outros ‘eus’”. Um exemplo para isto estaria nas falas introdutórias de Vilhalva, 

ao descrever a casa em que morava no ano de 1968: ela se apresenta como um eu-personagem 

da história narrada ao dizer que uma mulher (sua mãe) se aproximou dela chorando e disse: 

“Seu pai vai embora! Shirley não entendeu nada do que foi dito, aos poucos foi entendendo, até 

mesmo descobriu que o nome de sua mãe é Albina, e, essa mulher é a sua mãe” (VILHALVA, 

2004, p. 8).  

Já no parágrafo seguinte, o excerto que se segue mostra que Vilhalva assume a posição 

de um eu-narrador: “[...] Como eu poderia saber se eu não sei o que é um ‘pai’, assim entendi 

no meio da repetição pai Dario” (VILHALVA, 2004, p. 9). 

Depois de muito afinamento e ajustes, Lejeune (2014) assimilou que a definição de 

autobiografia envolve certos elementos que podem ser distribuídos em quatro categorias: 

1) A forma da linguagem: a) em narrativa, b) em prosa;  

2) O assunto tratado: pode contemplar a vida individual de alguém, a história de uma 

dada personalidade;  

3) A situação do ator: é tratada a identidade do autor (que tem o nome associado à uma 

pessoa real) bem como do narrador;  

4) A posição do narrador: a) identidade tanto do narrador quanto do personagem 

principal, b) a perspectiva retrospectiva das narrativas. 

5) Outra categoria que poderíamos incluir nessa lista proposta por Lejeune, seria a 

casa, o lar do indivíduo enquanto espaço biográfico privilegiado, que se destaca como um 

território de exploração das afetividades, assim afirmado pela pesquisadora argentina Leonor 

Arfuch9, em seu livro Memoria y autobiografia; exploraciones en los límites (2013). Ao 

informar a localização do indivíduo, da casa, do seu terreiro, passam a ser configurados como 

espaços do passado que se busca captar. 

Ao abordar o assunto em pauta, Lejeune assegura que toda obra autobiográfica atende 

simultaneamente essas condições, mas informa que nem sempre algumas serão preenchidas na 

sua totalidade.  

                                                           
9 Doutora em Letras pela Universidad de Buenos Aires, responsável por diversas publicações de artigos em revistas 

nacionais e internacionais e de livros, dentre eles: Memoria y autobiografia; exploraciones en los límites (2013), 

O espaço biográfico - dilemas da subjetividade contemporânea (Tradução para português de Paloma Vidal, 2010), 

Crítica cultural entre política y poética (2008) e El espacio biográfico - dilemas de la subjetividad contemporánea 

(2002). 
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Desse modo, ao analisarmos as obras O Voo da Gaivota (1994), da francesa 

Emmanuelle Laborit, e, Despertar do Silêncio (2004), da brasileira Shirley Vilhalva, 

percebemos que o texto de ambas as autoras é constituído por uma narrativa, com uma 

perspectiva retrospectiva de fatos que permearam suas vidas desde a infância, passando pela 

adolescência até a fase adulta, sem ignorar as “[...] seções de autorretrato, nem diário da obra 

ou do presente contemporâneo da redação, nem construções temporais muito complexas” 

(LEJEUNE, 2014, p. 17). 

Quanto à narrativa sugestionada pela retrospectiva, acreditamos ser possível 

exemplificá-la com as memórias de Laborit (1994) referentes à sua infância e adolescência, 

quando ela cita inúmeros fatos que vivenciou em uma escola onde era banido o uso da língua 

de sinais, depois no Teatro Visual Internacional (IVT) quando se deparou com as primeiras 

sinalizações na Língua de Sinais Francesa (LSF), bem como durante seu bacharelado e nos 

demais contatos realizados em espaços sociais. Citemos também Vilhalva (2004), que recorreu 

várias vezes aos seus diários, expondo parte deles em seu livro, onde notamos:  

i) Os registros escritos na sua infância das suas percepções durante uma viagem a São 

Paulo, tendo compartilhado um texto que ela escreveu em 19 de março de 1980, quando cursava 

a 8ª série; 

ii) O fato de constar também no livro um agradecimento (antigo) que ela escreveu 

quando sua filha havia completado um ano de idade, em 1993; 

iii) Um relato das primeiras experiências ao ter contato com a língua de sinais; 

iv) Na sua adolescência, fatos que ficaram marcados em sua memória e que ela sempre 

tentou entender; por isso, escreveu nesse período um texto intitulado Despertar do Silêncio e o 

introduziu posteriormente em livro do mesmo nome. Vejamos: 

 

Sabe... 

Quantas vezes cheguei perto para falar e não consegui 

Quantas vezes meus olhos falaram e você nem ligou 

Quantas vezes minhas mãos chamaram e você nem se importou 

Minha vontade de contar coisas bonitas ia morrendo... 

Meus olhos iam se apagando... 

Minhas mãos iam silenciando... 

E eu me sentia só, num mundo que não era meu... 

 

Aos poucos fui nascendo novamente... 

Aceitando seu mundo... 

E descobrindo nele coisas maravilhosas: 

A existência do som, da palavra, das cores...  

Só não consegui identificar a sua voz... 
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Aprendi que as folhas falam quando o vento sopra... 

Aprendi que a água canta quando cai... 

Sozinha, nunca liguei o ruído à fonte sonora, 

Só descobri tudo isso quando alguém me contou... 

Que maravilha!  

 

Mas... 

 

Sinto muito por quem: 

- nunca teve tempo... 

- nunca olhou para uma criança para ver algo diferente... 

- não percebe que ela precisa: 

- da sua atenção, 

- da sua palavra, 

- da sua compreensão 

e do seu AMOR (VILHALVA, 1994, p. 5). 

 

Outro ponto que pode ser observado nas narrativas de vida de Laborit (1994) e 

Vilhalva (2004) está associado às lembranças de suas respectivas vidas individuais, ainda que 

tivessem relatado suas experiências de cunho coletivo. O que mais ressalta em seus textos é seu 

olhar para tudo que vivenciaram desde cedo. O que explica a divisão de suas respectivas 

trajetórias de vida em duas partes:  

1ª) Antes de conhecerem a língua de sinais e terem contato com a comunidade surda, 

enfrentaram um tempo marcado pela solidão, por dúvidas sobre si mesmas, sobre outros e sobre 

o mundo, pois viviam em um ambiente familiar favorável para o ouvintismo10 e nada receptivo 

para uma comunicação de sinais, pelo menos a princípio;  

2ª) Depois do contato com a LS, começa para ambas um período em que descobrem 

um novo mundo, no qual mãos passaram a falar. Foi notado em seus relatos, como isso mudou 

totalmente a vida de ambas, pois as respostas apareceram até mesmo para aquelas perguntas 

que antes pareciam impossíveis de resolução. Além disso, conquistaram uma nova sensação de 

bem-estar ao ter contato com pessoas que compartilhavam dos mesmos valores e identidade. 

Em se tratando da subjetividade da linguagem, vem à tona a teoria de Análise do 

Discurso, de Patrick Charaudeau11, com filiação às considerações de J. L. Austin e J. Searle, 

                                                           
10 “O ouvintismo – as representações dos ouvintes sobre a surdez e sobre os surdos – e o oralismo – a forma 

institucionalizada do ouvintismo – continuam sendo, ainda hoje, discursos hegemônicos em diferentes partes do 

mundo. Pode ser considerado um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está obrigado 

a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é nesse olhar-se, e nesse narrar-se que acontecem as 

percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte, percepções que legitimam as práticas terapêuticas habituais” 

(SKLIAR, 1998, p. 15). “Em sua forma oposicional ao surdo, o ouvinte estabelece uma relação de poder, de 

dominação em graus variados, onde predomina a hegemonia através do discurso e do saber” (PERLIN, 1998, p. 

58). 
11 Professor emérito da Universidade de Paris-Nord (Paris XIII), fundador do Centre d’Analyse du Discours (CAD) 

da mesma Universidade, autor de inúmeras obras, algumas delas traduzidas no Brasil e publicadas pela Editora 

Contexto; em parceria com Dominique Maingueneau, co-dirigiu o Dicionário de Análise do Discurso (2004); 
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com a análise do discurso nos “atos de fala”, e, dando espaço para as pesquisas dos psicólogos 

da linguagem sobre os mecanismos de persuasão: “A forma de analisar discursos adotada por 

Charaudeau sempre foi mais direcionada ao estudo da persuasão e da sedução por meio da 

palavra, à compreensão da subjetividade da linguagem e ao uso que dela podemos fazer” 

(MACHADO, 2016c, p. 20). 

Nesse sentido, uma pessoa ao narrar uma história da sua vida por várias vezes, como 

consequência ocorre uma mobilidade da versão inicialmente contada, pois essa não se mantém 

fixa, inclusive, pela segunda, terceira, quarta vez e assim por diante da contação do fato, vai 

sofrendo alterações da sua descrição de acordo com a subjetividade de quem o descreveu 

(MACHADO, 2016c). Ao tratar de subjetividade, cabe recorrer às ideias do linguista francês 

Émile Benveniste, ao afirmar que ela está associada à faculdade do locutor de se revelar como 

“sujeito”, sendo “[...] tão somente a emergência no ser de uma propriedade fundamental da 

linguagem. É ‘ego’ quem diz ‘ego’. É lá que encontramos o fundamento da ‘subjetividade’ que 

se determina pelo estatuto linguístico da ‘pessoa’” (BENVENISTE, 1966, p. 259-260 apud 

MACHADO, 2016c, pp. 81-82). As narrativas de vida vão elucidando mais que linhas escritas 

ou contadas, mas absorvem a identidade daquele quem narrou os fatos, bem como suas 

percepções, com a possibilidade de ser influenciado pelo olhar da história e do contexto em que 

está envolvido e se desdobram suas vivências. 

É notável, portanto, que a teoria de Análise do Discurso proposta por Charaudeau tem 

suas bases estruturais no estudo da comunicação entre os sujeitos nas trocas linguageiras 

desenvolvidas em um dispositivo de interação: 

 

Comunicar, não é só informar, mas também convencer e seduzir. Convenções 

sociais, normas linguísticas e rituais relacionais formam o quadro obrigatório 

para as trocas linguageiras, mas deixam também um largo espaço para o jogo 

e para a estratégia dos atores (de tais trocas) (CHARAUDEAU, 1995, p. 20 

apud MACHADO, 2016c, p. 22). 

  

Para Charaudeau (1983), nessas trocas linguageiras, o sentido de tal ou tal ato pode ser 

ou não compreendido pelo leitor ou ouvinte; é como se o ato de comunicação fosse uma 

“aposta” realizada com outra pessoa. Portanto, comunicar pode ser uma “aventura”12, em que 

poderá ter sucesso ou não, sendo que o interlocutor poderá entender parcialmente o que ele foi 

                                                           
outros títulos relevantes desse teórico são: Discurso das Mídias (2006); Discurso Político (2008); Linguagem e 

Discurso: modos de organização (2008). Suas obras se destacam na França, Brasil e América Latina. 
12 Charaudeau no seu primeiro livro Langage et Discours - Eléments de sémiolinguistique (1983) afirma que 

comunicar é “uma aventura e uma expedição” (MACHADO, 2016b). 
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comunicado ou mesmo equivocar-se quanto ao sentido do que foi dito ou escrito. Comunicar-

se com alguém pode ser ainda uma “expedição”, que galga um objetivo e tem como resultado 

três possibilidades: conquistá-lo em sua plenitude, alcançá-lo parcialmente ou nada 

compreender (MACHADO, 2016c). Um exemplo comum dessa “aventura” na atualidade se dá 

durante as trocas de mensagens pelo WhatsApp, em que às vezes ocorre a distorção do que foi 

enviado no texto ou ainda nos áudios gravados por alguém. Tais ruídos geram ou podem gera 

conflitos entre o narrador e o ouvinte. 

Laborit foi alvo diversas vezes de uma comunicação que não se estabelecia com êxito, 

ela tentava reproduzir as mímicas que visualizava. Ora, por meio de letras visuais tentavam lhe 

ensinar palavras compostas de uma ou duas sílabas, como “mamã” e “papa”. Porém, os 

conceitos continuavam incompreensíveis, incluindo os mais simples que lhe eram impostos no 

dia a dia. Uma noção que fugia da sua compreensão era a respeito da morte: quando seu gato 

adoeceu e morreu, ela ficou sem entender a fala do seu pai: “Acabou” (LABORIT, 1994, p. 32).  

Já Vilhalva relembra algumas de suas trocas linguageiras com sua professora da escola 

primária, da dificuldade em saber o que ela dizia, a garota permanecia sem o entendimento 

devido: “Tive que aprender a me comunicar com a professora e tudo que eu não entendia pedia 

para ela me explicar em outras palavras, quase todas as palavras que ela apresentava 

continuavam sem imagem, sendo assim não conseguia entender o que a mesma dava referência” 

(VILHALVA, 2004, p. 22). 

Para melhor compreender o que foi exposto podemos valer da noção de contrato de 

comunicação, assim explicado por Charaudeau: é o “conjunto de condições nas quais se realiza 

qualquer ato de comunicação (qualquer que seja sua forma, oral ou escrita, monolocutiva ou 

interlocutiva)” (CHARAUDEAU, 2004, p. 132 apud SILVA, 2013, p. 240).  

As narrativas de vida de Laborit e Emmanuelle deixam evidenciadas que:  

1) Numa linha, essas interações linguísticas entre elas e os leitores, em um contrato 

que foi tacitamente firmado entre as partes: de um lado, elas, com suas memórias e depoimentos 

tentaram tornar (re)conhecida a notoriedade da língua de sinais para a comunidade surda 

enquanto afirmação da própria identidade; de outro lado, houve uma divisão entre os sujeitos 

em dois posicionamentos contraditórios de se vivenciar a surdez, que acabaram negando ou 

aceitando a condição de ser surdo; 

2) Noutra linha, é necessária uma crítica pertinente aos leitores dessas contradições 

que isolam os indivíduos surdos, por isso, limites foram impostos pelo supracitado contrato, em 

que elas sugeriram a adoção de uma conduta voltada para a concepção socioantropológica, a 
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fim de que eles fossem aceitos e integrados ao mundo dos ouvintes, dando fim a essa separação 

de vozes e mãos que falam; 

3) Outra linha reflete que ao trazerem as experiências e representações linguageiras 

das práticas sociais vivenciadas, as duas autoras surdas (sujeitos comunicantes) tentaram chegar 

a um acordo com o leitor (locutor), já que o sujeito comunicante pressupõe que os demais 

participantes do ato de linguagem têm a “[...] competência linguageira de reconhecimento 

análoga à sua” (CHARAUDEAU, 2008, p. 56 apud SILVA, 2013, p. 241). 

Após tais considerações sobre as narrativas de vida, não seria justo esquecermo-nos 

de um nome que é conceituado por seu interesse nos estudos da Semiolinguística, fato este 

revelado em uma trajetória acadêmica de mais de duas décadas, com a publicação de cerca de 

vinte coletâneas e três livros, todos com foco na Análise do Discurso. Trata-se da pesquisadora 

Ida Lucia Machado, nascida em Belo Horizonte, Minas Gerais, Doutora ès Lettres pela 

Université de Toulouse II, que realizou também dois estágios pós-doutorais em Análise do 

Discurso na França, em Paris XIII (1998) e Paris III (nos anos de 2005 e 2006).  

Com os conceitos de Charaudeau, Ida Lucia Machado favorece a inteligibilidade dos 

discursos das narrativas de vida. Para esta dissertação, será tomada como base trechos da sua 

obra Reflexões sobre uma Corrente de Análise do Discurso e sua Aplicação em Narrativas de 

Vida (2016). Machado (2016c) aí explica que a expressão “narrativa de vida” provém de uma 

tradução de récit de vie, termo utilizado na primeira edição em 1997, de um livro de Daniel 

Bertaux (2006), sociólogo francês: a narrativa de vida (ou relato de vida) ocorre no momento 

em que alguém conta para outra pessoa um dado episódio de uma experiência por ele(a) 

vivenciada. O ato de contar as histórias de uma vida cria uma obrigatoriedade ao seu narrador 

para procurar fatos de seu passado: 

 

[...] a tarefa de relatar sua vida a alguém acolhe em si, ao mesmo tempo, 

sentimentos que se tornam palavras e que surgem da lembrança de 

acontecimentos realmente vividos, mas também, palavras que são produzidas 

graças à capacidade de imaginar do ser humano, essa sua compreensão em 

produzir o maravilhoso/fabuloso que pode se mesclar ao real em uma 

narrativa, seja ela um modo escolhido para se relatar algo, por exemplo, a 

história de uma vida (MACHADO, 2016c, p. 80). 

 

De posse das lembranças dos acontecimentos do passado, o sujeito-narrador faz uso 

do seu testemunho daquilo que presenciou, ao passo que incrementa sua história com cenas 

ficcionais a fim de completar as lacunas da sua fala e/ou da escrita, conforme exposto por 

Machado. A pesquisadora complementa que a “memória e a imaginação andam sempre de mãos 
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dadas”, ou seja, não há memória sem imaginação e vice-versa, estão intrinsecamente ligadas 

uma a outra (MACHADO, 2016c, p. 81). 

E por que as pessoas contam suas histórias? Para responder a esse questionamento, 

Machado (2015, 2016a) elencou algumas hipóteses, o que não quer dizer que inexistam outras 

razões:  

i) Narrar é uma prática que a pessoa tomou gosto devido ao contato precoce com 

familiares ou outras pessoas que já mantinham a rotina de narrar histórias para dar evidência 

aos acontecimentos rotineiros;  

ii) A narrativa possibilita a retificação de um erro ou de uma tomada de decisão do 

passado que não foi satisfatória;  

iii) De forma lúdica, a pessoa consegue expor seus problemas, seja ironizando, ou até 

com um caráter romanesco ou trágico;  

iv) Narrar tem proximidade com a capacidade expressiva e não neutra que as pessoas 

têm ao seu dispor;  

v) Como diria o francês Boris Cyrulnik, neuropsiquiatra, psicanalista, psicólogo e 

etologista: “O relato de si faz com que certos indivíduos – sobretudo aqueles que viveram 

momentos difíceis – passem a melhor aceitá-los e, por conseguinte, passem a melhor se aceitar 

também” (CYRULNIK, 1999, p. 34 apud Machado, 2016c, p. 86), ou seja, na medida que o 

autor é também personagem da história, ele estará perto de alcançar uma “edificação identitária” 

(MACHADO, 2016a, p. 33). Há a possibilidade de uma ou mais dessas motivações estarem em 

evidência em um caso específico. 

Tanto as narrativas de Vilhalva, no livro Despertar do Silêncio, quanto as de Laborit, 

em O Voo da Gaivota, aproximam-se mais do quinto tópico supracitado, pois se tratam de 

relatos de episódios difíceis vividos pelas autoras desde a infância que as acompanharam na 

adolescência e na fase adulta, histórias de dificuldades e lutas para se reconhecerem como 

pessoas surdas. O primeiro tópico também pode ser observado nas falas de Laborit (1994), 

quando ela relata que uma das melhores horas do dia era quando alguém lhe contava histórias, 

o que a ajudava a aperfeiçoar a leitura e escrita. Também Vilhalva (2004) ao informar que seu 

padrasto foi um incentivador para que ela tomasse gosto pelos livros e que estes lhe davam 

muito prazer. Ela leu noites e noites e, por vezes, chorava quando não entendia algo. Todo 

esforço foi válido, porque com o tempo a escrita de Shirley evoluiu e sua capacidade de 

interpretação também foi aperfeiçoada. 
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Cabe elucidar algumas das motivações que diferentes sujeitos sociais encontram para 

narrar os acontecimentos de sua vida, de acordo o que foi elencado por Machado (2016) nos 

seus estudos sobre as narrativas de vida:  

a) Sujeito-narrador-intelectual que por meio de suas ideias e criatividade, elabora seu 

relato como exemplo para a posteridade, como se fosse deixar um legado à disposição da 

coletividade de suas teorias e ideologias;  

b) Sujeito-narrador-político está associado àqueles que compartilham suas opiniões e 

explanam seu trabalho, além de narrar fatos passados da própria vida;  

c) Sujeito-narrador-irônico prefere recorrer à ironia como sustentação do seu “fazer” 

narrativo;  

d) Sujeito-narrador-testemunha sente que seu relato oral ou escrito é parte de um dever 

cumprido e narra algo que é doloroso de se imaginar, “assim, alguns indivíduos que foram 

testemunhas de atos bárbaros, ligados a guerras, catástrofes, violências contra o gênero humano 

etc., sentem a pungente necessidade de expor o que passaram” (MACHADO, 2016c, p. 89). 

Isso se aplica às obras de Vilhalva e Laborit, que narram fatos do passado para uma 

coletividade, dando destaque os tempos bem difíceis que tiveram que enfrentar cotidianamente, 

lutas que travam até os dias atuais pela legitimidade de sua identidade surda na busca da 

inserção social. Nessa situação, o sujeito-narrador está consciente do que quer contar, haja visto 

que tenta materializar o que sofreu e sentiu, partindo de um antagonismo em seus atos de 

linguagem narrativos: é necessário distanciar das falas qualquer “subjetividade 

individualizada”, para evitar o abalo da realidade exposta do que foi narrado. 

 

1.1 NARRATIVAS DE VIDA DE PESSOAS SURDAS 

 

 

Ao deparar com a Análise do Discurso e as narrativas de vida, alguns questionamentos 

podem surgir, como explicitados pelo professor, ator, diretor e pesquisador da área de Letras e 

Artes Cênicas, Marcelo Cordeiro (2017, p. 5): 

 

[...] será possível saber em que medida ou de que maneira a(s) vida(s) 

narrada(s) traz (em) em si uma teia de vozes? Como se constroem? O que está 

em jogo em termos de linguagem? Juntas, estas vozes ou esta teia de vozes 

constituem a polifonia dialógica como valor de transformação capaz de 

promover um reconhecimento identificatório e a legitimação das histórias 

narradas. Esta identificação se dá por meio de um processo de espelhamento 

simbólico, não somente pela igualdade mas, talvez, principalmente pela 

diferença [...] (CORDEIRO, 2017, p. 5). 
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Então, ao tratar das narrativas de vida de pessoas surdas é muito mais amplo do que 

falar de vozes específicas, pois elas podem estar articuladas em um emaranhado de teia de 

vozes, resultantes do confronto das vozes dos diversos atores sociais. Por exemplo, na 

atualidade, há ouvintes que não tem afinidade com a Libras, mesmo sendo uma língua oficial 

no Brasil, como também há aqueles que percebem a surdez como uma deficiência em relação 

aos que são ouvintes.  

E ao buscar um reconhecimento identificatório, as pessoas surdas, especialmente 

àquelas que aceitam Libras como parte de sua identidade, deixam evidenciado, ao narrar suas 

histórias, que a identificação se sobressai pela igualdade, mas também, pela diferença. 

Como diriam Rezende e Pinto, as experiências de vida de uma pessoa são muito ricas, 

pois abrangem as lutas, a língua, os conhecimentos e a cultura de um povo, em que os viveres 

se dão “[...] no espaço com os outros e em si mesmo contribuindo na constituição das nossas 

subjetividades. É o espaço que chamamos de poder-poder da cultura, poder da língua, poder da 

luta, poder do conhecimento, poder da experiência” (REZENDE; PINTO, 2007, p. 198).  

Assim, ao examinar as narrativas de vida de Vilhalva e Laborit, percebemos a forte 

ligação que elas apresentaram com suas identidades surdas, nos seus posicionamentos de 

sujeitos individuais e na inserção nos grupos sociais, sobretudo, na comunidade surda na qual 

se reconhecem pela liberdade de serem o que são, ou seja, desde o momento em que se 

perceberam como pessoas surdas, sentiram a necessidade de comunicar-se na língua de sinais 

nos espaços de convivência social com os sujeitos surdos e ouvintes, não mais aceitando a 

imposição do ouvintismo. 

Vale ressaltar que, essa atribuição identitária nem sempre é representada do mesmo 

modo pelas vozes coletivas que estão inseridas nos diversos contextos sociais, onde a surdez é 

percebida através de posicionamentos contraditórios, nos quais ela pode ser assimilada a uma 

deficiência, seguindo a crença comum (“os surdos são mudos”) ou ainda ser vista a partir de 

certos saberes de conhecimento (que atribuem e categorizam clinicamente os graus de surdez). 

Tudo isso vai se confrontar com o posicionamento particular da comunidade surda. 

A francesa Emmanuelle Laborit é atriz e diretora do Teatro Visual Internacional, 

nascida em Paris, França, em 1972. Escreveu O Voo da Gaivota quando tinha pouco mais de 

20 anos de idade, e desde 1994 a sua história de vida ficou conhecida em diversas partes do 

mundo; a versão original em francês foi lançada sob o título Le cri de la mouette, com a 

colaboração de Marie-Thérese Cuny, sendo depois traduzida para nove línguas. Para a presente 

análise foi selecionada a versão em português do livro, tradução de Lelita de Oliveira, da 
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Editora Best-Seller, e direitos da edição em Língua Portuguesa, no Brasil, do Círculo do Livro 

(LABORIT, 1994, 2003). 

Embora tenha nascido surda, os pais de Laborit demoraram muito tempo para 

confirmar e aceitar que ela era assim, e a vida de todos eles mudou completamente ao 

descobrirem a língua de sinais. Laborit revelou que “dava gritos, muitos gritos, e gritos bem 

verdadeiros. Não porque tivesse fome ou sede, ou medo, ou dor, mas porque começava a querer 

‘falar’” (LABORIT, 1994, p 11). A garota desejava se ouvir, todavia, era como se os sons não 

viessem até ela. Mas ela sentia algumas vibrações sonoras: “[...] Sabia que gritava, mas os gritos 

nada significavam para minha mãe ou meu pai. Eram, diziam eles, gritos agudos de pássaros 

do mar, como uma gaivota planando sobre o oceano. Então, apelidaram-me de gaivota” (op. 

cit.). 

Com isso, é possível compreender o porquê do título da obra de Emmanuele Laborit, 

em que a menina gritava na tentativa de escutar a diferença entre seu grito e o silêncio. Em uma 

de suas falas, ela indagou se o motivo de ter recebido o apelido de gaivota foi por conta da 

semelhança fonética e da pronúncia das palavras mouette e muette, que significam 

respectivamente em português, gaivota e muda: “Era gaivota ou muda?” (LABORIT, 1994, p. 

12), o que tempos depois lhe causou boas risadas dessa possível associação de palavras. 

Shirley Vilhalva é a primeira dos quatro filhos dos ouvintes Dario Vilhalva e Albina 

Aguirre Vilhalva, família ligada à marinha. Nasceu surda em 18 de junho de 1964, e, por ter 

alguns primos surdos por parte de pai, ela acredita que a surdez é hereditária, totalizando nove 

familiares surdos (TV INES, 2017). Inicialmente seu livro se chamava Recortes de uma Vida, 

com a primeira edição impressa no ano de 2001, pela Gráfica e Papelaria Brasília. 

Posteriormente, em 2004, o mesmo livro foi publicado pela editora Arara Azul Ltda., e teve o 

título alterado (por indicação da editora) para Despertar do Silêncio. 

 

1.2 IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS 

 

O imaginário, por muito tempo, foi um filho renegado das Ciências Humanas, assim 

como lembra Machado (2016b). Contudo, hoje em dia, tem sido alvo dos estudos de 

pesquisadores respeitados, que o tratam como uma condição sine qua non para que as narrativas 

existam. Patrick Charaudeau é um deles: ele insere o imaginário sociodiscursivo no âmbito da 

Análise do Discurso: 
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Os imaginários relacionados ao espaço atestam a maneira como os indivíduos 

de um grupo social representam para si mesmos o seu território, como aí se 

movimentam, como o estruturam, determinando nele pontos de referência, e 

como aí se orientam (CHARAUDEAU, 2015, p. 22 apud MACHADO, 

2016b, p. 126). 

 

Portanto, Machado (2016b), na esteira de Charaudeau, esclarece que dois elementos 

são determinantes para a construção do imaginário: o espaço social e as práticas sociais, ou 

seja, o sujeito sofre influência das vozes de outros desde muito cedo, a partir das primeiras 

convivências.  

Nesse caso, os indivíduos surdos, a partir dos contatos iniciais na infância com crianças 

ouvintes e outras surdas, vão constituindo sua(s) identidade(s) surda(s)13, com uma 

representação do espaço social de acordo com a fase temporal vivenciada. Ao representar o 

território, o indivíduo também representa para si tanto as memórias do passado e do presente 

bem como do porvir: 

 

Os imaginários relacionados ao tempo evidenciam a maneira como os 

indivíduos representam para si mesmos as relações entre o passado, o presente 

e o futuro, bem como a extensão de cada um desses momentos (ib.) 
 

No espaço da interdiscursividade14 os imaginários se materializam em racionalizações 

discursivas, revestidos de vários tipos de saber da sociedade, que segundo Charaudeau (2008) 

se estabelecem por meio de testemunhos de identidades coletivas, em que o indivíduo e os 

grupos sociais fundamentam suas percepções a partir da observação e dos julgamentos de fatos 

sociais. 

Os imaginários são considerados sociodiscursivos e constroem representações dos 

pensamentos, instituindo “verdades”, explicando e descrevendo fatos sociais e 

comportamentos. Tais imaginários vão se instituindo por meio de correntes ou sistemas de 

pensamentos, seja de saberes como afeto, saberes como imagem de si ou saberes como 

argumento racional:  

 

 

                                                           
13 Perlin (1998) categorizou as identidades surdas de acordo com o contato que o sujeito surdo passa a ter com a 

cultura surda e/ou a identidade ouvinte ao longo da vida, podendo perpassar por uma ou mais identidades: 

identidades surdas, identidades surdas híbridas, identidades surdas flutuantes, identidades surdas embaçadas, 

identidades surdas de transição, identidades surdas de diáspora e identidades intermediárias. No “Capítulo II – 

O(s) modo(s) de ser surdo” estão abordadas as características de cada categoria. 
14 Charaudeau trata da interdiscursividade em seu livro Langage et Discours (1983) vendo-a como uma qualidade 

inerente a todo e qualquer discurso, pois segundo ele, toda teoria remete a outra teoria bem como todo ato de 

linguagem remete a um outro ato de linguagem. 
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Os imaginários podem ser qualificados de sociodiscursivos na medida em que 

lançamos a hipótese de que o sintoma de um imaginário é a fala. De fato, este 

sintoma resulta da atividade de representação que constrói universos de 

pensamento - lugar de instituição de verdades - e esta construção se faz pelo 

viés da sedimentação de discursos narrativos e argumentativos propondo uma 

descrição e uma explicação dos fenômenos do mundo e dos comportamentos 

humanos. Assim, os imaginários se constroem através de sistemas de 

pensamento coerentes, a partir de tipos de saber que são investidos tanto de 

pathos (o saber como afeto), de ethos (o saber como imagem de si), quanto de 

logos (o saber como argumento racional) (CHARAUDEAU, 2007, p. 54 apud 

MENDES, 2012, p. 21) 

 

Os imaginários sociodiscursivos contemplam os saberes de conhecimento e de crença, 

materializando valores, produzindo sentidos e constituindo identidades. Tais saberes não são 

categorias abstratas que flutuam na mente, haja vista que dependem da linguagem e são 

configuradas por ela, para então, estabelecerem os sistemas de pensamento que reúnem as ideias 

e os valores, evidenciando uma explicação geral sobre o mundo e os seres humanos. Os saberes 

de crença e de conhecimento são permeados por teorias (saberes científicos), ideologias e 

doutrinas (CHARAUDEAU, 2013). 

Os saberes de crença reforçam o julgamento que diz respeito ao mundo, abarcando 

valores em que o sujeito falante realiza sua escolha “[...] segundo uma lógica do necessário e 

do verossímil, na qual pode intervir tanto a razão quanto a emoção” (CHARAUDEAU, 2013, 

p. 198 apud ALVES JUNIOR; TOMAZI, 2018, p. 44), diferentemente dos saberes de 

conhecimento, pois estes são praticamente impostos ao sujeito, por conta da razão científica. 

As crenças são subdividas em saberes de revelação (neste caso as explicações fundamentadas 

em verdades exteriores ao sujeito são aceitas por ele, como as ideologias e doutrinas) e opinião 

(a partir de argumentos e julgamentos de um determinado sujeito são construídas que apontam 

para: probabilidade, necessidade, confronto entre razão e emoção, verossimilhança etc.). Já os 

saberes de opinião se subdividem em relativos, comuns e coletivos (CHARAUDEAU, 2007). 

Ao considerar o saber científico, Charaudeau (2007) afirma que um aspecto bem 

característico é a comprovação, essa capacidade de usar os mesmos procedimentos (por 

exemplo a observação, a experimentação e o cálculo) para a obtenção dos mesmos resultados. 

Charaudeau (2009) compreende que é a partir da identidade que o sujeito começa a ter 

consciência da sua existência, isso implica dizer que enquanto as semelhanças vão sendo 

reconhecidas, a identidade do indivíduo é construída, e, com isso, ele alcança uma noção de 

pertencimento, seja de atitudes, posicionamentos ou motivações, podendo aceitar ou não as 

ideias daqueles que estão envolvidos na sua expansão. 



39 
 

A construção da identidade surda de Laborit se deu na infância, tendo ela dividido em 

dois momentos particulares:  

1) A “primeira infância” que foi até seus sete anos de idade e foi um período 

caracterizado sobretudo por “[...] uma sequência de imagens sem relação umas com as outras, 

como sequências de um filme montadas uma atrás da outra, com longas faixas negras, grandes 

espaços perdidos” (LABORIT, 1994, p. 14);  

2) Já um segundo momento foi quando Laborit começou a ter contato com a língua de 

sinais, e, rapidamente, passou a se comunicar com as mãos. Desde esse dia não queria mais 

parar de se comunicar na língua de sinais, pois tinha descoberto uma forte ligação identitária: 

“Aprendi os sinais com uma velocidade que ultrapassou a dos meus pais” (LABORIT, 1994, p. 

69).  

Comparativamente, Vilhalva (2004) também enunciou duas fases distintas que 

experimentou antes e após ter conhecido a comunidade surda e a língua de sinais, resgatando 

as lembranças desde a infância até a fase adulta sobre os desafios, os medos enfrentados e as 

conquistas no que tange às interações humanas e com o meio, por isso, serão demonstrados os 

aspectos, as características e as evidências dessas fases dividindo-os em primeiras vivências e 

vivências atuais. 

Com uma história de vida bem similar com a de Laborit, a menina Vilhalva cresceu 

em uma casa tomando como referência os seus pais ouvintes. Para melhor compreender e 

analisar os relatos das práticas de vida das autoras, foram criados dois apêndices: 

No Apêndice I – Pontos em comum entre o período das primeiras vivências de 

Emmanuelle Laborit (1994) e Shirley Vilhalva (2004), sem o contato com a língua de sinais, 

estão contempladas as similaridades das narrativas de ambas:  

I) Existe uma linguagem materna e única de expressar entre mãe surda e filha ouvinte 

ou mãe ouvinte e filha surda, com a criação de signos próprios. É interessante dizer que os 

familiares da criança surda, principalmente, as mães, comumente fazem uso de uma 

comunicação emergente15, até que se alcance o nível em que seja estabelecido um sistema 

linguístico mais estruturado, quando por exemplo, será comum o uso da Libras no contexto 

familiar (ALENCAR, 2016); 

II) Uma infância marcada por cenas sequenciadas e com espaços vazios, sem relação 

entre elas, era como se o mundo fosse desordenado; 

                                                           
15 A comunicação emergente é conhecida por gestos caseiros, ou ainda, sinais caseiros, sendo que o termo sinais 

emergentes” foi utilizado pela pesquisadora surda Shirley Vilhalva e se trata de uma língua de sinais em 

desenvolvimento (ALENCAR, 2016). 
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III) Não era possível estabelecer uma relação entre o tempo, o espaço e a ação dos 

acontecimentos;  

IV) O mundo em sua volta parecia desordenado; 

V) Gritar era a opção encontrada na tentativa frustrada de serem percebidas e 

compreendidas; 

VI) Não conseguiam assimilar o que era signo, significante e significado;  

VII) Viver para Vilhalva e Laborit era sinônimo de solidão e rejeição;  

VIII) Passaram por um longo processo doloroso de oralização;  

IX) Tinham receio de oralizar, escrever e se comunicar;  

X) O ato de comunicação estava baseado na intuição;  

XI) Experimentaram usar aparelhos auditivos;  

XII) Era constante a não aceitação de si mesmas e de viver no silêncio. 

Já no Apêndice II – Pontos em comum entre as vivências atuais de Emmanuelle 

Laborit (1994) e Shirley Vilhalva (2004), em contato com a língua de sinais, estão reunidas as 

semelhanças das suas narrativas:  

a) Ao terem contato com a comunidade surda, passaram a usar a língua de sinais, uma 

marca identitária surda muito presente no dia a dia de ambas;  

b) Ao conhecer os sinais e por meio de observação passaram a ter novas experiências 

e descobertas; 

c) Com a LS passaram a ter um olhar sobre si mesmas e a vida;  

d) As novas descobertas sobre os outros ouvintes (além de seus pais), possibilitaram 

sua integração na sociedade, como alguém que pensa e existe;  

e) Existia uma nova sensação, de igualdade perante os outros;  

f) Viram que a comunidade surda se sente bem em se comunicar e conhecer melhor 

seus amigos;  

g) Observaram que há variação linguística na comunidade surda, inclusive, com a 

presença de sotaques e características culturais específicas;  

h) Compreenderam o que é signo, significante e significado;  

i) Aceitaram si mesmas e as diferenças, desde o momento em que tiveram noção de 

pertencimento identitário e da cultura surda;  

j) Identificaram a independência e autonomia como propulsores do progresso 

profissional e pessoal;  

k) E também foram perceptíveis os avanços alcançados na leitura e escrita. 
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Então, esse processo transitório que as autoras passaram de uma cultura massificada 

no ouvintismo para uma cultura surda refletiu em uma série de mudanças de rotina, 

comportamentos e vivências.  

Para Perlin16 e Quadros (2003, p. 2) há várias formas do indivíduo surdo experimentar 

essa construção de identidade de ser surdo, que estão associadas ao contato com outras pessoas 

surdas em um processo permanente de construção, ou quando há a necessidade de se passar 

uma experiência de um sujeito surdo para outro numa relação de interdependência, e 

finalmente, nas interações com os ouvintes: 

 

- A experiência de estar fazendo no ato de transformar-se, ou seja, faz-se 

experiências no contato com a essência que está no outro surdo. É um ato de 

ir construindo a identidade, [...] identidades nunca prontas, fragmentadas, em 

contínua construção; 

- A experiência exportada no ato do surdo dar ao outro surdo a partir de sua 

experiência do estar sendo surdo com suas respectivas identidades 

relacionadas com a dependência, com a necessidade do outro igual;  

- A experiência de resistência ou fragmentação que acontece nas trocas com 

ouvintes (PERLIN; QUADROS, 2003, p. 2). 

 

Ao utilizar o termo “construção”, partimos do pressuposto de que a identidade está 

sujeita à mudança, portanto, não é algo acabado e imutável. Isso porque a identidade se 

estabelece em um ambiente de interações sociais, e assim, os sujeitos vão se afirmando com 

novas crenças e valores conforme cada época, na tentativa de tomar consciência de si próprios. 

Nesse sentido, recorremos ao princípio de alteridade, em que Charaudeau considera que “é 

somente ao perceber o outro como diferente, que pode nascer, no sujeito, sua consciência 

identitária” (CHARAUDEAU, 2009, p. 1). 

Na tomada de consciência é condição sine qua non que haja a diferença em relação a 

alguém, que se perceba a diferença no outro; daí emana a consciência identitária. Em outras 

palavras Charaudeau notou que o sujeito toma consciência de si próprio ao tomar consciência 

da existência do outro, adotando “[...] o ponto de vista da comunicação linguageira segundo E. 

Benveniste, não há eu sem tu, nem tu sem eu, o tu constitui o eu” (op. cit.). 

E como a diferença tem sido vista pela sociedade? Para responder a essa pergunta 

apresentaremos subseções contendo alguns dos imaginários sociodiscursivos identificados nas 

obras de nosso corpus. 

 

                                                           
16 Gládis Perlin foi a primeira doutora surda a receber esse título no Brasil: Doutorado em Educação pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS/2003 (MAIA, 2017). 
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1.2.1 Concepção socioantropológica 

 

No âmbito dos estudos sobre surdez, há duas linhas que pautam pontos de vistas 

divergentes: 

a) De um lado, há a concepção socioantropológica, em que a surdez é entendida como 

uma diferença, valorizando os aspectos culturais da comunidade surda; 

b) Por outro lado, existe a concepção clínico-terapêutica em que a surdez é tratada 

como uma patologia, ou seja, é categorizada em diferentes níveis (surdez leve, profunda, pré-

linguística, congênita, dentre outras classificações) conforme o local e o momento que ela 

acontece. 

 

1.2.1.1 A surdez enquanto uma experiência visual 

 

Na concepção socioantropológica, em vez de se pautar em uma proposta oralista, a 

surdez é compreendida enquanto uma experiência visual17 (SKLIAR, 1999). Nela o indivíduo 

surdo tem um modo diferente de ver e interpretar o mundo, um potencial de desenvolver 

habilidades e competências, assim como os ouvintes.  

Carlos Skliar (1999), pesquisador em Estudos Surdos em Educação, é um dos 

principais difusores dessa abordagem socioantropológica, ao fazer menção a essa experiência 

visual, não a restringe necessariamente à compreensão linguística ou à questão cognitiva do 

indivíduo; faz muito mais que isso, pois entende que tal experiência é traduzida nas 

representações, significados e/ou produções das pessoas surdas, o que abrange o campo 

intelectual, artístico, cognitivo, cultural, linguístico e ético. 

 

1.2.1.2 A aceitação da surdez, da língua de sinais e da cultura surda 

 

Nessa visão socioantropológica pode existir, como expõe Wixtrom:  

 

1) A aceitação da surdez como uma diferença dos membros da comunidade surda 

enquanto minoria linguística e cultural (WIXTROM, 2017);  

 

                                                           
17 Para Skliar (1999) a surdez está relacionada a quatro níveis diferentes que são politicamente interdependentes: 

1) A diferença como experiência visual; 2) A caracterização de múltiplas identidades; 3) Enquanto diferença 

política; 4) O nível que focaliza o discurso da deficiência. 
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Tabela 1 – ACEITAÇÃO DA SURDEZ 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“[...] tem um estilo, como ela mesma salienta, 

marcado pela especificidade de sua condição 

existencial. Ela é surda profunda de nascença. 

Nossa tradução procurou ser fiel às diferenças 

estilísticas da autora, mesmo quando foi 

necessário deixar de lado certas convenções 

gramaticais e literárias” (LABORIT, 1994, p. 6, 

grifo nosso). 

“[...] optaram por fazer revisão apenas na grafia e 

acentuação das palavras, deixando de lado 

certas convenções gramaticais e literárias, 

respeitando a forma original do uso da escrita da 

autora” (VILHALVA, 2004, p. 3, grifo nosso). 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

2) Ênfase nas questões de acessibilidade à comunicação pelos sujeitos surdos por meio 

de recursos visuais e serviços diversos, como os de telecomunicação, closed caption, sinais 

luminosos, atividades do intérprete/tradutor de língua de sinais (WIXTROM, 2017);  

 

Tabela 2 – ACESSIBILIDADE À COMUNICAÇÃO PELOS SUJEITOS SURDOS 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“Reencontrar o mundo dos surdos [...] não mais 

fazer esforços. Não mais o cansaço de se exprimir 

oralmente. Reencontrar as mãos, a 

espontaneidade, os signos que voam, que falam 

sem esforço, sem obstáculos. O corpo que se 

mexe, os olhos que falam” (LABORIT, 1994, p. 

136, grifo nosso). 

“Tive oportunidades de conseguir um espaço 

para intérprete de língua de sinais no hospital 

na hora do meu parto” (VILHALVA, 2004, p. 48, 

grifo nosso). 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

3) Incentivo à socialização na comunicação surda e preocupação com o respeito à 

língua de sinais e à cultura surda (WIXTROM, 2017). É partir de um olhar para todas as pessoas 

de forma igual, respeitando as diferenças e evitando atitudes discriminatórias que marginalizam 

alguns sujeitos ou grupos minoritários; 
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Tabela 3 – RESPEITO À CULTURA SURDA 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“[...] aprendi essa linguagem só aos sete anos. 

Antes, era seguramente um pouco como uma 

‘débil’, uma selvagem" (LABORIT, 1994, p. 22). 

 “Era como se tivesse chegado em outro planeta, 

onde todas as pessoas eram com eu” 

(LABORIT, 1994, p. 64, grifo nosso). 

“Eu tive um renascer ao estar na comunidade 

surda, aquele sentimento de estar só no mundo 

acabou e o medo das pessoas foi diminuindo [...] 

através da Língua de Sinais” (VILHALVA, 2004, 

p. 37, grifo nosso). 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

4) Equiparação da língua de sinais com a língua oral, rompendo com as barreiras 

comunicacionais (WIXTROM, 2017);  

 

Tabela 4 – EQUIPARAÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS COM A LÍNGUA ORAL 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“Disseram-me para soletrar meu nome em 

dactilologia na palma de sua mão. Sorriu-me e 

repetiu meu nome em minha própria mão. Fiquei 

profundamente emocionada com aquela mulher. 

Era magnífica” (LABORIT, 1994, p. 66, grifo 

nosso). 

“O movimento labial, as expressões faciais 

aliados aos movimentos naturais do corpo e das 

mãos facilitam bastante a interpretação, 

interagindo assim a presença da comunica- 

ção” (VILHALVA, 2004, p. 26, grifo nosso). 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

5) Encorajamento do aperfeiçoamento de todas as formas de comunicação, porém, sem 

criar uma limitação à fala (WIXTROM, 2017). Isso pode ser observado nas narrativas de 

Emanuelle e Laborit, quando as duas autoras surdas remetem à época em que tiveram acesso 

absoluto às formas de comunicação, de modo que eram livres para exprimirem, refletirem e 

falarem o que quisessem, e consequentemente, era possível compreender tudo ao seu redor; 
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Tabela 5 – APERFEIÇOAMENTO DE TODAS AS FORMAS DE COMUNICAÇÃO 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“A partir dos sete anos tornei-me falante e 

luminosa. A linguagem de sinais era minha luz, 

meu sol, não pararia mais de me exprimir, aquilo 

saía, saía, como uma grande abertura em direção 

à luz. Não conseguia mais parar de falar com 

as pessoas” (LABORIT, 1994, p. 75, grifo 

nosso). 

“Tinha construído uma reflexão própria. 

Necessidade de falar, de dizer tudo, de contar 

tudo, de compreender tudo” (LABORIT, 1994, p. 

69). 

“[...] prazer de viver com os ouvintes 

aumentou de forma viva na comunicação” 

(VILHALVA, 2004, p. 38, grifo nosso). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

6) Percepção da importância da visão como alternativa positiva para o canal auditivo, 

facilitando a comunicação da pessoa surda com outros indivíduos (WIXTROM, 2017). 

 

Tabela 6 – RELEVÂNCIA DA VISÃO 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“É ótimo que ele não tenha colocado obstáculos 

entre mim e a música. Creio que percebo 

profundamente a música; não com o ouvido: 

com meu corpo” (LABORIT, 1994, p. 27, grifo 

nosso). 

“A música é uma linguagem além das palavras, 

universal. É a arte mais bela que há, consegue 

fazer vibrar fisicamente o corpo humano” 

(LABORIT, 1994, p. 28). 

“Na melodia do tempo, hoje vim descobrir os 

corpos e suas linguagens internas com a arte 

da música, da dança, do teatro e da vida” 

(VILHALVA, 2004, p. 69, grifo nosso). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

Todos esses aspectos nos fazem perceber que “ser surdo”, partindo da concepção 

socioantropológica, é muito mais que uma mera observação (visual), pois o sujeito surdo acolhe 
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e representa para si tanto suas experiências individuais como aquelas compartilhadas. A ideia 

de simbolizar está associada ao conceito de cultura e essa constitui significados vindos de 

pessoas que compartilham valores, crenças e ideias em conjunto. De acordo com o antropólogo 

Geertz a cultura precisa ser pensada pelo aspecto simbólico, característica essa inerente ao ser 

humano, em que a cultura é uma “[...] teia de significados que o homem teceu, a partir da qual 

ele olha o mundo e onde se encontra preso” (GEERTZ, 1989, p. 4).  

 

1.2.1.3 A surdez é uma diferença 

 

Dito isso, espera que seja constituído um modelo nas interações normais/habituais dos 

indivíduos surdos, em que o déficit auditivo não assuma qualquer notoriedade e que a língua de 

sinais seja uma forma de identificar socioculturalmente a comunidade surda, sem a intenção 

permanente de correção de um “déficit”, conforme apontado por Skliar (2006), ao ratificar que 

a surdez deve ser tratada como uma diferença e não como deficiência: 

 
A participação na comunidade surda se define pelo uso comum da língua de 

sinais, pelos sentimentos de identidade grupal, o auto-reconhecimento e 

identificação como surdo, o reconhecer-se como diferentes, casamentos 

endogâmicos, fatores estes que levam a redefinir a surdez como diferença e 

não como uma deficiência (SKLIAR, 2006, pp. 102-103). 

 

É fato real que existe um embate na sociedade para “oralizar” o surdo, mas ele tem as 

suas próprias características e traços culturais, não sendo necessário seu enquadramento no 

“padrão” de normalidade imposto pelo “ouvintismo”, afinal, a identidade surda impera nessa 

comunidade, que tem sua cultura e seu jeito de comunicar, pensar e interpretar os fatos. 

Vilhalva trouxe à tona em seu livro Despertar do Silêncio as memórias de 

acontecimentos que foram escritos durante a sua adolescência e que, ao longo da vida tenta 

compreender já que se comunicou por tanto tempo “[...] com as pessoas fazendo leitura de 

palavras faladas ou a conhecida leitura labial ou orofacial” (VILHALVA, 2004, p. 24), o que 

não foi fácil, muito pelo contrário, foi um processo doloroso e lento.  

Foi questionada muitas vezes sobre o porquê de falar diferente, chegando ao ponto de 

perguntarem se ela tinha a língua presa ou se vinha de outro país. Isso indica a séria dificuldade 

que os ouvintes têm para aceitar os indivíduos surdos como eles são, impondo sua oralização. 

Sem apoio de ninguém, a menina absorvia o aprendizado ao observar, para então, tentar superar 

alguns dos limites impostos pelos outros ao seu redor por meio das suas percepções visuais: 

“Os meus olhos conseguiam registrar muitas coisas mesmo sem elaboração ou mesmo não sabia 
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como utilizar tantas coisas que via” (VILHALVA, 2004, p. 9). Mesmo que tenha se esforçado 

para entender o que seus olhos captavam, muitas cenas da sua vida ficaram com interrogações 

e nunca teve uma elucidação de tais situações, restando apenas a recordação de mudanças 

contínuas nas várias etapas da infância, adolescência e fase adulta. 

Por sua vez, Laborit registrou que praticamente não tinha memórias do que ocorreu 

até seus sete anos de idade, e, se teve percepções, foram “[...] enterradas nesse período em que, 

com a ausência da linguagem, o desconhecimento das palavras, a solidão e o muro do silêncio 

[...]” (LABORIT, 1994, p. 15), como “[...] uma imagem da mãe que desaparecia, depois da mãe 

que aparecia, sem ligação entre duas” (op. cit.).  

Isso era rotineiro na vida dela, se via impossibilitada de criar conexões entre as 

imagens ou situações, quiçá sobreviver frente à falta de noção das datas dos fatos. A mãe 

poderia ter sido sua primeira referência na infância, mas em vez disso, a menina a via como 

flashes de luzes que vinham e sumiam. Pela falta da comunicação com alguém, tais imagens 

desapareciam com o tempo. 

 

Figura 1 - NUVEM DE PALAVRAS REPRESENTANDO A CONCEPÇÃO 

SOCIOANTROPOLÓGICA DA SURDEZ 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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Para fins de registro da concepção socioantropológica da surdez foi elaborada a figura 

1, utilizando palavras retiradas das narrativas de vida de Laborit (1994) e Vilhalva (2004), 

constantes nas obras O Voo da Gaivota e Despertar do Silêncio, respectivamente, e dos Estudos 

Surdos apresentados nesta dissertação. 

 

1.2.2 Concepção clínico-terapêutica 

 

Estudos mostram que a identidade de uma pessoa consiste em dois aspectos: a imagem 

que ela tem de si mesma e a imagem que os outros têm dela. Há a visão que trata os sujeitos 

surdos em termos de deficiência ou reparação, visão esta que se opõe a que eles têm de si 

mesmos. Esses confrontos de concepções sempre existiram, e, no final do século XIX, houve 

uma proibição do uso da língua de sinais no âmbito educacional. Posteriormente, a LSF 

continuou a ser objeto de debates entre os especialistas que acabaram por considerá-la dotada 

da mesma complexidade da língua oral e capaz de fazer as mesmas performances (BAUDE, 

2004, tradução nossa). 

Na concepção clínico-terapêutica, os indivíduos surdos ou “deficientes auditivos”, 

assim denominados, são percebidos como aqueles que têm uma deficiência e precisam de 

tratamento, para que, assim, possam voltar ao convívio social. Logo, há a imposição de 

“normalizar” o sujeito surdo (como se o ouvinte fosse “normal” e a pessoa surda devesse se 

aproximar deste “modelo”). Para compreender melhor essa concepção, o ator, professor de 

Teatro18 e Doutor em Educação (UFRGS) Sérgio Andrés Lulkin, mencionou que, nesse caso, 

os indivíduos surdos são pressionados para passarem por um treinamento sistemático tanto da 

fala quanto da audição, em que é recomendada a leitura labial, são desenvolvidas e sugeridas 

próteses e implantes e outras cirurgias, além de exercícios respiratórios, seções de audiologia e 

o que estiver ao alcance para que eles se “normalizem” (LULKIN, 2016).  

Inicialmente o aprendizado da comunicação de Laborit se deu pelo método Borel 

Maisonny, com uma ortofonista, em que as letras eram representadas “[...] por movimentos da 

boca e gestos da mão” (LABORIT, 1994, p. 17), tendo ela aprendido o alfabeto em busca da 

dita “normalização”. Esse método atende ainda crianças com outros tipos de dificuldades de 

aprendizagem de leitura e escrita, como as crianças disléxicas.  

Outro exemplo da situação supracitada foi a de uma amiga de Laborit que era vista 

pelos próprios pais como deficiente, numa demonstração de amor egoísta, pelo fato de quererem 

                                                           
18 Desde o ano de 2010, Lulkin desenvolve projetos de extensão em Teatro e Educação de Surdos. Foi orientado 

pelo professor Dr. Carlos Skliar, de Buenos Aires em seu mestrado (2001) e doutorado (2007) em Educação. 
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que a filha fosse ouvinte como eles: “Seus pais tinham dela uma imagem negativa. 

Consideravam-na uma deficiente, uma doente. Sua filha nunca seria ‘normal’, a não ser que 

escondesse a surdez e se obrigasse a falar. Pensavam, como muitos, que se a criança utilizar os 

sinais, jamais falará” (LABORIT, 1994, p. 163). E então, a garota não tinha alternativas, exceto 

se esconder no seu mundo interior, guardando para si as histórias de amor, os problemas e os 

progressos do dia a dia.  

Laborit relatou que em outra casa, os pais diziam para a filha surda que ela era “[..] a 

única representante da raça dos ‘ouvidos tapados’” (LABORIT, 1994, p. 164), destruindo a 

visão de família que apoia e acolhe, que respeita as diferenças, que ensina sobre a vida e educa 

para as adversidades e enfrentamentos que são desencadeados nas relações sociais e em diversas 

situações ao longo da vida de uma pessoa, seja em casa, na escola, na igreja, na universidade e 

tantos outros espaços. Há um discurso declarado que homens surdos são inferiores por conta 

das condições determinantes da surdez, como exposto por Grémion19: 

 

Todo mundo sabe que os surdos são seres inferiores sob todos os aspectos: só 

os profissionais da filantropia declaram que eles são homens como os outros. 

Pois o surdo, semelhante [...] ao homem sem palavra dos tempos pré-

históricos, mais para trás ainda já que ele não escuta, assa entre seus 

semelhantes [...] sem escutá-los, sem compreendê-los: tudo que é humano lhe 

permanece estranho (Trecho de documento publicado no final do século XIX, 

em defesa de uma educação oral para surdos, GRÉMION, 1991, p. 197 apud 

LULKIN, 2016, p. 33). 

 

Nesse sentido, a natureza biológica do déficit auditivo prevalece em relação à natureza 

social da surdez, e, situações e contextos vivenciados pelo sujeito acabam não sendo 

prioritários, tais como: se o sujeito surdo mora com uma família de ouvintes ou se tem algum 

parente surdo, se teve ou não contato com a língua de sinais desde a infância, quais são as 

práticas da escola que ele precisa para progredir na LS, se convive no âmbito escolar com algum 

professor que tenha conhecimento da LS e se há intérprete/tradutor de língua de sinais em sala 

de aula, enfim, algumas das possibilidades de conhecer as interações comunicativas e sociais 

da comunidade surda são preteridas. 

Há uma racionalidade que se impõe a qualquer outro modo de conhecimento, para 

favorecer a supremacia da língua oral, em detrimento da língua de sinais: 

 

                                                           
19 Jean Grémion é diretor, ator e dramaturgo francês. Ele é um dos ouvintes que se interessou em pesquisar a 

cultura surda, tendo estudado por muito tempo sobre o mundo dos sujeitos surdos, escreveu a obra intitulada O 

planeta dos surdos, título original em francês La planète des sourds (1991).  
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Em todas as instituições onde se deseja sincera e eficazmente introduzir o 

verdadeiro método da palavra, devemos, inicialmente, separar os iniciantes 

dos outros alunos e, por todos os meios possíveis, desenraizar a erva daninha 

da língua de sinais. A linguagem mímica exalta os sentidos e provoca, 

demasiadamente, a fantasia e a imaginação (GRÉMION, 1991, p. 192 apud 

LULKIN, 2016. p. 37). 

 

Nessa perspectiva, pode haver, segundo Wixtrom:  

 

1) Negação e desvalorização das evidências da surdez (WIXTROM, 2017); 

 

Tabela 7 – NEGAÇÃO E DESVALORIZAÇÃO DAS EVIDÊNCIAS DA SURDEZ 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“Emmanuelle grita porque ela não escuta” 

(LABORIT, 1994, p. 12). 

“[...] Então, habituaram-se a me chamar de 

gaivota, para não demonstrar seu medo por minha 

diferença” (op. cit.). 

“[...] porque tinham receio que a surdez pegasse 

como uma doença contagiosa, eles tinham medo 

de falar” (VILHALVA, 2004, p. 22). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

2) A promoção do uso de modelos de comunicação que sejam adaptados para a 

audição, o que leva a desprezar o uso de modelos visuais (WIXTROM, 2017); 

 

Tabela 8 – DESPREZO DO USO DE MODELOS VISUAIS 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“Como todas as crianças surdas, usava um 

aparelho auditivo que suportava mais ou menos 

bem. Ele colocava ruídos dentro de minha 

cabeça, todos iguais, era impossível diferenciá-

los, impossível me servir deles. Era mais 

cansativo que qualquer outra coisa” (LABORIT, 

1994, p. 18, grifo nosso). 

“[...] não me adaptei e também sentia vergonha 

de usar pois as pessoas debochavam demais e 

faziam brincadeiras que ofendia” (VILHALVA, 

2004, p. 28, grifo nosso). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 
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3) Inferiorização da língua de sinais frente à língua oral (WIXTROM, 2017); 

 

Tabela 9 – INFERIORIZAÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“– É estritamente proibido fazer publicidade da 

língua de sinais no interior do estabelecimento.  

– Queria apenas mostrar a dactilologia.  

– Sem discussão. Proibido quer dizer proibido” 

(LABORIT, 1994, p. 81, grifo nosso). 

 

“Tive que aprender a me comunicar com a 

professora e tudo que eu não entendia pedia 

para ela me explicar em outras palavras, quase 

todas as palavras que ela apresentava 

continuavam sem imagem, sendo assim não 

conseguia entender o que a mesma dava 

referência” (VILHALVA, 2004, p. 22, grifo 

nosso). 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

4) A não-aceitação de uma cultura surda (WIXTROM, 2017), que pode ser 

acompanhada de frases como “você não vai conseguir”, “não sei para que ela estuda se é surda”, 

na tentativa de inferiorizar os sujeitos surdos. É como se houvesse um padrão normativo 

proposto pelos ouvintes, e tudo aquilo que é contrário, deve ser desprezado, sejam valores, 

aspectos culturais ou o que for diferente do modelo ouvinte; 

 

Tabela 10 – NÃO-ACEITAÇÃO DA CULTURA SURDA 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“Quando eu quis fazer este livro, algumas pessoas 

disseram: - Você não vai conseguir” 

(LABORIT, 1994, p. 8, grifo nosso). 

“Ela é surda, mas como é bonitinha” 

(LABORIT, 1994, p. 18, grifo nosso). 

“Não sei para que ela estuda se é surda, 

coitadinha da professora vai perder tempo” (p. 

36, grifo nosso). 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

5) Incentivo maior da socialização de pessoas surdas e ouvintes, havendo uma restrição 

da interação sujeito surdo/surdo (WIXTROM, 2017); 
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Tabela 11 – RESTRIÇÃO DA INTERAÇÃO SUJEITO SURDO/SURDO 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

1ª) A menina falaria? Ele disse que sim, mas 

isso levaria tempo;  

2) O que ela deveria fazer? O médico impôs que 

ela providenciasse aparelho, reeducação 

ortofônica e foi enfático a dizer “[...] nada de 

linguagem gestual” (LABORIT, 1994, p. 14, 

grifo nosso). 

3) Laborit precisaria buscar contato com 

adultos surdos? “Isso não seria uma boa coisa, 

eles pertencem a uma geração que não teve 

reeducação precoce. A senhora ficaria 

desanimada e decepcionada” (op. cit.).  

“Um papagaio fazia parte da família, eu ficava 

intrigada e imaginando por que todos falavam 

mais com o papagaio do que comigo, neste 

período começaram as dúvidas e mais dúvidas, 

sem imaginar que eu poderia ser diferente” 

(VILHALVA, 2004, p. 13, grifo nosso). 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

6) A esperança de ajudar a pessoa surda a superar a deficiência e a viver no mundo 

ouvinte (WIXTROM, 2017). A surdez é vista como uma doença que precisa ser tratada e os 

surdos são incentivados a vencer a deficiência para adentrar na teia de relações ouvintes. 

 

Tabela 12 – INCENTIVO À SUPERAÇÃO DE UMA DEFICIÊNCIA 

Narrativas de vida de Emmanuelle Laborit 

Obra: O Voo da Gaivota (1994) 

Narrativas de vida de Shirley Vilhalva 

Obra: Despertar do Silêncio (2004) 

“Muitas pessoas consideram que os surdos são 

incapazes de estabelecer contatos, relações 

normais com os outros” (LABORIT, 1994, p. 

145, grifo nosso). 

“[...] me perguntavam o por que eu não entregaria 

Natany Rebeca para minha família criar, pois ela 

vai sofrer muito morando com você” 

(VILHALVA, 2004, p. 53, grifo nosso). 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

Uma mostra clara disso tudo é a vida de Vilhalva, que levou muitos anos tentando 

fazer novas descobertas em um mundo mudo e sem sequência, já que sua infância se deu em 

um ambiente em que eram desprezados a sua diferença e o uso da língua de sinais. Segundo 

ela: 



53 
 

Cada descoberta sempre leva tempo, lembrando como fosse um filme mudo 

ou sem sequência, projeção do que outra pessoa vai fazer, tudo precisava ser 

muito bem explicado e informado para que eu pudesse entender o que foi dito, 

elaborar e colocar de forma de dar certa importância ou fazer ligação com as 

coisas cotidianas, mesmo na simplicidade de entender como e por que os 

ouvintes faziam e viviam (VILHALVA, 2004, p. 14). 

 

A imposição para que Vilhalva fosse ouvinte limitou o aprendizado da garota nos 

primeiros anos de vida, pois ela aprendeu a leitura labial aos poucos e as informações recebidas 

nem sempre eram claras nesse processo de ler as palavras faladas. Assim, seguia as interações 

do dia a dia exclusivamente com os ouvintes, ficando latente a falta de esclarecimentos em 

torno de coisas simples: “Eu tinha necessidade que me explicasse o[s] mais simples detalhes da 

vida, como ela é e o porquê dela ser” (VILHALVA, 2004, p. 14). 

Até existiu uma dada circunstância em que sua avó admitiu que a menina não podia 

ouvir direito, alertando o fato à professora para que esta lhe permitisse se assentar na primeira 

carteira. Ela contrapôs a fala da sua avó: “Na verdade eu não ouvia nada apenas lia as palavras 

que as pessoas diziam, lendo os lábios, a expressão do rosto e das mãos fazendo mímica 

representativa ou indicativa, usando exageradamente a intuição” (VILHALVA, 2004, p. 21). 

Assim, na maioria das vezes ela ficava com dúvida sobre o que lhe diziam.  

A preferência de Vilhalva (2004) era por cadeiras no meio da sala, pois assim seria 

possível visualizar a professora por inteiro, com a recomendação de que não se movimentasse 

muito de um lado para outro, e consequentemente, o campo visual contribuiria para observar as 

expressões faciais, a direção das mãos e os gestos da professora, para que a explicação desta 

não ficasse tão confusa. 

Em um regime imposto para que ela atuasse como ouvinte, Vilhalva constantemente 

se esforçava para demonstrar atenção aos colegas, com a intencionalidade de evitar qualquer 

provocação e ser respeitada por eles. Apesar disso, ela diz que não havia jeito, eles “[...] riam 

por eu não falar direito, achavam engraçado meu jeito de falar que nem estrangeira no país. 

Muitos me perguntavam de que país eu era” (VILHALVA, 2004, p. 36). Ter conhecimento 

desses comentários de colegas lhe causava tristeza e, para piorar a situação, seus próprios 

familiares ao visitarem sua casa faziam questão de dizer a sua mãe: “Não sei para que ela estuda 

se é surda, coitadinha da professora vai perder tempo” (op. cit.). Muitos diziam para a mãe de 

Laborit: “Ela é surda, mas como é bonitinha” (LABORIT, 1994, p. 18) numa tentativa de 

agradar que resultava em inferiorização do sujeito surdo. 

Outra cena que retrata a negação das evidências surdas foi a narrativa de Laborit 

relacionada ao fato de seu tio ter sido a primeira pessoa que disse: “Emmanuelle grita porque 
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ela não escuta” (LABORIT, 1994, p. 12). Os pais da menina optaram por não acreditar nessa 

versão, tendo ela acrescentado que eles “então, habituaram-se a me chamar de gaivota, para não 

demonstrar seu medo por minha diferença” (op. cit.). 

Situações semelhantes se repetem em muitos lares onde há familiares surdos. Não é 

um processo fácil para a criança surda que se vê isolada e que deveria contar com o auxílio da 

família, para compreender a si mesma, os outros e o que está ao seu redor. 

A pequena Laborit sofreu com a recusa da sua surdez pelo seu pediatra, e pior ainda, 

pelos seus próprios pais. Durante as consultas médicas, sua mãe tentava explicar ao pediatra as 

possíveis vibrações que ela percebia, porém, pelo fato dele não acreditar na sua versão, 

imaginou que a garota sofria de problemas psicológicos. 

A mãe de Laborit, por sua vez, foi considerada louca pelo médico, que lhe disse para 

buscar um tratamento, e quando a menina completou nove meses, seus pais foram a outro 

especialista, o qual afirmou que ela era surda de nascença. Para a família tal diagnóstico era 

inadmissível. Insistiam que não era verdade: “O choque foi rude. Eu não podia admitir, seu pai 

também não. Dizíamos: é um erro de diagnóstico, impossível’. Fomos ver um outro especialista, 

e eu esperava tanto que ele fosse sorrir e nos mandar de volta para casa, tranquilizando-nos” 

(LABORIT, 1994, p. 13). 

No consultório do segundo especialista, a mãe de Laborit pediu para que ele 

respondesse a três perguntas:  

1ª) A menina falaria? Ele disse que sim, mas isso levaria tempo;  

2) O que ela deveria fazer? O médico impôs que ela providenciasse aparelho, 

reeducação ortofônica e foi enfático a dizer “[...] nada de linguagem gestual” (LABORIT, 1994, 

p. 14);  

3) Laborit precisaria buscar contato com adultos surdos? “Isso não seria uma boa coisa, 

eles pertencem a uma geração que não teve reeducação precoce. A senhora ficaria desanimada 

e decepcionada” (LABORIT, 1994, p. 14).  

Durante a busca de um profissional da medicina, a família normalmente quer apoio 

para lidar com algo que ela não consegue, e com os excertos citados, ficou clara a valorização 

desse profissional inserida na concepção clínico-terapêutica. 

Com o intuito de apresentar a concepção clínico-terapêutica da surdez foi elaborada a 

figura 2, fazendo uso de palavras retiradas das narrativas de vida de Laborit (1994) e Vilhalva 

(2004), constantes nas obras O Voo da Gaivota e Despertar do Silêncio, respectivamente, e dos 

Estudos Surdos apresentados nesta dissertação. 
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Figura 2 - NUVEM DE PALAVRAS REPRESENTANDO A CONCEPÇÃO CLÍNICO-

TERAPÊUTICA DA SURDEZ 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Para aguçar a discussão, recorremos aos estudos sobre a noção de surdez e como tem 

sido percebida nesta perspectiva clínico-terapêutica: 

 

1.2.2.1 Os estereótipos de deficiente, mudo e/ou isolado 

 

Há uma confusão ou distorção sobre o uso de alguns termos, que precisa ser 

esclarecido: devemos dizer “deficiente”? “Portador de deficiência”? “Surdo-mudo”? Ou 

simplesmente “surdo”? 

Partindo de um viés cultural, como ratifica a Doutora em Linguística Aplicada na área 

de educação bilíngue (Unicamp) Audrei Gesser, a surdez não pode ser encarada como uma 

deficiência. Ao dizer “deficiente” vem-me a ideia da falta de algo em alguém, por isso tal 

palavra vai contra a concepção adotada na presente dissertação. “Portador de deficiência”, é na 

minha opinião também um termo inapropriado, visto que “não se carrega” uma deficiência. 
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Para aguçar essa discussão, serão contempladas abaixo as definições localizadas no 

dicionário e que podem estar enquadradas no senso comum, porém, elas distorcem o 

entendimento da surdez frente às diversas perspectivas: 

 

surdez s.f. sur-dez. Estado de quem é surdo, isto é, não ouve nada. A surdez é 

uma deficiência física que impede a pessoa de ouvir (BIDERMAN, 1998, p. 

880 apud GESSER, 2009, p. 65, grifo do autor). 

deficiência s.f. de-fi-ci-ên-cia. Falha, insuficiência; carência. A menina tinha 

certamente alguma deficiência mental. 

deficiente adj. de-fi-ci-en-te. Que é falho, incompleto, imperfeito 

(BIDERMAN, 1998, p. 267 apud GESSER, 2009, p. 65, grifo do autor). 

 

“Surdo-mudo” é um termo ainda utilizado por muitas pessoas, porém, tal uso é 

inadequado. O Tradutor e Intérprete de Libras John Kenede Batista Lima esclarece que a 

“pessoa muda é aquela que não faz uso do seu aparelho fonador (conjunto de órgãos e estruturas 

que produzem os sons de nossa fala) para fala ou qualquer outra manifestação vocal” (LIMA, 

2018), isto implica dizer que o sujeito surdo pode sim produzir uma fala inteligível, desde que 

tenha recebido o treinamento necessário e a surdez não lhe traga interferências ao aparelho 

fonador, se este estiver em condições perfeitas de desenvolvimento. 

E por último, não menos relevante, “surdo” é o termo em uso nesta dissertação para 

referir-nos às pessoas, que antes de tudo, são “[...] minoria linguística – como legitimamente 

muitos deles lutam para ser reconhecidos – deriva do fato de serem diferentes [...]” (LUZ, 2013, 

p. 18), diferença essa “[...] não só para a questão de um idioma mais experienciável, mas 

também para seu modo de ser no mundo” (op. cit.). Desse termo provém outros, tais como 

literatura surda, Estudos Surdos, literatura surda sinalizada, literatura surda feminina, enfim, 

tudo aquilo que está associado aos sujeitos surdos enquanto seres sociais, respeitando a cultura 

e identidade surda. 

As narrativas de vida de Laborit evidenciam que muitos de seus colegas não 

facilitaram a sua estadia na escola primária, zombavam e riam dela nas suas tentativas para 

falar, e por estar na quinta série, se sentia pronta para “[...] recusar violentamente o rótulo de 

deficiente. Não sou, sou surda. Tenho uma língua para me comunicar, companheiros que falam, 

meus pais que falam” (LABORIT, 1994, p. 79). 

A psicóloga Lígia Assumpção Amaral, Mestre em Psicologia Social (PUC-SP) e 

Especialista em Deficiência (IP-USP), explica que há uma propagação de estereótipos ligados 

aos tipos de deficiência, em que as pessoas validam as seguintes particularidades: “[...] O 

deficiente físico ser ‘o revoltado’ ou ‘o gênio intelectual’, o cego ser ‘o cordato’ ou ‘o sensível’ 
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ou ‘o gênio musical’, o surdo ser o ‘isolado’ ou o ‘impaciente’, a pessoa com síndrome de Down 

ser ‘a meiguice personificada’” (AMARAL, 1998, p. 14). 

Em uma das fases profissionais de maior relevância para Laborit ela foi surpreendida 

com as manchetes de diversos jornais onde sobressaía a seguinte frase: “Surda-muda recebe o 

Molière” (LABORIT, 1994, p. 199), com o nome da jovem escrito em caracteres minúsculos. 

Ela logo se pronunciou contra tal fato: 

 

Muda significa que não faz o uso da palavra. As pessoas me vêem como 

alguém que não se utiliza das palavras! É absurdo. Eu as utilizo. Com minhas 

mãos, com minha boca. Exprimo-me com os sinais e falo o francês. Utilizar a 

língua dos sinais não significa ser mudo. Posso falar, gritar, rir, chorar, sons 

saem de minha garganta. Ninguém me cortou a língua! Tenho uma voz 

particular, só isso! (op. cit.). 

 

Alguns dos impactos de ser alvo dos saberes de crenças associados aos indivíduos 

surdos podem ser expressos em uma das narrativas de vida de Laborit, quando expôs 

abertamente o sofrimento psicológico e emocional vivenciado por seus amigos: “Tenho amigos 

cuja infância foi muito dura, sofrida. Eles se recordam de terem jogado seus aparelhos auditivos 

em vaso sanitários, não podiam mais suportá-los” (LABORIT, 1994, p. 82). Além disso, ela 

citou outro caso a respeito de uma criança que passou a ter comportamentos “selvagens” e 

violentos, reflexos da impotência e total isolamento que sofrera e de tal modo tentava 

desesperadamente se expressar com alguém: “Conheci um menino que se tornou violento, 

selvagem, arrancava os cabelos de sua mãe para se comunicar com ela, rolava sobre a terra, na 

lama, não importava onde” (op. cit.). 

Por vezes Laborit desejou responder aos repórteres que lhe entrevistavam para fins 

profissionais que ela não gostava dos “termos: ‘escutam mal’, ‘deficientes auditivos’. Os surdos 

se autodenominam ‘surdos’ [...] Escuta mal? Que é esse ‘mal’? Precisaria que se dissesse 

‘escutam bem’ para os outros?” (LABORIT, 1994, p. 201). 

Sendo assim, fica evidenciado o quão difícil é romper com esses estereótipos de 

deficiente, mudo e/ou isolado ao longo da história devido ao que está impregnado culturalmente 

nos indivíduos. 

 

1.2.2.2 A negação do ser surdo 

 

Laborit (1994) sempre buscou se engajar em questões políticas e manifestações em 

prol do reconhecimento da língua de sinais na França. As suas lutas como militante contra o 
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ensino da língua de sinais restrito a uma minoria começaram cedo, buscando o direito ao ensino 

da LS nas escolas para as crianças surdas. 

Ao problematizar essas questões da experiência de ser surdo e da aceitação da 

identidade e cultura surda pelos ouvintes, é necessário recorrer à história, trazendo os aspectos 

sócio-históricos e culturais que vinculam as diferenças e igualdades (re)conhecidas nas 

interações entre pessoas surdas e ouvintes. 

Ao longo da história, o conceito de surdez foi se modificando, e hoje se encontra em 

etapa de redefinição (BEHARES, 2000 apud SÁ, 2006). A exclusão sempre se fez presente: no 

passado, ações extremistas foram desencadeadas, como a de bebês surdos sacrificados por conta 

da surdez. Com o passar dos anos, os cidadãos surdos foram conquistando paulatinamente seus 

direitos, mas eles ainda continuaram restritos às convivências familiares (GONDINHO, 1982). 

Na Antiguidade, as pessoas surdas não eram percebidas como detentoras de direitos, pois não 

exprimiam suas vontades oralmente. Na Idade Média, a Igreja entendia que elas não tinham 

alma porque não faziam uso da fala dos sacramentos.  

Somente na Idade Moderna é que a surdez deixou de ser vista como um problema 

social, religioso e filosófico, passando a despontar as primeiras preocupações com o indivíduo 

surdo e sua educação. É o que podemos ver na obra intitulada O Surdo, da pesquisadora Moura 

(2000). Fica perceptível nas pesquisas, dentre elas as de Karnopp e Pokorski (2015), em torno 

das representações sobre surdez, que a visão negativa dada aos sujeitos surdos foi se 

modificando a partir do reconhecimento legal da língua de sinais e desde o momento em que 

eles dispuseram artefatos em circulação com suas histórias, produções culturais, experiências 

de vida e memórias. 

Não muito distante, por volta dos anos 1970, nas narrativas de vida de Vilhalva, ela 

relembra que foram inúmeras as vezes que seus colegas não a aceitaram “[...] porque tinham 

receio que a surdez pegasse como uma doença contagiosa, eles tinham medo de falar” 

(VILHALVA, 2004, p. 22) com a garota surda, além das humilhações que suportou quando 

estava nas primeiras posições da fila da escola e seus colegas puxavam-na pelos cabelos para 

lhe empurrar para o final da fila.  

Foi nesse estágio que a menina desejou fazer parte de um ambiente escolar onde todos 

os colegas e professores fossem surdos como ela, na tentativa de ser aceita e de realmente ter a 

oportunidade de se comunicar, já que a maioria da turma era ouvinte e isolava a única discente 

surda na sala. Passar seu tempo em uma escola de ouvintes foi algo desafiador, já que a menina 

queria “[...] sumir daquele lugar” (op. cit.), tendo em vista que nada aprendia até que duas 

colegas lhe explicassem o que a professora tinha dito com o apoio de mímicas e alguns sinais.  
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A própria Laborit foi uma das vítimas solitárias que se entediava em um mundo só 

dela: “Parecia-me que os outros não faziam muitos esforços para se comunicaram, fora meus 

pais” (LABORIT, 1994, p. 58). Na escola ela até tentou ensinar alguns sinais para seus colegas 

de turma, mas, o espantoso é que isso era proibido, por fazer parte de uma classe oralista, e 

então, ela praticava os sinais no recreio e se esforçava para ensiná-los em substituição à 

ortofonia20. 

Muitos pais negam a surdez dos filhos, como ocorreu com a mãe e o pai de Laborit, 

afinal, para eles era inaceitável a ideia de ter uma filha surda, mesmo diante da afirmação clara 

e objetiva do médico do seu estado, e dizia a mãe: “Seu pai estava completamente abatido, e eu 

chorava. De onde vinha essa maldição? Herança genética? Uma doença durante a gravidez? 

Sentia-me culpada, e seu pai também. Em vão procuramos alguém na família que tivesse sido 

surdo, de um lado e do outro”21 (LABORIT, 2003, p. 14, grifo nosso).  

Recorrendo ao Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, Scottini traz o seguinte 

significado para “maldição”: “S.f., ato de amaldiçoar, praga, condenação, desgraça” 

(SCOTTINI, 2014, p. 531). Será mesmo que a surdez pode ser comparada a uma praga para um 

filho surdo e sua família? Ou que pode ser assimilada a uma desgraça na vida de uma pessoa? 

Outro ponto que chama muita atenção no depoimento da mãe é que ela informou que chorava, 

como se o fato da surdez causasse dor ou fosse um tipo de condenação sem chances para a 

menina ter uma vida “normal”. 

Ao nosso ver há dois agravantes nesse universo, pois, além de negar que a criança é 

surda, é anulado também o uso da língua de sinais: “Acredito que os adultos ouvintes que 

privam seus filhos da língua de sinais nunca compreenderão o que se passa na cabeça de uma 

criança surda. Há a solidão e a resistência, a sede de se comunicar, e algumas vezes, o ódio” 

(LABORIT, 1994, p. 59). Um dia que ficou registrado nas lembranças negativas de Laborit foi 

quando seus pais tentavam seu ingresso no Colégio Molière (rede pública). Antes de proceder 

ao exame de admissão ela foi recusada por ser surda, o que muito lhe magoou: “Tirar o direito 

à educação a uma criança porque ela é muito negra ou muito loira ou muito surda é evidência 

da pior de todas as segregações em um país que se diz democrático” (LABORIT, 1994, p. 77). 

 

                                                           
20 Ortofonia visa estudar a pronúncia correta das palavras, dividindo-se em prosódia (a posição correta da sílaba 

tônica) e ortoépia (a pronúncia correta dos fonemas) (FARACO; MOURA, 1988). 
21 “Ton père était complètement assomé, et j’ai pleuré. D'où venait cette ‘malédiction’? L'hérédité génétique? Une 

maladie pendant la grossesse? Je me sentais coupable, et ton père aussi. Nous avons cherché vainement dans la 

famille qui avait pu être sourd, d’un côté ou de l’autre” (LABORIT, 2003, p. 14, texto original). 
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1.2.2.3 A surdez enquanto patologia 

 

Ao se referenciar a diferença enquanto significação política, Skliar a percebe como 

algo construído “[...] histórica e socialmente; é um processo e um produto de conflitos e 

movimentos sociais, de resistências às assimetrias de poder e de saber, de uma outra 

interpretação sobre a alteridade e sobre o significado dos outros no discurso dominante” 

(SKLIAR, 2016, p. 6). O sujeito surdo se vê diferente a partir do momento em que se dá conta 

da existência de um mundo com barulhos e ele se identifica e interage com os outros por meio 

da percepção visual, daí começa a entender a configuração de sua identidade, todavia, ele não 

tem controle naquilo que o outro pensa ao seu respeito, surgindo diversos posicionamentos e 

imaginários sociodiscursivos, muitos deles edificados por um discurso dominante e excludente.  

A noção de surdez passa a transcender o campo discursivo que a embasa ou a vê como 

um sinônimo de patologia e que se preocupa incondicionalmente com a condição biológica do 

não ouvir do sujeito. Laborit sempre foi contra essa concepção de que era excepcional: “Para 

mim, a língua de sinais corresponde à minha voz, meus olhos são meus ouvidos. Sinceramente, 

nada me falta. É a sociedade que me torna excepcional que me torna dependente dos ouvintes” 

(LABORIT, 1994, p. 131), seja pela necessidade de um intérprete/tradutor durante as conversas, 

para realizar ligações, da falta de um médico que saiba a língua de sinais, criando a dependência 

das legendas na televisão, e assim por diante. 

Vem então, à tona, os Estudos Surdos, em que há uma valorização da diferença, da 

cultura surda, dos traços de identidade dessa comunidade e das lutas e dos direitos conquistados. 

A luta da comunidade surda continua para reconfigurar sua identidade e romper com os 

imaginários sociodiscursivos apregoados por tanto tempo, responsáveis por delimitar os 

indivíduos surdos e descartar o(s) modo(s) de ser surdo, seja por conta da recusa da surdez ou 

dos conflitos causados por essa condição: o isolamento, os traumas, os medos, a falta de 

comunicação e expressividade, dentre outros impactos.  

 

1.2.2.4 A ciência versus a cultura do silêncio 

 

Vilhalva escreveu que tudo aquilo que ocorria ao seu redor era muito complexo para 

absorver, quando enfrentava os desafios diários e lidava com as descobertas sozinha. Era como 

se somente ela soubesse certas coisas e como não tinha para quem questionar, guardava em 

silêncio o que achava que sabia. Certa vez quando cortou o dedo, lembrança que jamais 

esqueceu por conta das marcas que ficaram no seu dedo médio e na sua trajetória de vida (haja 
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visto que sentiu medo naquela ocasião), pois, não fazia ideia de como iria explicar isso para sua 

avó, como ela mesmo relatou, recorreu a todo tipo de recurso, como usar sinais e tentar 

pronunciar palavras: “[...] Eu não sabia me expressar oralmente de forma clara apenas 

sinalizava e soltava algumas palavras, eu precisava me comunicar” (VILHALVA, 2004, p. 12).  

Isso ilustra a realidade de inúmeros indivíduos surdos que não tiveram o contato com 

a língua de sinais e que sofrem nas tarefas elementares (ir ao médico, registrar uma ocorrência, 

comprar um produto, esclarecer uma dúvida com os professores, dentre outras), ficam perdidos 

por falta de orientações da vida e das ações diárias, pode ser relacionado ao exposto o 

pensamento da menina ao presumir equivocadamente “[...] que as pessoas jogavam as latas 

velhas na rua para fazer de asfalto depois que o carro passasse por cima” (VILHALVA, 2004, 

p. 13). 

Em um dado dia a mãe e a irmã de Laborit tentaram explicar-lhe uma operação que 

poderia fazer com que ela ouvisse. Dali desencadeava um saber de conhecimento, em que a 

ciência tomava conta das emoções das figuras que se destacavam entre as mais importantes na 

vida da menina – sua mãe e sua irmã. Muito decidida do seu ponto de vista, no entanto, Laborit 

disse que recusaria fazer esse procedimento cirúrgico que assim era: 

 

O implante, essa máquina infernal, converte as ondas sonoras em correntes 

elétricas. São colocados eletrodos de platina no ouvido interno. Estes eletrodos 

são ligados a um microcomputador implantado sob o couro cabeludo por umas 

quinze conexões. Uma pequena antena escondida atrás da orelha e ligada a 

uma caixa transmite ao computador os sons do mundo exterior. O 

microcomputador não faz mais do que codificar os sons e os enviar em forma 

de sinais para o nervo auditivo. O humano que usa esse aparelho deve aprender 

a decodificar os sons (LABORIT, 1994, p. 179). 

 

De acordo com Laborit embora exista uma cultura particular de uma minoria 

representada pela comunidade surda que usa uma língua peculiar, há aquele grupo de ouvintes 

que insiste na ideia de que as pessoas surdas devem ser como as ouvintes, ao ponto de negar a 

existência da cultura surda: “Os médicos, os pesquisadores, todos aqueles que querem, a 

qualquer preço, fazer de nós ouvintes como os demais, me causam arrepios. Querer que todas 

as crianças, ao nascerem, não sejam ‘surdas’, é querer um mundo perfeito. Como se 

quiséssemos que fossem todas loiras [...]” (LABORIT, 1994, pp. 177 - 178). Então, fica 

evidenciada uma relação de poder que os ouvintes tentam exercer ao impor a cultura ouvinte. 

Emmanuelle Laborit observou que os ouvintes a considera imperfeita pelo fato de não 

ter ouvidos que escutam, o que é inconcebível essa visão excludente e distorcida: “Os outros 

escutam, não eu. Mas tenho meus olhos, eles observam ainda melhor que os seus, forçosamente. 
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Tenho minhas mãos que falam. Um cérebro que organiza as informações, à minha maneira, 

segundo minhas necessidades” (LABORIT, 1994, p. 178). E para ela, o ideal seria unir essas 

duas comunidades: surda e de ouvintes, em comunhão e com respeito mútuo. 

Ela discorda do implante da cóclea em crianças, pois, acha que o adequado seria deixar 

que a criança que nasceu surda, pudesse ao longo da juventude ter o direito de decidir qual das 

duas culturas iria adotar: “Para mim o implante é uma violação. Que o adulto o aceite, é 

problema dele. Mas que os pais sejam cúmplices de um cirurgião para impor essa violação a 

seu filho, isso me dá medo” (LABORIT, 1994, p. 181). Laborit narra ainda o caso da “[...] 

mulher que se suicidou, três anos após a colocação do implante, porque não suportava mais 

psicologicamente o novo barulho do mundo” (op. cit.). 

Muitos adolescentes surdos apresentam uma baixa autoestima, depressão e até mesmo 

propensão ao suicídio, ora, isso pode ser um reflexo de todos os enfrentamentos que os 

acompanham desde o processo de alfabetização, na Educação Infantil, até o ingresso no Ensino 

Fundamental, uma vez que mesmo quando tinham um intérprete de língua de sinais na sala de 

aula, normalmente, nessa fase, muitas crianças surdas nem tiveram ainda o contato com a 

Libras. O ideal seria a implementação de escolas bilíngues, como a primeira escola bilíngue de 

educação integral para alunos surdos no Brasil: a Escola Municipal Helen Keller que existe 

desde 1960, ensinando tanto a L1 (Libras como língua materna) quanto a L2 (Língua 

Portuguesa como segunda língua) (VARGAS, 2015). 

Existe a possibilidade da cirurgia trazer resultados positivos para o paciente? Sim. Há 

riscos cirúrgicos? Sim, como em qualquer cirurgia, sem contar que há as particularidades, então, 

uma experiência de um indivíduo surdo pode ser vivenciada de modo diferente por outra pessoa. 

Para Laborit (1994), mesmo que haja a chance de 50% de sucesso, é acompanhado a essa 

estatística o índice de 25% de resultados médios (em que o sujeito que passou pela cirurgia 

ainda necessitaria fazer a leitura labial), e, outros 25% de resultados negativos, de indivíduos 

que poderão escutar barulhos não identificáveis e até mesmo chegarão ao ponto de deixar de 

usar os aparelhos como uma fuga para tal tormento.  

O que preocupa a jovem, ao trazer esses dados, é que nessa margem dos maus 

resultados, podem estar aí incluídas crianças, como por exemplo, as de três anos de idade. 

Então, elas terão que aguardar vinte anos ou mais para protestar o uso do aparelho se este não 

estiver lhe fazendo bem? A fonoaudióloga Rosa Maria Rodriguez Antonio (formada pela 

Universidade Lusíadas de Santos) esclarece que o implante coclear realmente provoca 

mudanças significativas na vida dos pacientes, mas o que deve ser acompanhado da orientação 

de um psicólogo, que analisará as expectativas da cirurgia. O preço dela pode variar de acordo 
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com o tipo de implante a ser feito e da marca do aparelho, como também o local onde ela se 

dará: o preço médio será de cerca de R$40 mil reais (ANTONIO, 2018). 

Evidentemente, há um embate da ciência e da cultura do silêncio como apontou Laborit 

(1994). Por um lado, há uma bandeira do progresso, vinda da ciência, que apregoa o poder de 

um implante de preço elevado, dos eletrodos, do bisturi, dos médicos que acreditam nos 

benefícios do aparelho coclear. Mas nem todos falam a língua de sinais e querem que as pessoas 

surdas se comuniquem como eles. 

Do outro lado, predomina uma cultura do silêncio, da sensibilidade, da troca, de 

conquistas, da identidade surda, de mãos que falam: “Esse mundo do barulho, barulhos de 

vocês, eu não o conheço e não me faz falta. Dou graças à minha família que me deu uma cultura 

do silêncio. Falo, escrevo o francês, exprimo-me com os sinais, é por causa disso tudo que não 

sou mais uma gaivota que grita sem ter consciência” (LABORIT, 1994, p. 1982). Sendo assim, 

Laborit reconhece a importância do uso da língua de sinais, que a possibilita escrever, falar, 

conceituar e conhecer duas línguas estruturadas distintamente, consciente do mundo em sua 

volta. 

Ela também confidenciou que não se imagina vivendo sob uma concepção que não 

abarque seus olhos: “Impossível. Perderia minha identidade, minha estabilidade, minha 

imaginação, me perderia de mim mesma. O sol que parte do coração se perderia de mim mesma. 

O sol que parte do coração se perderia em um universo desconhecido. Recuso-me a mudar de 

planeta” (LABORIT, 1994, p. 182).  

E ao ser entrevistada pelos jornalistas durante sua jornada de sucesso na carreira de 

atriz, quando lhe questionavam como seria seu silêncio e se era similar ao silêncio aquático ou 

de um porão, Laborit foi específica ao relatar que não vive em total silêncio, muito pelo 

contrário, sua visão absorve bastante o mundo em sua volta, além das suas mãos, seu corpo e 

sua pele que comunicam: “Meu silêncio não é como o silêncio de vocês. Meu silêncio 

verdadeiro seria o de ter os olhos fechados, as mãos paralisadas, o corpo insensível, a pele 

inerte. Um silêncio do corpo” (LABORIT, 1994, p. 201). 

 

1.2.2.5 Lei do silêncio e (des)ouvintização 

 

São inegáveis as marcas do passado dos indivíduos surdos devido às situações que lhes 

foram impostas para que se tornassem ouvintes, e dessa forma, outras pessoas quiseram fazer a 

sua história. Desse ponto de vista, a história dos cidadãos surdos é comumente narrada sob a 

ótica da dominação. Apesar disso, as lutas que vêm sendo empreendidas frisam um novo 
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“olhar” frente à essa história cultural marcada por políticas para a língua de sinais, pela 

educação bilíngue e pelo respeito dos direitos da comunidade surda, de acordo com os registros 

das pesquisadoras surdas Perlin e Strobel (2014) da História Cultural dos Surdos: desafio 

contemporâneo. 

A busca pela inserção em uma escola não se restringiu a uma negativa. Em Paris havia 

uma única opção de curso especializado na educação de estudantes surdos, e ao fazer o exame, 

Laborit (1994) foi aceita com a ressalva de que não deveria usar a LS e se limitaria ao ensino 

oral. Em dada ocasião, a professora estava obstinada a ensinar oralmente e, para a menina, isso 

mais parecia uma provocação. Ao perceber que seus colegas desconheciam a língua de sinais, 

Laborit tomou a iniciativa de distribuir cartilhas sobre a língua dos indivíduos surdos na escola, 

mais parecia uma ativista ou líder sindical, sendo imediatamente convocada pela administração: 

“– É estritamente proibido fazer publicidade da língua de sinais no interior do estabelecimento. 

– Queria apenas mostrar a dactilologia. – Sem discussão. Proibido quer dizer proibido” 

(LABORIT, 1994, p. 81). 

Para a menina ficou muito claro que era terminantemente proibido o uso da língua de 

sinais entre os alunos e professores, era a lei da época que perdurou até 1991 e [...] “enquanto 

esperava tinha de suportar aquela lei do silêncio” (op. cit.), o que a fez romper os laços com os 

companheiros e negar “a língua que me havia aberto para o mundo e para a compreensão dos 

outros, a língua dos meus sentimentos, das minhas vivências” (LABORIT, 1994, p. 82).  

Nesse período, chegou-se ao ponto de uma parte dos professores praticar a Língua 

Francesa dos Sinais, mas, ocultamente. Para Laborit, o Estado não deveria adentrar na questão 

da proibição do uso da LS, e em contrapartida, deveria haver uma luta dos educadores, dos 

instrutores e dos professores para usar a LS sem temor. Como a escola não vinha cumprindo 

sua função e como Laborit se sentia reprimida para aprender, ela sentia que estava perdendo 

tempo em uma espécie de prisão: “Na escola, era como se me dissessem: ‘É preciso que a surdez 

não seja vista, é preciso que você escute com o seu aparelho, que fale com quem escuta. A 

língua de sinais não é correta. É uma língua inferior...’” (LABORIT, 1994, p. 89). 

Em suma, a construção de determinados imaginários sociodiscursivos associados aos 

saberes de crença (por exemplo, a de que o sujeito surdo não consegue construir relações; que 

a língua de sinais não deve ser utilizada em contexto escolar com fortalecimento da oralidade), 

compromete a construção da identidade surda, bem como atinge a autoestima e o fortalecimento 

das marcas que são próprias da comunidade surda. 

Laborit foi uma vítima no contexto exposto, por conta da realidade vivenciada na 

escola com seus professores, colegas e as próprias leis que em nada favoreciam uma cultura 
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voltada para o processo de ensino-aprendizagem na língua de sinais. Então, ela decretou que 

não mais se esforçaria nas aulas: “Não suportava mais aquelas aulas, não suportava ler os lábios, 

não suportava lutar para produzir os ruídos de minha voz, não suportava a história, a geografia, 

até mesmo o francês, não suportava os professores desanimados, que constantemente me 

repreendiam, me diminuíam [...]” (LABORIT, 1994, p. 89). 

Cromack avalia que os estereótipos sobre as pessoas surdas associados à incapacidade 

ou deficiência, mesmo que discretamente, impactam no enfraquecimento e na morosidade da 

evolução da identidade surda. Afinal, é nas interações sociais que os indivíduos se constituem 

e quando são destas rechaçados, por falta de uma comunicação entre as partes (pessoas ouvintes 

e surdas) as consequências são dolorosas: 

 

[...] o surdo se constitui dentro de um espaço social onde se vê como parte 

diferente do mesmo. Esse espaço social, que vamos chamar de cultura ouvinte, 

criou, historicamente, um estereótipo de incapacidade, de deficiência, para o 

surdo. O estereótipo sobre o surdo jamais acolhe o ser surdo, faz com que as 

pessoas se oponham, às vezes disfarçadamente, evite a construção da 

identidade surda, cuja representação é o estereótipo da sua composição 

distorcida e inadequada (CROMACK, 2004, p. 69). 

 

O depoimento de Laborit acerca de sua experiência na França corrobora para entender 

melhor a afirmação supracitada, já que ela percebia que as pessoas ficavam constrangidas em 

utilizar a LS, como se fosse um motivo de vergonha. Muitas pessoas surdas, com as quais teve 

contato, padeceram na infância sob essa humilhação, “talvez porque a língua de sinais foi 

proibida na França até 1976. Era considerada uma gesticulação indecente, provocante, sensual, 

que evocava o corpo” (LABORIT, 1994, p. 65).  

Uma situação muito constrangedora ficou guardada na sua memória de uma aula em 

que o professor de francês convidou Laborit para explicar um assunto, tendo em vista que ela 

havia alcançado uma boa nota na matéria. Inicialmente ela fez a exposição na LS, e de imediato, 

o professor a interrompeu, fazendo uma grave acusação de excesso de facilidade: a aluna 

deveria falar oralmente: “Senti-me ridícula. Jamais tinha me sentido tão ridícula. Os alunos me 

olhavam rindo, não entendiam absolutamente nada do que eu tentava formular” (LABORIT, 

1994, p. 83). Depois de muita insistência, foram concedidos cinco minutos para que a mesma 

explicação fosse feita em sinais, pois até então, Laborit fracassara nas tentativas de oralizar o 

conteúdo. Assim, ela pode expor seu raciocínio para a turma e percebeu a satisfação dos alunos, 

mas não a do professor. 
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Perlin e Quadros (2003) consideram que as vivências dos indivíduos surdos, pouco 

tem a ver com a experiência do agora de ser surdo. É como se a pessoa fosse vivendo com a 

justificativa de que um dia virá a ser surda, ou seja, ela não é aceita pelo ouvinte no presente.  

Em um fragmento de seu livro, Laborit evidenciou o quanto é frustrante para mulheres 

e homens surdos passarem o tempo todo sendo obrigados a ouvir e adequar ao modelo de 

imagem de ouvinte, na tentativa de suprir uma ausência, que na verdade, nem é de seu interesse, 

mas que parte do discurso do ouvinte. Para sentir falta de algo é preciso vivenciar, não há como 

sentir a ausência do amor e da liberdade, se nunca se experimentou amar ou ser livre: 

 

A surdez é o único handicap que não se vê. Vemos as pessoas em cadeiras de 

rodas, vemos que alguém é cego ou mutilado, mas não vemos a surdez, então 

há quem sonhe eliminá-la, porque ela não é visível. Não compreendem que os 

surdos não têm vontade de escutar. Querem que sejamos semelhantes a eles, 

com os mesmos desejos, logo, com as mesmas frustrações. Querem preencher 

uma carência que não temos. Escutar, isso me deixa louca! Não tenho vontade, 

não me faz falta, não sei o que é isso. Não podemos ter vontade de uma coisa 

que desconhecemos (LABORIT, 1994, p. 90). 

 

O problema do ouvintismo persiste no (re)aparecimento do imaginário sociodiscursivo 

de que a experiência ouvinte seria a única válida, em que o discurso do ouvinte é exercido numa 

relação de poder, e nesse cenário, a experiência vivenciada pelo indivíduo surdo e suas 

individualidades não se revelam. O sujeito surdo precisa ser surdo, assumir-se como tal no 

cotidiano, o que seria deixar acontecer a experiência vivida, como destaca Skliar (2000 apud 

Perlin, 2003).  

Há ainda, a experiência pensada, que é aquela em que os ativistas, líderes e militantes 

surdos refletem a fim de engajar a cultura surda, ao promoverem lutas em prol da aceitação 

dessa comunidade e do respeito por sua cultura surda. Tal experiência, busca o rompimento das 

críticas pejorativas de ouvintes: “[...] Ouvintes criticam os surdos quanto à acusação de 

acomodação, algo que não é de hoje, mas que foram induzidos nos diferentes momentos 

históricos, igualmente entra em jogo a acusação de que a língua de sinais é pobre em 

expressividade e conteúdo” (PERLIN; QUADROS, 2003, p. 5). Sendo assim, Perlin e Quadros 

(2003) consideram que ser surdo não é necessariamente um tempo de formação ou de 

transformação, e sim, o fato de ser surdo agora. 

Uma evidência que mostra o quão prejudicial é pensar no ouvintismo como uma 

possibilidade exclusiva para pautar as experiências de vida de alguém: Laborit encontrava-se 

em um Colóquio com outras pessoas surdas e, lá estava o ex-ministro dos deficientes e 

acidentados, que era cadeirante. Era incontestável que ele ignorava o mundo dos sujeitos surdos 
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e repetia várias vezes para eles falarem e se integrar, ao responder suas indagações das 

reivindicações, até que, inusitadamente, um dos presentes manifestou ironicamente sua 

indignação com o ocorrido: “Se devo falar, então levante-se e ande!” (LABORIT, 1994, p. 167). 

Outro episódio que retrata algo similar, aconteceu na noite em que Laborit recebeu um 

prêmio por destaque de atuação teatral. Uma professora ortofonista ao ter contato com os artigos 

por ela divulgados, criticou o fato dela ter usado na ocasião uma comunicação por sinais ao 

invés de ter falado. Por isso, os jornalistas teriam a ela se referido como “muda” nas matérias.  

Laborit recebeu desta professora a orientação de processar juridicamente todos os que haviam 

usado a palavra “muda”, porém ela negou-se a agir desse modo: “A profissão dessa professora 

é ‘tirar a mudez’ dos alunos surdos, fazê-los falar, então, certamente, para ela a língua de sinais 

é uma sublíngua, uma miserável pobreza, um código sem abstração!” (LABORIT, 1994, p. 

200). 

No momento em que o ouvinte deseja que o sujeito surdo fale como ele, há uma 

negação clara da cultura e identidade surda, não é à toa que aos treze anos Laborit (1994, p. 89) 

se posicionou “[...] contra o sistema, contra a maneira pela qual os ouvintes governam nossa 

sociedade de surdos. Tinha a sensação de ser manipulada, queriam apagar a minha identidade 

de surda” (op. cit.).  

Para ela era complicado viver sem respostas ou sendo obrigada a lidar com frases do 

tipo: “‘[...] Leia os lábios’, ‘compreenda aquilo, que você consegue’, ‘arrume-o atravessado na 

cabeça’, ‘leva anos para colocá-lo no lugar’, ‘fale, você tem uma voz esquisita, não 

compreendemos, mas fale, você conseguirá’, ‘não tire seu aparelho’; articule; faça; como eu” 

(LABORIT, 1994, p. 83), era como se dissessem: “Vire-se para ser à minha IMAGEM” de 

ouvinte, se adapte ao meu mundo, como afirma em seu livro (op. cit.). 
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O(S) MODO(S) DE SER SURDO 

 

“Preciso reaprender a voar. Sou pássaro. O 

mundo é meu lar. Preciso reaprender a voar. E, 

assim, me libertar” (ROSA, 2017, p. 13). 

 

Após uma exposição da escuta e dos sentimentos do “eu” surdo, seguiremos com o(s) 

modo(s) de ser surdo, e para isso, utilizamos essa epígrafe que é de um poema da surda Emiliana 

Faria Rosa22, de seu livro Borboletas Poéticas. Nele a autora afirma que a Língua Portuguesa é 

sua “[...] língua de escrita”, enquanto que a Língua Brasileira de Sinais é a “[...] língua de 

liberdade” (ROSA, 2017, p. 7), como se houvesse um pássaro (assim ela se considera) que 

precisasse ser libertado da prisão. Unindo essa abordagem ao uso da Libras pelos sujeitos 

surdos, vemos que seu uso pode representar o momento de alçar o voo em nome da aceitação, 

da descoberta de novos conhecimentos, da inserção social e do respeito ao modo de 

experimentar a surdez. 

O título da obra de Vilhalva, Despertar do Silêncio (2004), remete em poucas palavras 

essa transição vivida pela autora, haja vista que a menina desde cedo se deparou com um mundo 

de “barulhos” que ela não ouvia, e por isso, vivia no silêncio, isolada mesmo estando cercada 

de muitas pessoas, o que restavam era as muitas incompreensões que causavam sofrimento e 

dor, até que despertou do silêncio ao descobrir sua própria identidade quando passou a ter 

contato com a língua de sinais. O que era obscuro passou a ficar claro, as palavras ganharam 

real significado, os sons já não mais importavam e as mãos substituíam as vozes de uma maneira 

completa.  

Essa experiência foi similar com a de Emmanuele Laborit, pois a menina desde cedo 

ficava isolada sem uma interação profícua com o mundo e as pessoas, tendo ela constatado que 

“é preciso que os dois mundos se entrelacem, aquele do barulho e o outro, do silêncio” 

(LABORIT, 1994, p. 49). Pessoas surdas e ouvintes podem compartilhar uma comunicação 

efetiva e estabelecer uma relação respeitosa, por meio do uso da Libras. 

 

                                                           
22 Emiliana Faria Rosa é graduada em Letras (Português/Literaturas), especialista em Educação Inclusiva, com 

mestrado em Educação pela Universidade Federal da Bahia e doutorado em Linguística pela Universidade Federal 

de Santa Catarina, pós-doutorado pela Universidade de São Paulo (2017-2018). Na atualidade é professora adjunta 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ficou surda na infância, aos onze anos, quando teve meningite 

(ROSA, 2017). 
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2.1 ESTUDOS SURDOS 

 

A nossa investigação adentra o campo dos Estudos Surdos, mantendo uma 

aproximação com outros campos, sendo necessário elucidar que não podem ser caracterizados 

por uma totalidade homogênea, mas são divididos em estudos que mostram divergências entre 

eles. Por esse motivo, esta dissertação está amparada nos Estudos Culturais que “[...] são, ao 

mesmo tempo, um campo de conhecimentos e de militância” (PERLIN, 2003, p. 42). A própria 

análise destes estudos pode ser feita de forma distinta seja por sujeitos surdos ou por sujeitos 

ouvintes. 

O pesquisador Skliar abordou que os Estudos Surdos podem ser percebidos “[...] como 

um território de investigação educacional e de proposições políticas que, por meio de um 

conjunto de concepções linguísticas, culturais, comunitárias e de identidades” (SKLIAR, 2016, 

p. 30).  Ele considera que os pesquisadores que se dedicam aos Estudos Surdos partem do 

princípio de aproximar as investigações dos discursos sobre a surdez e sobre o mundo dos 

sujeitos surdos, buscando uma inversão do que é chamado de “normal” ou “cotidiano” ao 

problematizar aquilo que em geral não vem sendo abordado e que são os reais problemas: “[...] 

As representações dominantes, hegemônicas e ‘ouvintistas’ sobre as identidades surdas, a 

língua de sinais, a surdez e os surdos” (op. cit.). 

A Doutora em Educação, Perlin, explica que os discursos sobre o povo surdo se 

pautaram e vão sendo (re)construídos ao longo da história em campos distintos: o da escola e o 

da clínica, que ora nomeia, define, explica, ora limita e tenta criar uma normalização que 

despreza a identidade dos indivíduos surdos: “Neste espaço o corpo surdo é colocado em 

contato com a representação ouvinte surge o momento da clínica que o corpo surdo é colocado 

em relação à máquina detentora de possibilidades de som” (PERLIN, 2003, p. 39). Ela ainda 

compreende que o iluminismo tardio acaba acolhendo essas possibilidades que valorizam as 

representações ouvintes e da homogeneização, deixando nulo o espaço para diferença. 

Ao longo dos próximos tópicos, será possível deparar com as relevantes contribuições 

dos Estudos Surdos na perspectiva do povo surdo, dos movimentos e da constituição das 

diferenças e da identidade, uma vez que “os Estudos Surdos estão com o pressuposto de narrar 

o sujeito surdo inscrevendo suas formas de ser surdo na sua alteridade e na sua diferença” (op. 

cit., p. 41), não desprezando que “[...] este espaço dos Estudos Surdos pode ser constituído em 

conta com as teorias pós-modernas, pós-estruturalistas ou pós-colonialistas ou Estudos 

Culturais” (op. cit.). 
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Sendo assim, poderão ser contemplados estudos tanto de pesquisadores surdos quanto 

de ouvintes, com foco nos discursos produzidos e na força que eles carregam para evidenciar 

as questões que nos interessam saber sobre as experiências de “ser surdo”. 

Perlin aponta que em alguns espaços acadêmicos a denominação de Estudos Surdos é 

utilizada para aquelas significações produzidas apenas por pesquisadores surdos, mas ela 

questiona: “Qual possibilidade de se dizer que os Estudos Surdos são feitos por pesquisadores 

surdos e as teorizações sobre surdez são feitas pelos ouvintes?” (op. cit., p. 43). De fato, o que 

se percebe é que não há nada totalmente puro, seja de um lado, ou de outro, havendo marcas 

das relações de poder nos Estudos Surdos. 

 

2.2 EXISTE UMA CULTURA SURDA? 

 

O que se percebe ao se aprofundar a história dos cidadãos surdos, é que há visões 

contrárias e polêmicas, em relação à existência de uma cultura propriamente surda, pois 

enquanto há aqueles que aceitam e reconhecem esse tipo de cultura, há também os que a negam, 

com saberes de crença e conhecimento emanados por distintas vozes. 

Para uma parcela de autores é desaprovada a ideia de uma cultura surda, e para outros, 

é até mesmo desnecessário mencionar a possibilidade de haver uma comunidade surda. Nessa 

perspectiva, o pesquisador Owen Wrigley afirmou que a cultura surda é “uma espécie exótica 

cuja identidade é destinada a decair e a desaparecer” (WRIGLEY, 1996, p. 94).  

Por vezes, existem ouvintes que vivem distanciados de pessoas surdas, gerando seu 

isolamento no ambiente, tornando-se difícil, e às vezes até impossível, de interagir socialmente, 

o que faz com que sejam consideradas membros de uma subcultura, ou seja, de uma cultura 

patológica. Assim, observa Skliar que por surgirem na comunidade surda “[...] processos 

culturais específicos, é comum a rejeição à ideia da “cultura surda”, trazendo como argumento 

a concepção da cultura universal, a cultura monolítica” (SKLIAR, 1998, p. 28). 

Em 1991, em uma visita à Aldeia Xavante, localizada em Barra do Garça, Mato 

Grosso, Vilhalva (2004) e sua amiga tiveram a oportunidade de conhecer uma outra cultura, a 

de índios surdos. As visitas se estenderam às outras aldeias da região. Elas verificaram que 

havia uma diferença cultural mesmo entre as Aldeias de Xavante e Bororó que se situavam bem 

próximas. Esse fato ratifica não somente a existência de uma cultura surda, mas também das 

variações culturais presentes na comunidade surda.  

Outra informação curiosa é que os indivíduos surdos têm seu próprio estilo como se 

fossem vozes distintas e suas próprias gírias, como por exemplo, as de um namorado de Laborit 
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durante a adolescência que empregava a linguagem da rua, as gírias: “[...] Cada um tem sua 

maneira de fazer os sinais, seu estilo. Como vozes diferentes. Há quem acrescente sempre 

durante horas. E há aqueles que fazem resumos. Os que se exprimem com gíria, ou 

classicamente [...]” (LABORIT, 1994, p. 120). Em outro momento ela relata sua experiência 

com estrangeiros surdos que tinham um sotaque diferente: “Encontro surdos por acaso, 

italianos, espanhóis, batemos papo, aprendo o seu ‘sotaque’; os seus sinais exclusivos, e eles, 

os meus” (LABORIT, 1994, p. 154). 

Afinal, o que é cultura surda? A cultura surda pode ser pensada como a forma pela 

qual o sujeito vê o mundo e o transforma, com o intuito de fazer com que os espaços sociais 

sejam acessíveis, o que desencadeia a formação das identidades contemplando a língua, os 

hábitos, as crenças, os costumes e as ideias da comunidade surda (STROBEL, 2008). Essas 

identidades estão em construção nas representações da cultura surda, que fazem despontar no 

sujeito tanto uma receptividade cultural quanto uma consciência de oposição, fazendo com que 

o sujeito represente a si mesmo e busque ser incluído e, ao mesmo tempo, inibindo atitudes que 

venham lhe inferir um valor de invalidez ou discriminatório (PERLIN, 2004). 

A cultura surda traz alguns elementos que merecem ser observados com cuidado: 1) a 

alegria dos indivíduos surdos é evidente, 2) o prazer de sempre estar comunicando faz com que 

alguns deles se agrupem e fiquem por várias horas conversando nas ruas, seja em pátios, 

restaurantes ou outros lugares: 

 

O ‘povo’ surdo é alegre. Talvez porque tenha havido muito sofrimento em sua 

infância. Eles têm prazer em se comunicar e se alegram sempre. Em um pátio 

de recreação ou em um restaurante, um grupo de surdos que falam é algo 

incrivelmente vivo. Falamos, falamos, exprimimo-nos às vezes durante horas. 

Como se tivéssemos uma sede inesgotável de dizer as coisas, das mais 

superficiais às mais sérias (LABORIT, 1994, p. 75). 

 

A autora somou a isso que, comumente, os ouvintes mantêm um diálogo lento e 

precavido, sem adentrar em questões particulares da vida do outro durante a primeira conversa, 

e ao contrário deles, as pessoas surdas têm uma cultura totalmente diferenciada, pois conversam 

sobre tudo: “[...] Quando um surdo se encontra pela primeira vez com outro surdo, eles contam 

um ao outro... histórias de surdos, isto é, de suas vidas. Tudo isso de um minuto para outro, 

como se conhecessem desde a eternidade. O diálogo é imediato, direto, fácil” (LABORIT, 1994, 

pp. 119-120). 

Ao estar com outras pessoas surdas, Laborit sentia a liberdade. Era como se estivesse 

em casa com sua família, em sua comunidade, no seu território, por isso, passava horas 
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conversando com “todos aqueles garotos e todas aquelas garotas, de diversas idades, de diversas 

etnias, de meios sociais diferentes, exprimiam-se com os sinais até perderem o fôlego” no metrô 

Auber (LABORIT, 1994, p. 104). Depois, o ponto de encontro mudou-se para o metrô Chatelet. 

Havia uma “enorme necessidade de nos encontrarmos, iguais, surdos, e livres para sermos o 

que somos”, sujeitos pertencentes à uma comunidade com sua própria identidade surda (op. 

cit.). 

A pesquisadora Strobel fez questão de esclarecer que a cultura é constituída nas 

relações que se dão na coletividade em que o “[...] ser humano em contato com o seu espaço 

cultural, reage, cresce e desenvolve sua identidade, isto significa que os cultivos que fazem são 

coletivos e não isolados. A cultura não vem pronta, daí porque ela sempre modifica e se atualiza 

[...]” (STROBEL, 2008, p. 19). Isso deixa claro que sempre ocorrerão transformações na 

sociedade ao longo do tempo e a cultura não é fixa e vai mudando conforme as novas produções 

que transcorrem na coletividade. 

Pesquisadores surdos entendem que há uma diferenciação entre cultura e comunidade 

surda. Carol Padden e Tom Humphries afirmam que a cultura é constituída pelos [...] 

comportamentos apreendidos de um grupo de pessoas que possuem sua própria língua, valores, 

regras de comportamento e tradições” (PADDEN; HUMPHRIES, 2000 apud STROBEL, 2008, 

p. 30-31).  

E “comunidade surda” refere-se a “um sistema social” representado por pessoas que 

vivem agrupadas e dividem metas e responsabilidades entre si. Isso implica dizer que tal grupo 

estende-se não só entre os indivíduos surdos, mas contemplam também os ouvintes com os 

quais estabelecem uma relação, sejam os familiares, os professores da escola, os 

tradutores/intérpretes, os amigos e todos aqueles que têm interesses em comum e interagem no 

cotidiano (STROBEL, 2008).  

A própria Vilhalva garantiu que suas dúvidas somente foram dirimidas no momento 

em que passou a interagir por meio da língua de sinais, além disso, seu “[...] prazer de viver 

com os ouvintes aumentou de forma viva na comunicação” (VILHALVA, 2004, p. 38). E para 

Miranda, existe uma comunidade surda maior que contempla sub comunidades: 

 

[...] é, entretanto, importante salientar que, o seio da comunidade surda maior, 

abriga sub comunidades: há grupo de surdos gays, há o segmento de mulheres 

surdas, da juventude surda, surdos ligados a comunidades religiosas, entre 

tantos outros grupos e/ou comunidades. Assim como há, também, surdos que 

não participam de comunidade surda alguma (MIRANDA, 2014, p. 22). 
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Os indivíduos surdos têm uma gama de valores e conhecimentos, com os quais se 

identificam com o mundo visual, em que as suas atitudes são emanadas pelo jeito de ensinar, 

de transmitir a cultura e pela forma de se comunicar por meio da língua de sinais. Essa riqueza 

cultural pode ser utilizada para atingir o que o grupo espera do mundo, assim atua “[...] a língua 

de sinais e o compartilhado conhecimento das pessoas surdas ou o que Veditz chama de ‘seus 

pensamentos e suas almas, seus sentimentos, desejos e necessidades’” (PADDEN; 

HUMPHRIES, 1988, p. 29).  

Estudos direcionados para o assunto, como os de Perlin (1998) e Moura (2000), 

ratificam que o uso da LS pode ser considerado o principal aspecto constituinte da identidade 

surda. O uso da Libras provoca uma interatividade entre os sujeitos devido as possibilidades de 

comunicação e aprendizagem que são desencadeadas nesse processo, ou até mesmo os conflitos 

que aí são gerados. 

 

2.3 IDENTIDADE(S) SURDA(S) 

 

A(s) identidade(s) é/são determinadas pelas práticas sociais provenientes das relações 

de poder, como reiteram Cameron et al.: “A pessoa é um mosaico intrincado de diferentes 

potenciais de poder em relações sociais diferentes” (CAMERON et al. apud SANTANA; 

BERGAMO, 2005).  

Ao estar inserida durante o dia em uma escola em que a prática oralista era 

determinante e exclusiva, Laborit desabafou a urgência da reafirmação da identidade surda por 

estar aí: “Quando se sai dali, surge a necessidade imperiosa de recuperação. Necessidade de 

ficar junto, de falar entre nós. De recuperar não somente o tempo perdido durante o dia com os 

ouvintes, mas de recuperar também nossa língua, nossa identidade” (LABORIT, 1994, p. 122). 

Nessas saídas o reencontro com outras pessoas surdas era garantido, para a conversa na língua 

de sinais, em seus “guetos”, como ela denomina os pontos de encontro onde inexistia frustação 

ou censura. 

Na verdade, os indivíduos são dotados de pluralidade, então, vão aceitando ou 

desprezando as características do sistema ao qual estão inseridos, e, por isso, estão 

constantemente vivenciando um processo de formação e/ou transformação da própria 

identidade. Para Perlin (1998) são múltiplas as identidades surdas devido às diferenças 

existentes, sendo agrupadas em categorias: 

i) Identidades surdas (identidade política): comumente percebida em indivíduos surdos 

que estão em contato com sua comunidade, fazem uso da língua de sinais cotidianamente na 
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afirmação de sua consciência identitária, e, compartilham entre si sua cultura e suas dificuldades 

(PERLIN, 1998); 

ii) Identidades surdas híbridas: ouvintes que se apropriaram da língua de sinais após a 

perda da audição, “eles captam do exterior a comunicação de forma visual, passam-na para a 

língua que adquiriram por primeiro e depois para os sinais” (PERLIN, 1998, p. 63); 

iii) Identidades surdas flutuantes: nessa situação específica abrange os sujeitos surdos 

que não estabeleceram uma relação com a comunidade surda, sendo dependentes dos ouvintes, 

com resistência a língua de sinais, existindo “[...] muitos casos e muitas histórias de surdos 

profissionalizados que vivem as identidades flutuantes, pois não conseguiram estar a serviço da 

comunidade ouvinte por falta da comunicação e nem a serviço da comunidade surda por falta 

da língua de sinais” (PERLIN, 1998, p. 66); 

iv) Identidades surdas embaçadas: nessa categoria estão as pessoas surdas que não 

conseguem captar a identidade ouvinte como aqueles das identidades flutuantes, e nem fazem 

uso da língua de sinais, por falta de contato e de aprendizagem (PERLIN, 1998); 

v) Identidades surdas de transição: remetem aos filhos surdos de ouvintes que desde 

crianças foram ensinados em um ambiente que valorizava a oralização ou o ouvintismo, com 

isso, tardiamente tiveram o contato com a língua de sinais e “embora passando por essa des-

ouvintização, os surdos ficam com sequelas da representação que são evidenciadas em sua 

identidade em reconstrução nas diferentes etapas da vida” (PERLIN, 1998, p. 64).  

Pode trazer para essa realidade a história das surdas Laborit e Vilhalva, filhas de 

ouvintes, tendo essa última registrado por vezes se ver “[...] balbuciando ou falando ou mesmo 

gritando [...]” (VILHALVA, 2004, p. 14). Diante de tantas imposições externas para se tornar 

ouvinte, por vezes ela não se dava conta de imediato que não foi compreendida pelos outros, 

ou o inverso, quando alguém lhe dizia algo e muitas vezes não tinha noção do que se tratava, e 

para finalmente entender o que se passava era necessário comunicar-se na língua de sinais. 

vi) Identidades surdas de diáspora: difere das identidades de transição, contemplando 

os indivíduos surdos que passam de um/a grupo/localidade (país, Estado ou grupo surdo) para 

outro/a (PERLIN, 1998); 

vii) Identidades intermediárias: os indivíduos captam as mensagens não totalmente 

pela experiência visual, e com isso, apresentam certo nível de dificuldade para encontrar sua 

identidade, e assim, lutam objetivando conseguir integrar-se ao ambiente do ouvinte (PERLIN, 

1998). 

Essas identidades surdas estão inseridas em um contexto multicultural, resistindo à 

homogeneidade cultural, em que elas sofrem modificações e os sujeitos perpassam 
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continuamente por um processo de construção, podendo ainda, receber influências vindas dos 

ouvintes e das interações sociais estabelecidas ao longo da vida.  

Outra informação importante é que de acordo com a literatura especializada, já em 

relação às crianças ouvintes que nasceram em um lar de pais surdos, podem ser denominadas 

de Children of Deaf Adults (Codas), ou na língua portuguesa, crianças de adultos surdos, ou 

ainda, filhos de pais surdos, filhos de adultos surdos. Essas crianças comumente vivenciam a 

cultura surda desde os primeiros contatos na infância, podendo se comunicar de diversas 

formas:  

1- Pela Língua Brasileira de Sinais, quando é ensinada e dominada fluentemente pelos 

seus familiares em casa;  

2- Pela língua falada no ambiente escolar. Sendo assim, elas podem ter um 

pertencimento mútuo à cultura surda e ouvinte (BEZERRA; MATEUS, 2017).   

 

2.4 LÍNGUA DE SINAIS 

 

2.4.1 Uma viagem pelo tempo: a história da língua de sinais 

 

L’abbé de l’Épée (1712-1789) foi um respeitável educador de pessoas surdas e 

fundador do Instituto Nacional de Surdos em Paris23, tendo recebido o título de “benfeitor da 

humanidade” da Assembleia Nacional Parisiense (TV INES, 2015). O abade francês escreveu 

três obras sendo que duas delas foram publicadas:  

i) Institution des Sourds et muets, par la voie des signes méthodiques (1776): aí reuniu 

explicações da Língua Gestual Metódica, um método de ensino da gramática de LS, ou seja, 

propôs usar a inicial da palavra em francês para então formar o sinal dessa palavra. Vale 

ressaltar que ele não criou os sinais nem mesmo o alfabeto manual que eram utilizados no seu 

método, pois ambos existiam há muito tempo, sem uma data exata dos seus registros iniciais; 

ii) La véritable manière d’instruire les sourds et muets confinnée par une longue 

experiénce (1784): nessa obra, l’Epée dizia que era muito menos difícil ensinar os indivíduos 

surdos do que se imagina, a única diferença é que se deveria introduzir os conteúdos na mente 

deles por meio dos olhos e não pelos ouvidos; 

                                                           
23 Trata-se da primeira escola pública para a comunidade surda em todo o mundo, antes era chamada de Instituto 

Nacional de Jovens Surdos-Mudos (MOURA, 2000). 
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iii) A obra não publicada foi o Dictionnaire des Sourds-muets que foi concluído por 

seu sucessor, o abade Sicard24, que estava à frente da escola de Paris (CARVALHO, 2012). 

Uma boa parte dos estudos científicos que abordam a vida e a língua da comunidade 

surda são hodiernos, sendo que os registros que se têm acerca da provável existência da língua 

de sinais como língua natural aconteceu a partir das seguintes evidências:  

I- Em uma ilha próxima da costa de Massachussets/EUA, na Martha’s Vineyard, houve 

uma incidência25 hereditária da surdez representativa entre os séculos XVII e XX, e nesse lugar, 

os cidadãos surdos detinham os direitos e responsabilidades que todos tinham, atuando na 

pequena sociedade de igual modo ao dos ouvintes, não existindo, portanto, a barreira que se vê 

hoje do isolamento (GROCE, 1985 apud GESSER, 2012). Desse modo, os ouvintes faziam uso 

da LS habitualmente, mesmo se não houvesse alguém surdo no local. Assim, as crianças 

ouvintes se comunicavam por meio de sinais nas costas de um professor. Os adultos também 

faziam sinais, assim como os agricultores com seus filhos (GROCE, 1985).  

II- Outra evidência ocorreu na França e está associada aos registros feitos no livro 

Observações de um surdo-mudo, escrito por Pierre Desloges (destacado como a primeira pessoa 

surda a escrever um livro), com uma defesa da própria língua contra quem desejava impedi-la. 

Isso contradizia o que normalmente acontecia: em que os referenciais históricos e documentos 

abordavam algumas histórias da comunidade surda, tomando como base a narrativa de ouvintes. 

Isso provavelmente está relacionada à imagem que se pregava sobre ela e sua língua: “A história 

dos surdos começa muda, apagada e triste. Começa semelhantemente à história de diversos 

segmentos minoritários de pessoas que se caracterizam por algum tipo de estranheza, como que 

denunciando a dificuldade que o homem tem de aceitar o diferente [...]” (SÁ, 1999, p. 71 apud 

GESSER, 2012, p. 84). 

Em 1834, quando Ferdinand Berthier e outros indivíduos surdos criaram a primeira 

associação surda no mundo, tinham como objetivo fundamental o de preservar a existência da 

LSF, promovendo a divulgação da língua e de textos informativos para o público, ressaltando 

a existência de uma língua pouco difundida. Contudo, essas ações foram insuficientes para 

persuadir a decisão final.  

                                                           
24 A obra de l’Épée foi difundida em todo continente europeu e aos arredores por Sicard e seus dois alunos, Jean 

Massieu e Laurent Clerc. Posteriormente, ambos se tornariam os primeiros professores surdos no mundo 

(CARVALHO, 2012). 
25 Entre os séculos VII e XX a proporção era do nascimento de 1 criança surda para cada 155 recém-nascidos, 

enquanto que no século XIX, nos EUA, a média era de 1 bebê surdo para cada 5.728 nascimentos de ouvintes 

(GROCE, 1985 apud GESSER, 2012). 
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Tanto a Libras quanto a Língua de Sinais Americana (ASL) sofreram influências da 

Língua de Sinais Francesa. Quando o francês surdo Ernest Huet chegou no Brasil, em 1855, 

apoiado pelo Imperador dom Pedro II, não por um mero acaso, muito pelo contrário: sua vinda 

estava ligada à criação da primeira escola para alunos surdos no país, tendo em vista que antes 

desse ano houvera uma tentativa frustrada (GESSER, 2009). Em 26 de setembro de 1857, pela 

lei n.º 839, foi criado no Rio de Janeiro, o Imperial Instituto dos Surdos-Mudos (IISM) que hoje 

é conhecido como o Instituto Nacional de Educação de Surdos – INES (ver figura 3), nova 

denominação estabelecida pela lei n.º 3.198, de 06 de julho de 1957 (PEZARINI, 2018). 

 

Figura 3 - INSTITUTO NACIONAL DE EDUCAÇÃO DE SURDOS – INES, EM 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Instituto Nacional de Educação de Surdos26, 2018. 

 

Em 1880, um evento incidiu em fortes impactos na história da comunidade surda: o 

Congresso de Milão, cujo intuito foi o de promover apenas a educação oral aos cidadãos surdos, 

excluindo a Língua de Sinais Francesa nas escolas: 

 

O congresso, considerando a incontestável superioridade da palavra sobre os 

signos para devolver o Surdo à sociedade e para dar-lhe um melhor 

conhecimento da língua, declara que o método oral deve ser preferido ao da 

mímica para a educação e instrução dos Surdos-mudos. [...] O Congresso, 

considerando desvantagem de inibir a leitura labial e a precisão das ideias, 

declara que o método oral puro deve ser preferido (GRÉMION, 1991, p. 195). 

                                                           
26 Instituto Nacional de Educação de Surdos. Foto atual. (Página oficial no Facebook do INES). Rio de Janeiro, 

INES: 30 mar. 2015, 2018. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/INES.gov.br/photos/a.752147938193796.1073741825.752136641528259/8205986

58015390/?type=1&theater>. Acesso em: 26 jan. 2018. 
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Então, no período compreendido entre 1880 e 1910, inúmeras ações e congressos 

foram organizados pelas associações surdas clamando o retorno da língua de sinais nas escolas. 

Mesmo com um número expressivo de tais associações no início do século XX, não 

foi possível interromper o declínio irreversível da LSF, e nesse estágio, uma nova geração de 

pessoas surdas ficou impedida de conhecer as nuances da língua de sinais que seus antecessores 

admitiam. Por isso, foi importante o trabalho dos ativistas surdos que faziam parte das 

associações para lutar contra essa visão da surdez enquanto “doença” que precisa ser tratada.  

Vale mencionar que, no momento em que as associações reduziram suas forças 

ativistas, a criação de atividades e eventos esportivos para a comunidade surda francesa se 

mostrou como uma alternativa significativa para a preservação da LSF que fora banida das 

escolas por tanto tempo (BÉNELHOCINE; CANTIN, 2004). 

Em Paris, capital e a mais populosa das cidades da França, surgia em 1947 a Sociedade 

Francesa de Tradutores (STF), uma união nacional de tradutores profissionais, que adotou um 

Estatuto Social próprio cujo objetivo era o de estudar e defender os direitos e os interesses 

morais e materiais, - fossem estes - coletivos ou individuais, dos profissionais que praticam a 

tradução e/ou interpretação da língua de sinais (Société Française des Traducteurs, 2018, 

tradução nossa). 

É curioso que até a década de 1960 as línguas de sinais não tinham valor linguístico 

reconhecido, afinal, “[...] os sinais eram tidos como formas obscenas e pecaminosas”, então, 

parecia conveniente vincular esses sujeitos surdos a um contexto patológico sob um viés 

exclusivamente oralista (GESSER, 2012, p. 85). 

Após a década de 1960 muitas transformações ocorreram. Nos Estados Unidos 

ressurgem os primeiros estudos na Língua de Sinais Americana, que desvelaram a complexa 

estrutura linguística da ASL.  

No início da década de 1970, alguns indivíduos surdos passaram a usar a LSF, o que 

era feito discretamente, haja visto que era tido como vergonhoso expressar-se com as mãos. 

Após reuniões de franceses surdos com o americano Alfredo Corrado, criaram uma associação 

destinada ao ensino da LSF além de organizarem eventos para a comunidade surda francesa, 

por meio do Teatro Internacional Visual. 

O marco do surgimento das principais associações de transmissão da LSF foi por volta 

de 1976-1979, o IVT (1978), seguido da Academia da Língua de Sinais Francesa (1979). 

Ambas as associações atuavam pela difusão da língua de sinais. Outras associações apareceram 

aqui e lá.  
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Entre os anos da década de 80 e 90, elas tinham como pilar principal a educação com 

ensino bilíngue, e, em particular, a Associação 2LPE (Deux langues pour une éducation, 1982) 

que começou com uma educação bilíngue francesa (BÉNELHOCINE; CANTIN, 2004). 

Outra conquista notória entre os anos de 1960 a 1970 foi o desenvolvimento de 

pesquisas nas línguas de sinais, com o trabalho de Stokoe, que considerou que a Língua 

Americana de Sinais poderia ser uma língua que provocaria uma revolução no sistema 

educacional das crianças surdas, rompendo com a tradição de ensinar exclusivamente a língua 

oral.  

Uma mudança radical se deu em 1977, quando B. Mottez e H. Markowicz abriram o 

caminho para mostrar o sujeito surdo como pertencente a um grupo de minoria linguística, em 

vez de considerá-lo como "deficiente", que precisa de um reparo. Desde essa época, 

pesquisadores passaram a realizar estudos nessa perspectiva.  

Por três décadas parece que as representações sociais da LSF tiveram uma evolução, 

por conta de não haver quase ninguém duvidando da sua natureza linguística, porém, essas 

mesmas representações geraram contradições que vão desde a plena aceitação da língua de 

sinais até a mais severa rejeição, existindo ainda crianças surdas que são forçadas ao 

monolinguismo (Francês), apresentando dificuldade de reconhecimento da identidade surda, 

nesses casos (MILLET, 2004). 

Na França, uma questão que desencadeou muitas lutas desde 1979, foi a criação de 

uma política de educação bilíngue pensando nas crianças surdas, em prol de um melhor 

conhecimento e reconhecimento da LSF, pois foi necessário esperar até esse ano para o 

reaparecimento nesse país do conceito de educação bilíngue para alunos surdos (LAMOTHE, 

2004). 

Há dezesseis anos, no Brasil, a história dos cidadãos surdos foi marcada devido ao 

reconhecimento da Língua Brasileira de Sinais (Libras), por meio da Lei n.º 10.436, de 24 de 

abril de 2002, e com a sua regulamentação concretizada no Decreto n.º 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005. Mas os avanços na questão não se restringiram a isso.  

Visando fomentar a reflexão sobre os direitos dos cidadãos surdos foi instituído o dia 

26 de setembro como Dia Nacional dos Surdos, pela Lei n.º 11.796, de 29 de outubro de 2008, 

data essa inspirada na criação da primeira escola de estudantes surdos no país (PEZARINI, 

2018).  

A nível municipal, foi sancionada a Lei n.º 2.199, em 12 de dezembro de 2017, que 

instituiu o dia 30 de setembro de cada ano para a celebração do “Dia Municipal dos Surdos”. 

Na semana que trata essa lei é objetivado agregar os esforços do Poder Executivo para reunir e 
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mobilizar pessoas surdas e ouvintes para a ponderação sobre os direitos da comunidade surda. 

Na ocasião, também são propostas atividades que favorecem o debate das condições de vida 

dessa parte da população e do estímulo da aprendizagem da língua de sinais. 

Esses significativos episódios resultam de muitas lutas empreendidas ao longo da 

história da comunidade surda na busca de direitos.  

Outro exemplo, é que aos poucos, os estudantes surdos estão conquistando seu espaço 

nas Universidades na qual, antes, era quase nula sua participação. No entanto, acreditamos ser 

relevante mostrar aqui alguns dados expostos pelo Núcleo de Acessibilidade, Atendimento e 

Inclusão para Pessoas com Deficiência – NAIPD: na Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia, em 2017, existiam 03 alunas surdas e 03 alunos surdos matriculados em cursos de 

graduação e mais 02 discentes surdas na pós-graduação stricto sensu. E de 2017 a 2018, esse 

número foi alterado para 02 graduandas e 02 mestrandas surdas.  

Cabe ressaltar que essas alunas do mestrado inauguraram a abertura de matrícula (nessa 

modalidade de ensino) para inclusão da pessoa surda no Ensino Superior na UESB, sendo que 

não ingressaram pelo sistema de cotas, mas concorreram da mesma forma que os alunos-

ouvintes. O diferencial foi que tiveram intérpretes durante todo o processo avaliativo e no 

decorrer das aulas, respeitando o uso da língua de sinais. O que comumente se percebe é o 

ingresso tímido de universitários surdos no Ensino Superior. Fora desta, as taxas de 

analfabetismo são altíssimas. Citemos a situação dos franceses surdos: “A população surda da 

França sofre de uma taxa de analfabetismo cujas diferentes avaliações variam entre 60 e 80%” 

(GOUDENOVE, p. 11, tradução nossa) que se dá de modos diversos, desde a incapacidade total 

de leitura de textos até a dificuldade de entender um texto literário. 

 

2.4.2 Mãos que falam e incluem 

 

Como pode ser observado, as línguas de sinais são extremamente necessárias para a 

formação da(s) identidade(s) surda(s) e elas podem ser identificadas como as línguas naturais 

das comunidades surdas. Da mesma forma que existe a língua artificial denominada Esperanto27 

com o propósito de ser empregada por toda a população em viagens, intercâmbios culturais, 

                                                           
27 O termo esperanto quer dizer “aquele que tem esperança” e a pedra angular dessa língua criada artificialmente 

é o livro Fundamento do Esperanto (1905), do filósofo polonês Zamenhof, reunindo os 15 mil vocábulos básicos, 

os quais formam novos termos após as combinações, e sua gramática possui apenas dezesseis regras. “A ideia era 

criar uma forma facilitada de comunicação, um idioma simples, que atravessasse fronteiras e pudesse ser absorvido 

em pouco tempo. “Infelizmente, línguas artificiais, formadas sem o conhecimento e o sentimento de um povo, 

ficam com vocabulário restrito e acabam não tendo efeito. Daí a dificuldade em fazer o esperanto se popularizar”, 

disse o linguista Luiz Augusto Tatit (USP) (Super Interessante, 2011, p. 1). 
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correspondências e tantas outras opções, devido a sua facilidade gramatical, há também, uma 

forma dos cidadãos surdos se comunicarem em qualquer território por meio da Linguagem 

Internacional de Sinais (LSI), comumente chamada de Gestuno, muito usada em conferências 

internacionais que as pessoas surdas participam ou durante viagens (Poirt d’information 

Langue-des-signes-francaise.fr., 2018). 

Assim como outras línguas, é preciso praticar a Língua Brasileira de Sinais para 

aprendê-la. Laborit lembra seus primeiros contatos com a língua de sinais: “A partir dos sete 

anos tornei-me falante e luminosa. A linguagem de sinais era minha luz, meu sol, não pararia 

mais de me exprimir, aquilo saía, saía, como uma grande abertura em direção à luz. Não 

conseguia mais parar de falar com as pessoas” (LABORIT, 1994, p. 75). 

Nos encontros rotineiros entre os sujeitos surdos, eles se comunicam na Libras, o que 

representa um dos mais significativos aspectos de integração. Felipe considera que as “[...] as 

Comunidades Surdas no Brasil têm como fatores principais de integração: a LIBRAS, os 

esportes e interações sociais [...]” (FELIPE, 2001, p. 63).  

Isso pode ser observado em Vilhalva, que se revelou no esporte e no Teatro onde podia 

fazer uso da expressão corporal, o que lhe deixava muito à vontade: 

  
O que mais gostava era o esporte porque não precisava da comunicação oral 

e sim corporal, participava muito de teatro, onde me realizava encenando sem 

precisar falar. A insegurança acadêmica no Ensino Fundamental foi muito 

marcante, por aprender a ser copista sem saber o significado da língua escrita... 

(VILHALVA, 2004, p. 23) 

 

Não é necessário que o cidadão surdo seja oralizado para que ele se sinta incluído. Para 

moldar um mundo mais igualitário é preciso que haja o respeito das particularidades dos outros, 

a fim de gerar relações duradouras, respeitosas e éticas. O Decreto n.º 5.626/05 valida que uma 

pessoa surda é aquela que “[...] compreende e interage com o mundo por meio de experiências 

visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de 

Sinais – Libras”. Em um de seus depoimentos, Vilhalva registrou que foi a partir do uso da 

língua de sinais, sem mais ter a exigência de oralização, que ela realmente passou a dar 

significado às coisas e ao mundo em sua volta: 

  

Eu tive um renascer ao estar na comunidade surda, aquele sentimento de estar 

só no mundo acabou e o medo das pessoas foi diminuindo e assim através da 

Língua de Sinais eu comecei a entender os significados dos sentimentos, das 

coisas, das pessoas, das ações e muito mais das palavras (VILHALVA, 2004, 

p. 37). 
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Do mesmo modo, fazer parte da comunidade surda trouxe muita alegria para Laborit, 

como ela mesma transpareceu nas páginas de suas narrativas de vida que a distância que existia 

entre ela e o mundo foi extinta, pois ela havia localizado a “chave” para adentrar pela porta 

daquele muro que não lhe deixava entender, progredir e falar com todos: “Com a descoberta de 

minha língua, encontrei a grande chave que abre a grande porta que me separava do mundo. 

Posso compreender o mundo dos surdos, e também o mundo dos ouvintes. Compreendo que 

esse mundo não se limita a meus pais, que há outros também interessantes” (LABORIT, 1994, 

p. 69). 

Sem a língua de sinais, ela se sentia “[...] seguramente um pouco como uma ‘débil’, 

uma selvagem” (op. cit., p. 22) por viver sem uma conexão com o mundo. Para ela, quando a 

criança tem contato com a LS cedo, isso faz com que tenha avanços consideráveis na 

comunicação e no desenvolvimento.  

Uma vez apresentada a relevância da língua de sinais é necessário tratar seus aspectos 

linguísticos-culturais, a saber: 

 

2.4.3 Elementos linguísticos-culturais da Língua Brasileira de Sinais 

 

As línguas de sinais eram chamadas de linguagem de sinais, todavia, seu caráter 

linguístico foi reconhecido, sendo consideradas línguas naturais, as quais são a “[...] realização 

específica da faculdade de linguagem que se dicotomiza num sistema abstrato de regras finitas, 

as quais permitem a produção de um número ilimitado de frase [...]” (QUADROS; KARNOPP, 

2004, p. 30), isto é, a comunidade usa determinado sistema linguístico a fim de viabilizar a 

comunicação entre os sujeitos sociais. 

A LS é percebida pela linguística “[...] como um sistema linguístico legítimo e não 

como um problema do surdo ou como uma patologia da linguagem” (QUADROS; KARNOPP, 

2004, p. 30). Não deve ser vista como universal, em razão de cada país possuir a sua língua de 

sinais, até mesmo existe uma variação de sinais de uma região para outra, conforme os costumes 

daquela comunidade. Nos Estados Unidos é comum o uso da ASL (American Sign Language), 

na França, a Língua de Sinais Francesa (LSF), já em Portugal é utilizada a Língua Gestual 

Portuguesa (LGP), e, no Brasil, a Língua Brasileira de Sinais (Libras).  

Para Agnès Millet, professor de Ciências da Linguagem da Université de Grenoble III, 

localizada na cidade francesa Grenoble (Grenobla ou Granobra nas suas formas portuguesas), 
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essas variações linguísticas28 existentes podem ser justificadas pelo fato das LS terem sido 

proibidas por mais de um século (1880-1980) (BAUDE, 2004). 

Essa comunicação se dá por sinais que podem ter associação com alguma característica 

do que referem, embora não seja uma regra geral, pois os sinais na Língua Brasileira de Sinais 

são na sua maioria arbitrários (STROBEL; FERNANDES, 1998). 

 

Figura 4 - ALFABETO DA LIBRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: GESSER, 2012, p. 190. 

 

                                                           
28 Para Bagno (2007) as variações linguísticas podem ser identificadas por conta de alguns fatores sociais ou 

extralinguísticos: origem geográfica, status socioeconômico, grau de escolarização, idade, sexo, mercado de 

trabalho e redes sociais. 



84 
 

Além dos sinais, as pessoas surdas podem fazer uso da datilologia ou alfabeto manual, 

que representam na Língua Brasileira de Sinais as 26 letras do alfabeto, incluindo “X, Y e Z”, 

que podem ser visualizadas na figura 4, juntamente com os números de 0 a 9. É muito utilizada 

pelos seus usuários para representar aquelas letras do alfabeto escrito, sendo possível soletrar 

nomes próprios, localidades e palavras diversas que não têm sinal. Com o passar do tempo, o 

alfabeto manual utilizado no Brasil sofreu influências da American Sign Language (ASL) e da 

Langue des Signes Française (LSF), ou seja, língua de sinais americana e francesa, 

respectivamente (FELIPE; MONTEIRO, 2005). 

Ao ser instituída a Libras no país, ficou declarado legalmente que ela possui um “[...] 

sistema linguístico de natureza visual-motora, com estrutura gramatical própria” (BRASIL, 

2002, p. 1), em consonância ao Parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 10.436. A língua de sinais 

é completa com a “[...] estrutura independente da Língua Portuguesa Oral ou Escrita 

possibilitando o desenvolvimento cognitivo do indivíduo surdo, favorecendo o seu acesso a 

conceitos e conhecimentos que se fazem necessários para sua interação com o outro e o meio 

em que vive” (VILHALVA, 2004, pp. 37-38).  

Diferentemente do que muitos pensam, a Libras não é a representação de palavras e 

frases por mímicas ou gestos. Estudiosos como William Stokoe (década de 1960), consideram 

que ela é estruturada com aspectos semânticos, fonológicos, pragmáticos, morfológicos e 

sintáticos que são comuns às línguas (GESSER, 2009).  

Partindo da análise desses níveis linguísticos, pode ser ressaltado que a fonologia da 

LS abrange os movimentos e as configurações dos elementos que participam na produção de 

um dado sinal. Então, o que é uma palavra ou um item lexical nas línguas orais-auditivas, passa 

a ser nomeado por um sinal nas línguas de sinais, e cada um deles é combinado por cinco 

parâmetros, expostos por Ferreira Brito (1995), a saber: 

a) Configuração de Mão (CM) – faz referência à estabilidade ou variações da mão 

durante a articulação de um sinal, que incluem a posição, a quantidade de dedos que serão 

levantados, ou se as mãos ficarão fechadas ou não (com dezenas de configurações de mãos 

diferenciadas na Libras). Para Ferreira Brito (1995) há 46 Configurações de Mãos (agrupadas 

em 19 categorias) na Libras, para outros, são 64, ou 79, enfim, existem várias percepções sobre 

a quantidade de Configurações de Mãos; 

b) Ponto de Articulação (PA): é o local do corpo onde partirá o sinal a ser realizado 

pelo enunciador, sendo limitado desde o topo da cabeça até a cintura; 

c) Movimento (M): considera a direção (multidirecional, bidirecional ou 

unidirecional), o tipo (variações das mãos, antebraços e pulsos), a frequência (às vezes o 
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movimento do sinal precisa ser repetido para indicar determinada situação) e a maneira (tensão, 

velocidade e qualidade) do sinal; 

d) Orientação (O): está relacionada à direção ou permanência da orientação da palma 

da mão, que pode indicar distintos significados. Pode ser citado os sinais de “ir” (o sinal é 

produzido para a frente do corpo) e “vir” (o sinal é orientado para o corpo) se opõem por conta 

da orientação da mão; 

e) E outro parâmetro é a expressão corporal e/ou facial são as ditas expressões não-

manuais que são necessárias para a interpretação correta do sinal (uma mudança da expressão 

facial ou dos olhos pode indicar sentimentos distintos e dar uma significação bem distinta para 

o receptor). 

Destarte, as línguas de sinais têm peculiaridades quanto às línguas orais. Com a 

combinação de parâmetros é possível constituir os sinais, comprovando que não são feitos de 

forma aleatória e mimética. Muito pelo contrário, os sinais são bem estruturados de acordo com 

regras previamente estabelecidas.  

Seguindo a estrutura dos parâmetros, é possível combinar inúmeros sinais, é o que 

Laborit elucidou ao falar de seus colegas da escola primária, mais precisamente, na quinta série: 

“Não tinham aprendido a gramática, as inversões, as referências, toda a estrutura de minha 

língua, como a configuração do gesto, a orientação, o posicionamento, o movimento da mão, a 

expressão do rosto” (LABORIT, 1994, p. 81).  

E existe a possibilidade de modificar um dos parâmetros a fim de mudar o sentido do 

sinal: “A partir dessa estrutura, dessa gramática, posso expressar milhares de sinais, do mais 

simples ao mais sutil. É suficiente, algumas vezes, mudar ligeiramente um dos parâmetros, a 

orientação, ou o posicionamento, ou os dois. É infinito” (op. cit.). 

Assim como no livro de Vilhalva (2004), há uma nota introdutória na obra de Laborit 

(1994) salientando que foram respeitadas as diferenças estilísticas da autora, devido à sua 

condição de existência, e por vezes foram ignoradas as convenções gramaticais e literárias.  

Isso remete ao enfrentamento que os sujeitos surdos perpassam relacionado às 

diferenças básicas existentes entre a língua de sinais e a Língua Portuguesa (LP), pois ambas 

são línguas naturais com suas próprias regras para se constituir as frases. Enquanto que a LP 

conta com o meio acústico, a LS utiliza o espaço para constituir as frases pelos parâmetros 

(maiores: a Configuração de Mão/s, o Ponto de Articulação e o Movimento; menores: a 

Orientação de Mão e as Expressões Não Manuais - corporais e/ou faciais).  

Outro ponto é que para os indivíduos surdos, como referenciou Vilhalva na sua obra, 

o vocabulário acaba se restringindo a certas palavras e frases, “[...] com linguagem filtrada, 
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OBJETO 

VERBO 

SUJEITO 

clara, objetiva e concreta no sentido de ter conhecimento de causa do [...] assunto ou seja com 

palavras simples ou populares” (VILHALVA, 2004, p. 31).  

Laborit (1994) diferenciou que, enquanto o ouvinte inicia a frase pelo sujeito, seguido 

do verbo, depois do complemento, para finalmente constar a ideia principal, na LS a frase 

começa pela ideia principal, ao qual são somados detalhes.  

Quadros (2004) ratifica que na língua de sinais as frases seguem uma estrutura (ver 

figura 5) com seis combinações possíveis de sujeito (S), objeto (O) e verbo (V), que 

normalmente variam entre SOV, SVO, VSO, ordenação essa que está de acordo com a escrita 

dos sujeitos surdos. Por isso, tomar conhecimento apenas dos sinais não é suficiente, é preciso 

entender a estrutura gramatical da LS. 

 

Figura 5 - ALGUMAS ESTRUTURAS DE FRASES NA LÍNGUA DE SINAIS 

 

                     +                                        + 
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                     +                                        + 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

Vilhalva abordou também o processo de elaboração mental de leitura mantido pela 

pessoa surda, referindo que não obedece “[...] os passos normais de leitura, ou seja de gramática. 

O conceito de princípio, meio e fim, não acontece com o surdo como é normal com uma criança 

ouvinte” (VILHALVA, 2004, p. 25), ou seja, ela explica que mesmo aqueles surdos 

alfabetizados, terão embaraço na interpretação de uma história e na construção de um texto, 

isso porque “[...] o processo de percepção visual através da leitura de palavras faladas é mais 

lento para elaboração de um pensamento ou resposta a uma pergunta” (VILHALVA, 2004, pp. 

25-26).  

Para os indivíduos surdos que usam da leitura labial é difícil acompanhar toda a frase 

dita pelo ouvinte, sendo mais certeira a compreensão do início daquilo que foi oralizado e até 

que eles estruturem o pensamento para ter uma visão geral de tudo que foi exposto, pode ser 

SUJEITO VERBO 

SUJEITO OBJETO 

VERBO OBJETO 
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que já tenham perdido o final da frase, o que o faz percorrer um caminho de indicações de 

palavras, como em um jogo de adivinhação, para tentar discernir a ideia geral do ouvinte.  

A professora Vilhalva complementou que depois disso, o sujeito surdo indagará o 

falante para ter a certeza que assimilou bem as ideias, sendo a leitura labial por si só insuficiente 

para a clareza do que foi dito pelo ouvinte, mas “o movimento labial, as expressões faciais 

aliados aos movimentos naturais do corpo e das mãos facilitam bastante a interpretação, 

interagindo assim a presença da comunicação” (VILHALVA, 2004, p. 26). 

Diante desses elementos linguísticos-culturais da Libras que foram contemplados 

nesta subseção, é muito mais abrangente a questão de como tratar a surdez, seja enquanto uma 

falta/patologia/deficiência ou uma diferença, pois se estende ao o que é de fato ser surdo. 

 

2.5 AS MÚLTIPLAS VISÕES SOBRE A(S) DIFERENÇA(S) DE “SER SURDO” 

          

A infância de Shirley Vilhalva não foi nada fácil, a menina guardou as lembranças de 

detalhes das casas onde morou: a primeira foi de um casebre localizado nos fundos de um 

armazém, com dois quartos. Lá tinha uma mulher que dividia a função atrás do balcão ou no 

serviço de cabeleireira. Era a mãe da garota. 

Porém, por conta da ausência de comunicação com seus familiares e por ainda ser tão 

nova e não saber que era uma criança surda, aos poucos Vilhalva ia descobrindo um mundo 

novo, incluindo o nome de sua mãe Albina, de seu pai Dario, da sua avó paterna Lola, dos seus 

irmãos Dario e Nilton, da sua avó materna Júlia, do tio Nildo, da vizinha Maria, da prima-irmã 

Ângela, das amigas Meire e Kátia Komiyama, e, à medida que foi crescendo, novos nomes 

marcaram a sua vida. Um dos episódios que ocorreu muito cedo foi a separação de seus pais, 

momento em que sua mãe disse que o pai da menina iria embora (VILHALVA, 2004).  

No entanto, nada disso fazia sentido, porque Shirley não associava Dario à figura de 

pai, ou de seu genitor que tinha vários filhos. Lembramos aqui algumas noções elementares da 

língua, considerando as notas de Ferdinand de Saussure (2003) sobre a relação entre signo, 

significante e significado. Para Saussure, a língua seria um sistema de signos constituídos pela 

ligação do significante (a imagem acústica, a impressão psíquica do som) e do significado (o 

sentido). O signo seria o pai, o significante seria a imagem acústica (a palavra pai grafada 

corretamente) e o significado poderia ser o que consta no verbete “pai”, como por exemplo, no 

Dicionário Escolar da Língua Portuguesa. 

Dessa maneira, isso faz referência à primeira grande descoberta que Vilhalva narra: 

“[...] O que as pessoas falam tem um desenho ou seja uma imagem [...]” (VILHALVA, 2004, 
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p. 16), ou em outras palavras, um signo pode ser decomposto a partir de dois pontos de 

compreensão, em significado e significante.  

Então, tomando o próprio exemplo citado no livro, quando o professor de sua escola 

desenhava uma bola (signo) e escrevia bola (significante), ele estava representando um objeto 

esférico para ser chutado ou arremessado (significado). Ainda assim era muito difícil de 

absorver tudo aquilo que foi aprendendo, sobretudo, com sua vizinha: as duas passavam horas 

aprendendo palavras, contudo, era comum Vilhalva (2004) achar que uma mesma palavra servia 

para diversos objetos, fazendo confusão entre signo, significante e significado. Pode ser citada 

a vez em que ela aprendeu o nome “homem”, e ao aproximar do pote de barro para beber água, 

ela viu uma cobra e começou a gritar “homem”, e sua avó correu por toda a casa procurando o 

homem, sem êxito nas buscas: “[...] Eu até podia saber o nome de um objeto mas não fazia 

relação ao seu significado real e nem sabia a sua utilidade” (VILHALVA, 2004, p. 23). 

Para Laborit (1994), por volta dos seus cinco ou seis anos de idade, aprendia conceitos 

por meio de imagens vistas. Outra pessoa que se fez muito presente na infância de Vilhalva foi 

sua prima-irmã, considerada a sua “irmã de comunicação” que era “seus ouvidos”, as duas 

tinham uma ligação bem próxima, pois estudaram juntas na escola, o que foi interrompido na 

primeira série e isso influenciou na significativa perda do “[...] nível de comunicação” 

(VILHALVA, 2004, p. 22) da menina. 

A dificuldade de assimilar uma palavra à uma imagem é comum aos indivíduos surdos. 

Laborit disse que em determinado instante percebeu o sentido das palavras, mas para isso era 

necessário um esforço muito maior comparado ao aprendizado de uma criança ouvinte: 

“Depois, fui descobrindo o sentido das palavras. Já esqueci como comecei a compreendê-las. 

Uma criança ouvinte pode comparar a palavra escrita com o som que escuta, depois com o 

sentido. Eu tinha de reescrever vinte vezes a palavra ‘mamãe’” (LABORIT, 1994, p. 71).  

Uma cena chocante similar à vivência de Laborit, durante a construção da identidade, 

foi quando Vilhalva se percebeu “diferente” das demais crianças ao brincar de pau-a-pique, 

brincadeira essa que ela nem sabe se o nome está de fato correto, por conta de até aquele 

momento estar inserida em um mundo com pouca comunicação na família e entre as amigas. 

As crianças se dividiam, uma do lado da outra, até que uma delas gritava “já” sinalizando que 

todos deviam correr e bater em um local qualquer, mas quando elas retornaram, a pequena 

Vilhalva estava ali “[...] parada no mesmo lugar [...]” (VILHALVA, 2004, p. 16), foi quando 

ela começou a indagar o que tinha acontecido. 
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A elas restavam apenas os “palpites” dos nomes das coisas e a interpretação duvidosa 

daquilo que lhe diziam. Era como se elas estivessem sozinhas em um mundo sem sons, sem 

informação, sem diálogo, sem serem notadas, ouvidas ou compreendidas.  

Na infância, Vilhalva não fazia ideia de que era uma criança surda, por conta da falta 

de oportunidades de alguém para conversar, sendo assim, ninguém se importou para descobrir 

se ela ouvia ou não, sua relação com seus familiares era bem restrita, pois eles quase não 

conversavam, e quando o faziam, apontavam o dedo para aquilo que eles queriam, facilitando 

a percepção da menina. Ela relatou que: 

 

Tudo isso passava de forma de um filme dentro de minha cabeça, senti em 

meu corpo algo estranho e comecei a procurar a diferença. Onde ela estava? 

Olhei para meu corpo dos pés a cabeça, procurava olhar as pessoas também 

dos pés a cabeça e nada encontrei de diferente. Meus olhos fixaram de repente 

numa cena, onde um professor estava conversando com um aluno, eu parei, 

observei algo que sabia que comigo não acontecia, quando uma pessoa fala 

ela abre e fecha a boca e a outra pessoa fica de boca fechada e quando essa 

acabar de falar a outra abre a boca, que maravilha, mesmo assim queria saber 

por que comigo não acontecia isso (VILHALVA, 2004, p. 17, grifo nosso). 

 

Eram tempos difíceis e de isolamento, chegando ao ponto da sua família passar mais 

tempo falando com o papagaio do que com que Shirley. Um animal de estimação ganhava maior 

importância e espaço do que os sentimentos, os anseios, as dúvidas, os enfrentamentos e os 

gostos daquela menina diferente (VILHALVA, 2004). A realidade de Laborit não se distancia 

desse contexto familiar, uma vez que ela relatou: “Eu tinha olhos para escutar, mas era limitado. 

Via bem que se comunicavam entre si com a boca; minha diferença deveria estar nisso. Eles 

faziam barulho com a boca. Não sabia, de minha parte, que barulho era esse. E nada mais que 

o silêncio” (LABORIT, 1994, p. 23). 

No capítulo, nomeado de “Diferente... onde?”, Vilhalva fez uma avaliação da falta de 

comunicação que perdurou por tanto tempo entre ela e outras pessoas, relacionando-a à 

impossibilidade dela mesma reconhecer se alguém estava dirigindo a ela ou se percebesse era 

incompreensível. De fato, para a autora, havia algo diferente nos outros que estimulava sua 

atenção, que era o movimento do abrir e fechar a boca dos seus professores e outros ouvintes: 

“O que mais me chamava a atenção era quando as pessoas falavam (abrindo e fechando a boca), 

principalmente os professores da escola”. E ela também afirmou: “Aos poucos fui conhecendo 

o bairro onde morava, livre na rua, gostava de lanchar na escola que tinha perto de minha 

residência [...]” (VILHALVA, 2004, p. 15).  
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São as memórias de uma criança surda que viveu no isolamento por ser diferente e em 

etapas bastante lentas tentava se ajustar ao mundo dos ouvintes ao desbravar novos espaços 

sociais, com um obstáculo expressivo no tocante às interações com pessoas estranhas, o que 

inicialmente era evitado por conta do medo e da insegurança, desde o instante em que ela se 

deu conta de que existia a tal “comunicação” entre as pessoas. 

No meio da coletividade é possível identificar que o particular, o diferente vai 

ganhando um espaço restrito. Diante do contexto atual, em que mudanças, hibridismos, perdas 

e des(aparecimentos) vão fazendo parte do cotidiano, os indivíduos surdos criam seus próprios 

espaços culturais e relações são desencadeadas com outros surdos ou com aqueles que são 

diferentes deles, como o intérprete/tradutor de língua de sinais, os familiares, os amigos, os 

vizinhos e com os ouvintes (PERLIN, 2006). 

A diferença estará presente nessas relações que foram construídas ao longo do tempo, 

é algo inevitável. A sociedade vive hoje em uma época caracterizada pela diferença que permeia 

os relacionamentos, a cultura, a arte, a literatura e os estilos de organização. Nos dias atuais há 

um hibridismo cultural, que é “um fenômeno natural e imanente na constituição e evolução da 

civilização. Sua manifestação é percebida com mais ênfase na arte em geral e na literatura em 

particular” (CARDOSO, 2008, p. 89). 

 

2.5.1 O que é a diferença? 

 

“Era tão difícil aceitar que você havia nascido em 

um mundo diferente do nosso” (LABORIT, 1994, 

p. 24). 

 

Para fomentar o debate, a epígrafe mostra que se para uns autores a diferença dos 

sujeitos surdos está associada a uma limitação (a falta da audição), é complicado para as pessoas 

que seguem essa perspectiva chegarem ao ponto de aceitação que a criança nasceu surda, 

diferente de tudo aquilo que está em evidência no mundo dos ouvintes. Para outros (que seguem 

a visão socioantropológica), o sujeito surdo é completo, o que implica dizer que o mesmo não 

carece de nada. Muito pelo contrário, o indivíduo surdo vê o mundo e o interpreta, mantendo 

as suas próprias crenças, seus valores e seu modo de vida peculiar, vivendo sim, de uma forma 

diferente e enriquecedora, em que as mãos comunicam o que sente, vê, compreende. 
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Embora a cultura surda seja multifacetada, há características dessa comunidade que 

facilitam a interação com o mundo exterior, as pessoas surdas vão constituindo a linguagem, 

construindo e organizando as ideias, dando significação a tudo que está em sua volta, a princípio 

por bases visuais. Skliar em consonância com a visão de McLaren (1995) assegurou que a 

surdez é uma diferença como “[...] uma construção histórica e social, efeito de conflitos sociais, 

ancorada em práticas de significação e de representações compartilhadas entre os surdos” 

(SKLIAR, 1998, p. 13). O indivíduo surdo não está sozinho, a sua cultura e identidade vão se 

formando coletivamente, seja por meio das vivências com outras pessoas surdas ou nas 

interações com os ouvintes. 

A língua de sinais é uma marca identitária relevante para que os sujeitos surdos possam 

se comunicar sem a obrigatoriedade de se ajustar ao outro, como por exemplo, aquele que faz 

uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras (L1) pode se sentir à vontade com a sua língua 

materna (L1) sem seguir as normas cultas da Língua Portuguesa (L2), e nem mesmo precisa se 

adequar às regras e imposições da oralidade. 

Outra informação que é precípua antes de partir para a análise das narrativas de vida 

de pessoas surdas, é a distinção entre os sujeitos surdos sinalizadores, oralizados e bimodais, 

que Pinto faz: 

Os indivíduos surdos sinalizadores são aqueles que fazem uso exclusivo da língua de 

sinais para se comunicar. Quando alguém for falar com um surdo que está sendo assistido por 

um intérprete, é relevante que se dirija a ele ao invés de fixar o olhar no intérprete (PINTO, 

2010).  

Os sujeitos surdos oralizados realizam a comunicação pela oralização que se dá por 

meio da leitura labial e da fala do sujeito que com ele se comunica. Por isso, é preciso que a 

pessoa olhe diretamente para o surdo ao conversar com ele e não se posicione de lado nem atrás; 

deve facilitar a visualização de sua boca, bem como das suas expressões faciais e corporais pelo 

surdo (op. cit.). 

E as pessoas surdas bimodais fazem uso ao mesmo tempo dos dois modos anteriores, 

sinalizando e oralizando simultaneamente o que não pode ser confundindo com o Bilinguismo 

que se trata de conhecer e dominar duas línguas diferenciadas (op. cit.). 

Mesmo com esse conhecimento que vem sendo expandido por diversos espaços, até 

que ponto a surdez é uma mera limitação? Ao invés dessa preocupação, por que não conhecer 

as obras, as artes, as poesias, as peças teatrais, as piadas e a literatura surda de modo geral, que 

prezam por textos com impressões da cultura e identidade surda, com personagens surdos nas 
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histórias que encantam e ensinam além de fazer com que o leitor se identifique com aquele 

personagem? 

Como apontou Behares (1993), para aceitar uma língua necessariamente deverá ser 

aceita uma cultura. Para alguns pesquisadores (Perlin, 1998; Moura, 2000) o uso da língua de 

sinais pode ser considerado o aspecto constituinte mais importante da identidade surda. Santana 

e Bergamo acrescentam que a língua de sinais não é o único fator que atribui a identidade surda, 

pois “ao que parece, a constituição da identidade pelo surdo não está necessariamente vinculada 

à língua de sinais, mas sim à presença de uma língua que lhes dê a possibilidade de constituir-

se no mundo como ‘falante’” (SANTANA; BERGAMO, 2005, p. 570). E Gonzaga, Correa e 

Paula (2013, p. 8) reiteram que além da língua deve ser admitido “[...] todo um contexto social 

quanto cultural” na formação da identidade surda. 

Ao retratar sua infância, fase em que não teve contato com a língua de sinais, Vilhalva 

(2004) elucidou que além da partida de seu pai da sua casa, teve que enfrentar um percurso sem 

a presença da sua mãe, e no dia em que sua avó disse para ela dar um abraço numa mulher 

sorridente, que era sua genitora. Para ela foi muito estranho porque desconhecia qualquer 

ligação com a mesma. O tempo parecia ter acelerado, a garota ficou confusa, e pelo fato de não 

ter a condição de expor o que sentia, as imagens permaneciam guardadas internamente, 

Vilhalva chegou a fazer um relato doloroso da fase de seus três ou quatro anos: “[...] Tudo que 

vejo, fotografo e depois fica guardado dentro de uma caixa na cabeça e não tem para onde ir, 

não tem como sair, eu não sabia como expor por não ter um canal de comunicação com o 

mundo” (VILHALVA, 2004, p. 13). 

Como ocorria com a família de Vilhalva que não se comunicava pela língua de sinais, 

a comunicação entre as partes foi se limitando, desencadeando em uma interação com o reverso, 

isto é, a família considerou que a menina não era representada pelo grupo majoritário (de 

ouvintes) e, consequentemente, impulsionou a propagação da sua identidade surda. Nessa 

perspectiva, Orlandi mencionou que “o reconhecimento e o investimento no apagamento da 

diferença, numa sociedade como a nossa, fazem parte disso que estou chamando movimento da 

identificação” (ORLANDI, 2001, p. 205). 

Vilhalva passou um longo tempo sem assimilar que ela, as pessoas e as coisas eram 

nomeadas, a única certeza que tinha era das informações recebidas que dependiam fortemente 

dos seus olhos, pois a partir da observação do que ocorria ou que estava porvir é que ela passava 

a se ver e começava a tecer análises sobre os outros e o mundo. Nesse sentido, confidenciou 

uma das suas primeiras impressões da formação de um mundo visual: 
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Crescendo por dentro e por fora, fui entendendo melhor o mundo e essa 

formação de mundo era feita visualmente, como se a caixinha que tinha dentro 

de minha cabeça estava ficando cheia, pois tudo que olhava era como se eu 

tirasse uma fotografia e ia guardando, assim ficava por muito tempo guardada 

as imagens paradas (VILHALVA, 2004, p. 14). 

 

Foram segundos, horas e dias incalculáveis que Vilhalva (2004) se sentiu só, poucos 

eram aqueles que lhe estendiam a mão para brincar, compreender e ter um envolvimento com 

a menina. Duas amigas foram decisivas para incluí-la nas brincadeiras com os outros vizinhos 

do bairro, o que era raro entre seu círculo de poucos amizades. Já com seus dois irmãos mais 

novos, ela quase não manteve contato: “[...] Eles não se comunicavam comigo, eu sentia que 

eles me evitavam”, situação que poderia ter sido enfrentada de modo distinto caso a língua de 

sinais fizesse parte do dia dessas crianças (VILHALVA, p. 20). 

Ao contar sobre a fase que passou a ter contato com a LS, Vilhalva afirmou que passou 

“[...] a viver realmente como as demais pessoas e entender o porquê de [sua] existência, tudo 

ficou melhor” foi quando ela se reconheceu com uma identidade surda (VILHALVA, 2004, p. 

37). Então, ao desvelar o apagamento da surdez, ela se manteve forte e a língua de sinais 

alcançou mais lugares.  

Indubitavelmente, os cidadãos surdos têm se voltado para um movimento de 

resistência, se manifestando como minoria linguística, em prol da legitimação da cultura e 

identidade surda. Assim, ao dizer que se reconheceu a diferença, não implica que houve a sua 

aceitação (Pêcheux, 1981 apud Orlandi, 2001). 

A aceitação cultural do sujeito surdo está presente nas lutas que são travadas, haja visto 

que ele quer e tem todo o direito de tornar-se sujeito da própria história, saindo da exclusão e 

construindo sua identidade com outras pessoas surdas. É o que afirma a pesquisadora surda 

Perlin, quando propôs que a diferença pode ser entendida como: 

 

[...] O ser surdo com sua alteridade. Por exemplo, se perguntarmos: Por que 

os surdos querem escolas de Surdos? A resposta identifica a caminhada para 

a diferença: “para tornarem-se sujeitos de sua história”, saírem da exclusão, 

construírem sua identidade em presença do outro surdo, para terem direito à 

presença cultural própria (PERLIN, 2006, p. 140). 

 

Então, como enfatizou o psiquiatra Basilier, reconhecer e aceitar o sujeito surdo é 

fundamental, porque “[...] quando eu aceito a língua de sinais, eu aceito o surdo, e é importante 

ter sempre em mente que o surdo tem o direito de ser surdo” (BASILIER apud FERREIRA 

BRITO, 1993, p. 75). 
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Um aspecto interessante de se analisar é que, primordialmente, o próprio indivíduo 

surdo precisa se aceitar. Disse Laborit que, para mostrar a diferença existente entre ser alguém 

que não escuta e ser uma surda, é quando a pessoa surda se depara com sua identidade e passa 

a ter a sensação de pertencimento à comunidade surda: “Eu sou surda não quer dizer o mesmo 

que ‘eu não escuto’. Quer dizer: ‘Compreendi que sou surda’” (LABORIT, 1994, p. 67). O 

sujeito surdo passa a estabelecer uma comunicação efetiva com outras pessoas por meio da 

língua de sinais:  

 

Admitia em minha cabeça o fato de ser surda, compreendia isso, analisava 

isso, porque me haviam dado uma língua que me permitia fazê-lo. 

Compreendia que meus pais tinham sua língua, seu meio de comunicação, e 

que eu tinha o meu. Pertencia a uma comunidade, tinha uma verdadeira 

identidade. Tinha compatriotas (LABORIT, 1994, p. 67). 

 

É como um momento de revelação, em que num certo dia o sujeito surdo se vê 

diferente dos ouvintes, dos outros a sua volta, e percebe a sua diferença, muitas vezes 

acompanhado de um sentimento de pertencimento à comunidade surda, daí passa a manter 

algum contato com outros indivíduos surdos e faz novas descobertas por meio da LS.  

Ao alcançar esse estágio de sua vida, Emmanuele Laborit sabia o que deveria fazer e 

os potenciais que tinha para aprender, trabalhar, falar, assim como os outros companheiros 

surdos que conheceu em Washington D. C. (EUA): “Iria ser feliz, porque eles eram felizes”, 

pois “as cartas do jogo subitamente foram reveladas, as potencialidades, as possibilidades, a 

esperança” (LABORIT, 1994, p. 68).  

Era o despertar para um novo mundo, não mais o mundo dos ouvintes e de vozes que 

lhe traumatizaram. Agora Laborit estava mais madura e sabia que era uma pessoa dotada de 

linguagem: “Os ouvintes utilizam a voz como meus pais; eu utilizo minhas mãos. 

Simplesmente, tinha uma outra língua. Claire tinha a mesma, muita gente tem a mesma língua 

que eu” (op. cit.). 
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NARRATIVAS DE VIDA DE EMMANUELLE LABORIT E SHIRLEY VILHALVA 

 

“[...] Em Florença, no palácio Pitti, há 20 anos, 

me apaixonei por Retrato de desconhecido, de 

Ticiano. Também é chamado de O homem de 

olhos verdes, ou cinza. Acabo de revê-lo. Tão 

precioso, tão frágil, que o protegeram com vidro. 

Ao me aproximar dele, vejo se aproximar de mim, 

no reflexo do vidro, um outro desconhecido que, 

de início, não reconheço – eu” (LEJEUNE, 2014, 

p. 275, grifo do autor). 

 

É comum a utilização da epígrafe em trabalhos. Quem o faz, espera que o leitor 

descubra a motivação dele ter escolhido determinado excerto para dar início a um texto. No 

entanto, no decorrer da escrita dessa investigação, consideramos relevante incluir uma 

justificativa de nossa seleção de cada epígrafe.  

Na leitura do livro O Pacto Autobiográfico: de Rousseau à internet, de Lejeune (2014), 

percebemos que ele afirma que, embora não saiba pintar nem mesmo conheça nada dessa área 

específica, sempre visita museus e numa dessas oportunidades, teve um encontro revelador com 

um dos quadros. Ficou deslumbrado com o “Retrato de desconhecido”, de Ticiano29, uma obra 

preciosa e um tanto frágil, logo, protegida por um vidro. Ao se aproximar dela viu seu reflexo. 

Nesse mesmo tom revelador de si e do outro, iremos acompanhar as “vozes” de Laborit e 

Vilhalva.  

 

3.1 “EU ME CHAMO ‘EU’”30 

 

“Sou uma gaivota perceptiva, tinha um segredo, um mundo só para mim” (LABORIT, 

1994, p. 12). Não é fácil viver em um mundo como se estivesse só, sem alguém que lhe entenda 

e comunique falando a mesma língua. Assim crescia Laborit, até se deparar com o fato de que 

“ela” na verdade é “eu”, saber sobre si própria: “Ser alguém, compreender que se está vivo. A 

partir disso, pude dizer ‘eu’. Antes, dizia ‘ela’ falando de mim. Queria saber onde estava neste 

                                                           
29 Ticiano foi um dos pintores italianos mais versáteis de retratos, paisagens e temas religiosos ou mitológicos, 

sendo nomeado pelos seus contemporâneos de “[...] sol entre as estrelas” (SILVÉRIO, 2016, p. 7). 
30 Título retirado da Capítulo 7 da obra de Laborit (1994, p. 45). 
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mundo, quem era eu, e por quê. E me encontrei. Chamava-me Emmanuelle Laborit” 

(LABORIT, 1994, p. 8).  

Aos poucos ela foi dando conta do seu pertencimento no mundo, em especial, em uma 

noite: “Após haver compreendido o ‘eu’, eu me chamo Emmanuelle, compreendi naquela noite, 

como um clarão: ‘Eu sou surda’” (LABORIT, 1994, p. 68). 

Uma cena comum era se perder no reconhecimento dos sujeitos em sua volta, e 

paulatinamente, a garota Laborit tentava entender que todos tinham um nome, uma designação: 

“Papai, era ele. Mamãe, era ela. Maria, era minha irmã. Eu era Emmanuelle, eu existia, tinha 

uma definição, logo uma existência” (LABORIT, 1994, pp. 7-8). 

Não obstante, para a menina sempre existiram duas pessoas: a Emmanuelle surda e a 

Emmanuelle exterior que diz a si mesma para escutar ou fazer isso ou aquilo. Estava perto de 

completar sete anos de idade, quando conheceu Alfredo Corrado, diretor e ator surdo que 

trabalhava nos Estados Unidos e foi responsável pela criação do Internacional Visual Theatre, 

em 1976, também conhecido por “teatro dos surdos de Vincennes”.  

Lá estava a garota e seu pai no castelo de Vincennes, subindo as escadarias para ter 

uma experiência que mudaria a sua vida para sempre. Antes de mais nada eles se depararam 

com Corrado e Bill Moody, um ouvinte intérprete da língua de sinais, ambos conversando na 

língua de sinais, o que causou estranheza para Laborit: “Dois adultos que não usavam aparelhos, 

os quais, portanto, para mim não eram surdos. Só identificava os surdos, naquela época, pelos 

aparelhos” (LABORIT, 1994, p. 48). Ao ver que Corrado era um adulto surdo sem aparelho, 

Laborit sentia que não mais estaria isolada no mundo, foi como se identificasse com ele. 

Os dias foram passando e Laborit participou de uma oficina de comunicação com seu 

pai na Vincennes. O diretor fazia o sinal e todos os pais deveriam repetir. Se falava “casa”, 

então, era colocada uma folha sobre a mesa que tinha um desenho de uma casa, para que assim, 

a criança pudesse associar o sinal com a imagem.  

Nesse dia a menina ganhou um sinal da diretora e atriz Chantal Liennel31 para 

representá-la que tinha o significado “o sol que parte do coração”, foi quando ela compreendeu 

que tinha identidade que correspondia ao eu: Emmanuelle, a mesma que os outros se referiam 

“ela”, na verdade ela percebeu que: “Não havia o ‘eu’. Eu era ‘ela’”. Pois a Emmanuelle que é 

surda desconhecia “[...] que ela era ‘eu’. Descobriu isso com a língua de sinais, e agora ela sabe. 

                                                           
31 Chatal Liennel trabalhou na primeira troupe do Internacional Visual Theatre e ela foi responsável pela criação 

do Small IVT (1980), um setor de teatro para as crianças surdas, fase em que Emmanuelle Laborit aos seus sete 

anos de idade teve a sua primeira experiência teatral. 
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Emmanuelle pode dizer: ‘Eu me chamo Emmanuelle’”, e com essa descoberta a menina encheu 

de felicidade (LABORIT, 1994, p. 51). 

Embora tenha gostado muito do nascimento de sua irmã, achou agradável tê-la em seus 

braços, Laborit percebeu que Maria era ouvinte, e, portanto, reconhecia que “[...] estava só 

contra os três” (LABORIT, 1994, p. 56), se sentia uma estrangeira na própria família, haja visto 

que inexistia cumplicidade com alguém que fosse igual a ela. 

Quantas vezes Shirley Vilhalva também se percebeu como uma estrangeira? Foram 

inúmeras as situações: aos doze anos de idade usou o primeiro aparelho auditivo, porém, não 

aceitou muito bem essa situação, posteriormente, aos 20 anos, Vilhalva voltou a usá-lo quando 

trabalhava na recepção do Centro Auditivo Telex, empresa que comercializava aparelhos 

auditivos, vindo a afirmar: “[...] Nessa fase eu não me aceitava e essa não aceitação dificultava 

mais minha compreensão do mundo dos ouvintes” (VILHALVA, 2004, p. 58). 

Faltava vencer um grande desafio que era a própria autoaceitação: na medida em que 

sua convivência se estabelecia com outras pessoas surdas, Vilhalva mudava o modo de ver a si 

mesma e sentia cada vez mais a necessidade de se comunicar na língua de sinais, “[...] não 

sendo apenas mais uma pessoa no auditório e sim uma pessoa surda com identidade própria, 

com direito de ser diferente e de descobrir o fascinante mundo dos ouvintes” (op. cit., p. 59). 

Provavelmente a maior busca de Shirley Vilhalva foi a de encontrar um lugar onde ela 

pudesse “[...] sentir que era uma pessoa que existia e pensava” (VILHALVA, 2004, p. 32), um 

lugar em que as pessoas fossem iguais, e desde muito cedo, ela sabia que sua vocação era ser 

professora, com o sonho de ser professora de alunos surdos, que veio a realizar. 

 

3.2 VIDA FAMILIAR E O CONTATO COM A ESCRITA 

 

No período em que Laborit (1994) estudava no maternal ela se sentia como uma 

estrangeira no próprio lar, bem como alguns colegas do colégio que tinham o mesmo 

sentimento.  

Ao chegar em casa passava um bom tempo desenhando, e à noite, com a sua mãe ela 

redesenhava todas as artes feitas mais cedo, não obstante, sem uma comunicação efetiva na 

língua de sinais. As duas tentavam brincar com alguns jogos, assistiam desenhos animados no 

cinema ou na televisão, às vezes a menina chorava por achar cruel a ação das crianças em 

relação aos gatos em um dos desenhos, enquanto que, as demais crianças que assistiam isso 

riam por muito tempo.  
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Ainda nesse período aconteceram os primeiros convívios de Emmanuelle com outras 

crianças surdas, em uma classe de integração. Aparentemente era como se fosse o princípio da 

sua vida social, porém, na realidade ela ficava descontente e isolada no canto, desenhando, 

enquanto seus colegas ficavam em volta da professora ouvindo histórias contadas. Era muito 

sofrimento vivenciado por uma criança tão jovem proveniente da reclusão a qual estava 

submetida, e assim, havia um atraso das suas práticas de escrita e leitura na escola. 

As leituras iniciais de Laborit (1994) se passavam pela compreensão das imagens, 

mesmo que não conseguisse interpretar os textos. Por conta dessa vontade incessante de 

aprender, sempre reservava boa parte de seu tempo para a leitura de dicionários, jornais e livros, 

a fim de saber o sentido das frases que lia nos lábios de seus professores. Esse exercício era 

diário, perdurando até a madrugada. 

Assim como Vilhalva, Laborit ansiava por aprender tudo que possível do mundo ao 

seu redor, então, dedicava-se muito às leituras e escritas, chegando a relatar que tinha fome e 

sede de: “[...] Aprender, de conhecer, de compreender o mundo, que não pude mais parar. 

Aprendi a ler e a escrever a língua francesa. Tornei-me falante, curiosa de tudo, simplesmente 

me exprimindo em uma outra língua, como uma estrangeira bilíngue” (LABORIT, 1994, p. 8). 

Se pronunciar palavras era uma tarefa dificílima para as duas autoras surdas, mais complexo 

para a autora francesa era escrever, por isso, sempre gostou mais de falar. 

A infância de Vilhalva (2004) foi saturada de passagens de isolamento por conta da 

inexistência de uma comunicação efetiva entre a garota e seus familiares, vizinhos, colegas e 

professores, e o que lhe cercava era um mundo de incertezas daquilo que alguém pronunciava, 

sem ter ninguém ao seu inteiro dispor para esclarecer as mais básicas dúvidas dos nomes de 

objetos, pessoas e coisas ao seu redor. O jeito era ficar calada, guardando cada palavra nova no 

mais íntimo do seu ser, mesmo que viesse uma sensação de estar cheia de coisas e que não 

caberia mais nada de novo. 

Laborit (1994) guardou a lembrança de que lidava com sua mãe instintivamente, 

denominando a comunicação entre elas de “umbilical”. Embora tenha recebido a instrução de 

proibir a gesticulação da garota, sua mãe contrariava essa visão equivocada. Parece que ambas 

tinham signos próprios e criados somente para uso entre elas. 

O pai de Emmanuelle nada entendia, e sempre se sentia excluído ao voltar do trabalho, 

por não ter essa “conexão umbilical”. Não existia nenhuma língua comum aos três, e assim 

seguiam o pai, a mãe e a filha, em momentos de reuniões familiares. O único socorro da menina 

vinha de sua mãe, ela era sua “[...] única ligação com o mundo” (LABORIT, 1994, p. 23) já que 

o pai bem como outros parentes não a compreendia bem. 



99 
 

Pelo fato de viver uma desordem total durante o dia, à noite Laborit tentava organizar 

suas bonecas metodicamente, pois “talvez estivesse tentando exprimir o arranjo dessa 

desordem” (LABORIT, 1994, p. 19), quando, na verdade, nem ela conseguia compreender 

tantas coisas vagas e confusas em sua mente. 

Na adolescência Laborit também teve momentos conturbados, em especial, na fase dos 

treze aos dezesseis anos, quando se entregou em uma paixão por um namorado surdo. Era como 

se a criança superprotegida tivesse se tornado uma “pequena adulta” com um desejo enorme de 

buscar independência e aventura.  

Nesse período, seu relacionamento com seu pai ficou abalado e nem mais se 

comunicavam. Para ela, era a crise da adolescência e, poeticamente, escreve: “Mergulhei no 

amor e na revolta, como se mergulha no mar, deliciosamente e sem medo, nem das ondas nem 

da profundidade vertiginosa que dançava abaixo de mim” (LABORIT, 1994, p. 92). Faltava às 

aulas sem justificativa, ignorava qualquer perigo e, como forma de explicitar para seus pais de 

que algo não estava bem em sua pele, Emmanuelle tentava justificar sua necessidade de 

liberdade por meio do refúgio na surdez.  

No dia em que seus pais divorciaram, Laborit (1994) achou que tinha sido culpada por 

causa da sua indisciplina, do comportamento pautado na liberdade ou até mesmo suspeitou ter 

sido por conta dela ter nascido surda, porém, depois acabou esclarecendo com sua mãe que não 

foi esse o motivo, e com o passar dos dias, foi tentando se conformar e se adaptar ao novo 

contexto que lhe fora imposto. 

Para Vilhalva (2004) até certa idade, a criança surda ainda não sabe que é diferente, 

por isso, ela convive normalmente com outras crianças. Só com o passar do tempo identificará 

que ela é sim diferente, que há uma comunicação estabelecida no movimento dos lábios e por 

meio das expressões faciais e corporais, então, a diferença entre a criança surda e a ouvinte será 

notada. 

Um dos principais motivadores de Vilhalva (2004) foi o seu padrasto. Havia uma 

barreira na interação comunicacional entre eles, haja visto que ele usava bigode e isso 

dificultava a leitura labial feita pela menina. Mas ele não recuou, não a humilhou e nem a 

ignorou, muito pelo contrário, passou a escrever as suas falas em um papel, o que lhe trazia 

segurança.  

Nas suas narrativas de vida, a autora mesclou poemas e reflexões escritas desde sua 

infância, especialmente cenas que a marcaram de alguma forma, o que denota seu interesse 

contínuo pela escrita. Para ela, foi valioso saber que sua família não atendia os conselhos 
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negativos alheios, tendo investido em lhe pagar uma professora particular, que não foi custeada 

pelo Governo Estadual nem Municipal. 

Uma outra cena que é comum para muitas crianças e jovens surdos se desenrolou na 

vida de Vilhalva (2004): sua família a levou para uma nova consulta médica, como forma de 

negação da surdez e na tentativa de “normalizar” a surdez. Isso trazia cansaço e era sempre 

doloroso e traumático para ela ver sua mãe e sua avó chorando depois da conversa com o médico 

sobre o resultado dos procedimentos.  

Essas imagens atormentaram a menina Vilhalva, que na época cursava a 8ª série, por 

desconhecer o motivo de tanto choro, mesmo recebendo a explicação de sua amiga: choravam 

por causa dela não ouvir como os ouvintes.  

 

3.3 ORALIZAÇÃO E OS APARELHOS AUDITIVOS 

 

Aos nove meses de vida, a bebê Laborit já experimentava seu primeiro aparelho 

auditivo monofônico. Era composto de duas orelheiras em um cordão em forma de “y”, ficando 

o micro sobre o ventre. Todo o barulho era tolerável para seguir a orientação do ortofonista que 

assegurou, segundo a mãe da criança: “Com a reeducação e os aparelhos auditivos, você se 

tornaria uma ouvinte. Atrasada, certamente, mas você chegaria lá” (LABORIT, 1994, p. 24). 

As palavras angustiavam Laborit por conta da estranheza que lhe causavam, em 

especial o movimento dos lábios das pessoas e das mímicas que elas faziam; tudo isso não tinha, 

para ela, sentido algum: “O que significam essas mímicas das pessoas em torno de mim, sua 

boca em círculo ou alongada em diversos trejeitos, seus lábios em curiosas posições?” 

(LABORIT, 1994, p. 7). 

Durante sua permanência na classe dita “de integração”, a maioria dos alunos tinha pai 

e mãe adeptos da oralização: “Não iam ao curso da língua de sinais em Vincennes. Passariam 

anos tentando fazer de suas gargantas uma caixa de ressonância, fabricando palavras que nem 

sempre conheciam o significado” (LABORIT, 1994, p. 59). 

Examinando uma das narrativas de Laborit, percebemos que o aparelho auditivo que 

ela usava lhe causava cansaço além de provocar ruídos, portanto, não era confortável: “Como 

todas as crianças surdas, usava um aparelho auditivo que suportava mais ou menos bem. Ele 

colocava ruídos dentro de minha cabeça, todos iguais, era impossível diferenciá-los, impossível 

me servir deles. Era mais cansativo que qualquer outra coisa” (LABORIT, 1994, p. 18). 
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Até os seus doze anos de idade a menina Vilhalva desconhecia aparelhos 

amplificadores sonoros, até que em certo dia ela conheceu uma pessoa que fazia uso e deu-lhe 

ótimas recomendações, e prontamente, pediu para receber a visita do representante em sua casa.  

Ao chegar o dia marcado, ela fez uso de um aparelho pela primeira vez para testar a 

experiência: “[...] Fiz uma descoberta incrível apesar do susto, pois eu nunca tinha ouvido os 

sons baixos, comecei a ouvir o vento, a chuva, os passos das pessoas, os sons da natureza, 

barulhos, ruídos existentes, antes desconhecidos para mim” (VILHALVA, 2004, p. 27). 

Embora tenha explorado um novo universo com sensações tão estranhas e novas por quinze 

dias, ela desistiu de usar o aparelho por ser muito barulhento e reproduzia tantos sons. 

Por um lado, ele lhe serviu de aprendizado: a garota passou a conhecer um pouco dos 

sons das palavras que as pessoas lhe diziam, e outros, tais como o barulho do vento, passos de 

alguém andando ou torneiras abertas. Por outro lado, Vilhalva confessou que além de não ter 

se adaptado com o aparelho “[...] também sentia vergonha de usar pois as pessoas debochavam 

demais e faziam brincadeiras que ofendia” (VILHALVA, 2004, p. 28). 

Estar em silêncio o tempo inteiro era motivo de muita raiva para Laborit, porque 

quando ela estava à mesa ninguém tinha o cuidado de conversar com ela, então, batia na mesa 

com muita intensidade: “Quero ‘falar’. Quero entender o que dizem. Estou enjoada de ser 

prisioneira desse silêncio que eles não procuram romper. Esforço-me o tempo todo, eles não 

muito. Os ouvintes não se esforçam. Queria que se esforçassem” (LABORIT, 1994, p. 39). A 

sua súplica nunca era atendida. 

Embora viver em tempos de tantos desafios, um fato que causou muita felicidade à 

Laborit foi o nascimento de sua irmã Maria. Ela escrevia o nome da irmã centenas de vezes e 

sinalizou que “tinha dificuldade de oralizar o nome” (LABORIT, 1994, p. 55). Foram períodos 

intensos de tristezas, entremeados de alegrias. 

 

3.4 MUNDO SEM LEGENDA E REPLETO DE DESAFIOS 

 

Momentos intensos de descontentamento sempre fizeram parte das suas vivências, 

Laborit relembrou que “tinha vontade de dizer coisas, tantas coisas, mas havia aquele muro, era 

tão triste. Via meu pai triste, e mamãe também. Sentia-me verdadeiramente triste, e queria que 

meus pais sorrissem, que fossem felizes” (LABORIT, 1994, p. 25). Para ela, o fato de usar 

aparelho dividia as pessoas em dois grupos: i) o grupo daqueles que usavam aparelho, ii) os 

outros. 
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O fato de não ser aceita como diferente era fulminante, destruía a menina aos poucos, 

até sentia que havia algo diferente, era como se existisse um “[...] muro invisível que me 

separava dos sons correspondentes a essas mímicas era, ao mesmo tempo, vidro transparente e 

cimento. Agitava-me de um lado desse muro, e os outros faziam o mesmo do outro lado” 

(LABORIT, 1994, p. 7). 

Certa vez Laborit e sua mãe estavam na casa de uma amiga, e, enquanto a mãe 

conversava com a dona da casa, a garota decidiu ir no banheiro sozinha e acabou ficando 

trancada por um tempo significativo. Foram minutos pavorosos, de angústia e medo. Sua mãe 

tentou acalmá-la, passando um papel por baixo da porta do banheiro, com um desenho de uma 

menina chorando, e outro, de uma menina sorrindo. Até o chaveiro chegar no local, lá 

permanecia o “[...] muro que me isolava de minha mãe, devo ter gritado por muito tempo, como 

uma gaivota furiosa durante uma tempestade” (LABORIT, 1994, p. 35). O fato de não ver sua 

mãe era assustador, expôs a menina: “Sem ver, estou perdida. É preciso a expressão do olhar, 

os movimentos da boca” (op. cit., p. 40). 

Outra cena que se repete em sua mente por várias vezes foi o dia em que seu pai foi 

lhe buscar na escola e ela percebeu de alguma forma que ele estava apressado, por isso, tentava 

terminar logo de lavar suas mãos, e quando ela olhou, seu pai não estava mais ali. Isso lhe 

rendeu muitas lágrimas pela incompreensão e pelo abandono: “Essa breve cena é simbólica do 

desentendimento quase permanente entre eles e nós, entre os ouvintes e os surdos” (LABORIT, 

1994, p. 38). 

Em concordância com o que foi aqui transposto, muitas crianças surdas vivem em um 

deserto afetivo, sem amor e sem comunicação, e a vida delas se torna similar a um “filme sem 

legendas” se elas mesmas não insistirem para aprender: “A exclusão da família, da casa, onde 

todos falam sem se preocuparem com você. Porque é preciso sempre pedir, puxar alguém pela 

manga ou pelo vestido para saber, um pouco, um pouquinho, daquilo que se passa em sua volta” 

(LABORIT, 1994, p. 59).  

Não param por aí os enfrentamentos, na fase dos dezesseis anos de Emmanuelle 

Laborit (1994) ela viveu algo que muitas mulheres sofrem:  

I) Ao embarcar em um táxi, após sair de uma boate, o motorista tentou forçar a moça 

a ir para um hotel com ele, numa atitude violenta e agressiva, segundo ela relatou;  

II) “Há a agressão sexual do simples conquistador de rua, que acredita que não gritarei 

porque sou surda. Isso aconteceu comigo, um homem me seguia, não consegui me livrar dele 

[...] gritei [...] Não sou muda. Gaivota sim. Grito bem, escutam-me. O homem salvou-se, 

correndo” (LABORIT, 1994, p. 128); 
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III) Ao acessar o elevador do metrô juntamente com outro jovem, as portas se fecharam 

e ele falava algo, mas a mesma tentava dizer que não compreendia, ficando com receio de ser 

estuprada devido o comportamento estranho do garoto: “Ele continuou a falar, mostrei-lhe que 

não estava entendendo nada. Então, diante de mim, ele abaixou as calças e se masturbou” 

(LABORIT, 1994, p. 129). Não foi por acaso que a mãe da adolescente comprou uma bomba 

de gás lacrimogêneo para sua defesa nos casos de possíveis agressões. 

Laborit foi surpreendida mais uma vez, em uma loja de conveniência do McDonald’s. 

Estava no primeiro andar do referido estabelecimento com seus amigos. Eles consumiram 

alguns produtos e permaneceram na sala de visitas, que apresentava maior conforto que estação 

de metrô, até que um dos atendentes pediu para que ela e os demais companheiros surdos se 

retirassem do local: “Saiam! Limpem o campo! Caiam fora!” (LABORIT, 1994, p. 133).  

Seus amigos até tentaram se explicar e pedir para ficar, contudo, foram ignoradas as 

tentativas. Laborit conta seu desalento: “Mudamos de lugar o tempo todo, à procura de um 

local, de uma acolhida, mas, em geral, zanzamos por prazer; era a primeira vez que o faríamos 

contrariados. Somos humanos, e aquele homem nos tratava como cães” (op. cit., p. 134). 

Um outro desafio comum aos indivíduos surdos é compreender o significado dos 

sentimentos. Em concordância com Vilhalva (2004), não era nada fácil organizar seus 

pensamentos ao tratar de uma imensidão de significados de palavras, ações, pessoas, coisas e 

ainda sentimentos tão abstratos.  

Uma das memórias de Vilhalva foi da época em que iniciou o namoro com um rapaz 

apaixonado e em determinada ocasião ele lhe levou bombons e flores. Não obstante, três 

palavras ditas jamais foram esquecidas – ao pronunciar “eu te amo” foi como desabar o mundo 

de Vilhalva, ela não fazia ideia qual era o significado dessa expressão, replicando ao namorado: 

“[...] O que, o que é isso?” (VILHALVA, 2004, p. 30). Com o tempo, ela pesquisou a palavra 

e ficou surpresa ao ver que existia um nome para qualificar o que ela sentia, pois até esse dia 

somente conhecia a palavra “saudade”. 

Laborit confessou que havia momentos em que os pais dela tentavam lhe explicar que 

eles iriam sair, só que nada disso ficava claro: “[...] Para mim, era uma partida, um abandono. 

Os pais desaparecem e voltam. Mas eles iriam voltar? Quando? Não tinha noção de quando. 

Não tinha palavras para dizer isso, não tinha uma língua, não podia exprimir a angústia. Era um 

horror” (LABORIT, 1994, p. 20).  

Ela conta que seus pais saíam e a deixavam dormindo, provavelmente por conta da sua 

surdez e imaginavam que ela não poderia acordar, o que não era natural: “Mas as luzes eram os 

sons imaginários, desconhecidos, que me angustiavam enormemente. Se pudesse fazê-los 
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compreender, não teriam me deixado sozinha. À noite, é preciso alguém perto de uma criança 

surda” (LABORIT, 1994, p. 21). 

E como uma menina poderia enfrentar seu medo e as incompreensões? Laborit (1994) 

decidiu muito cedo que procederia com um comportamento de fuga ao ser imposto algo a ela, 

ou naquelas ocasiões em que ela não estava entendendo nada. 

Vilhalva (2004) também fez questão de aprofundar seus registros. Duas situações 

sempre lhe causaram incômodo: 1) falar com uma pessoa e ela pedir para deixar para depois, o 

que comumente ocorre nas casas onde vivem algum sujeito surdo, 2) quando alguém pergunta 

algo e acha que o indivíduo surdo não entendeu a mensagem, o que na verdade, como explica 

ela, a demora se deve ao tempo para elaboração e clareza da pergunta. 

Geralmente, as pessoas surdas têm a visão aguçada, mas, ainda assim, o processo de 

comunicação é lento, destarte, o indicado aos ouvintes é terem paciência ao invés de tentarem 

apressá-las ou até mesmo proferir ofensas. Nesse sentido, ela não se referia ao uso da língua de 

sinais, pois essa sim é uma experiência que traz o mesmo conforto linguístico, com velocidade 

igual de compreensão da língua oral-auditiva (VILHALVA, 2004). 

As adversidades se fizeram presentes em todo seu percurso e um acontecimento que 

significou uma mudança de sua forma de ver a vida foi a chegada de sua filha. No seu livro, 

Vilhalva dedicou um capítulo para se posicionar a respeito de “ser mãe surda e ter uma filha 

ouvinte e como ser mãe ouvinte e [ter] uma filha surda” (VILHALVA, 2004, p. 53), duas 

situações controvérsias vivenciadas pela Shirley: ela, mãe surda de uma ouvinte e filha surda 

de uma ouvinte. 

Ao saber que estava grávida de quatro meses, ela tinha certeza de que prosseguiria 

com a missão de ser mãe, mas algo que não conseguiu esquecer foi a fala de certas pessoas: 

“[...] Me perguntavam o por que eu não entregaria Natany Rebeca para minha família criar, pois 

ela vai sofrer muito morando com você” (op. cit.). Sua resposta era a mesma: “[...] Eu queria 

criar a minha filha e não queria repetir algo que meus amigos surdos fazem que é entregar os 

filhos para seus familiares criarem por que eles falam” (VILHALVA, 2004, p. 54). 

Como tantas outras mães, Shirley Vilhalva (2004) aceitou a missão e estava muito 

ansiosa com a chegada da menina, obstinada a ensinar e aprender com sua filha, pensando 

sempre na melhor forma de comunicação entre elas. Quando oportuno, ela perguntava aos seus 

amigos e parentes o que sua filha dizia, se a pequenina cantava e tudo aquilo que desejava saber 

sobre os sons emitidos por ela.  

Muito esperta, aos quatro anos de idade, a filha de Vilhalva já atendia o telefone. Para 

levá-la ao médico, Vilhalva contava com o auxílio de sua mãe ou de intérprete, até que a própria 
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menina começou a conversar com os médicos relatando seu estado de saúde. A filha 

compartilhava a receita com a mãe por meio da LS ou também fazendo uso da fala e de sinais 

simultaneamente. 

Uma das frases que mais emocionou Vilhalva foi durante uma entrevista que sua filha 

participou e “[...] disse que preferia ter mãe surda a mãe ouvinte, pois as mães ouvintes 

controlam seus filhos pelos ouvidos, todas as horas mães ouvintes ficam gritando, faz isso, não 

faz isso, deixa isso, pega aquilo, fecha isso entre outras coisas sem sair do lugar” (VILHALVA, 

2004, p. 56). 

A jovem Laborit fez questão de divulgar que deseja ser mãe, a “mãe gaivota” de duas 

crianças, como também sonha em ser a “avó gaivota”, e independentemente se sejam surdas ou 

ouvintes, serão bilíngues, portanto, aprenderão a língua de sinais desde muito cedo além de 

terem contato com a língua francesa: “Se for ouvinte, respeitarei sua língua natural e lhe 

ensinarei a minha” (LABORIT, 1994, p. 201). 

Por viverem em um mundo sem legendas, os indivíduos surdos acabam não sendo 

informados de assuntos essenciais, um exemplo disso é a respeito das campanhas de prevenção 

da Aids32 que normalmente são de alcance apenas dos ouvintes. Para Laborit “a Aids mata os 

surdos, por falta de informação” (LABORIT, 1994, p. 157), sem as legendas nos clipes de 

televisão e para ela tudo “começa com o médico, que não se exprime com os sinais, prossegue 

com os pais que não educam, os jornais que raramente são lidos pelos surdos, os hospitais nos 

quais só existe preocupação de informar os ouvintes” (op. cit.).  

Laborit considera que a desinformação pode ser gritante ao ser desvelada na crença de 

uns sujeitos surdos (não a maioria) que ao visualizarem a imagem associada à sigla HIV (um 

círculo similar ao sol, adornado por agulhas) entendem “[...] que o sol é responsável pelo vírus” 

(LABORIT, 1994, p. 158). Isso demonstra a necessidade de se conscientizá-los das formas de 

prevenção da Aids e de outras tantas doenças, sejam elas transmissíveis sexualmente ou não, 

promovendo conteúdos acessíveis à toda a comunidade.  

Em 1989, na França, voluntários, dentre eles Emmanuele Laborit e outros militantes 

surdos, se reuniram na associação AIDES com o objetivo de acompanhar um curso que tratava 

sobre a Aids, e juntos, pensavam em formas de divulgar esse conhecimento à comunidade 

surda, sendo até mesmo elaborado um vídeo informativo. Por ser uma doença que não traz 

marcas visuais, fica comprometida a compreensão dos indivíduos surdos que estão 

                                                           
32 Aids é a sigla em inglês para Aquired Immunodeficiency Syndrome (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), 

doença do sistema imunológico humano que é resultando da infecção pelo vírus HIV – Human Immunodeficiency 

Virus (vírus da Imunodeficiência Humana) (Grupo de Incentivo à Vida, 2018). 
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acostumados “‘ver’ a doença em um rosto” (LABORIT, 1994, p. 159), por isso, se faz urgente 

mostrar-lhes os sintomas não visíveis, os cuidados que se deve ter, as formas de tratamento, as 

causas e tudo que possa interessar em relação à doença. 

 

3.5 EXPERIÊNCIA VISUAL COM A LÍNGUA DE SINAIS 

 

No excerto a seguir Laborit explicou que sua memória visual se vincula tranquilamente 

à ortografia francesa, em que a imagem ou o símbolo são traduzidos em palavras: “Com os 

sinais, comecei a falar muito melhor [...] Quando leio um romance, associo instintivamente o 

sinal correspondente à palavra que leio. Em seguida, leio mais facilmente nos lábios de quem 

o pronuncia” (LABORIT, 1994, p. 163). 

Uma descoberta inusitada de Laborit, já com o auxílio dos sinais, foi saber que existia 

algo atrás dela, o “ontem”, e algo diante dela, o “amanhã”, e ao entender o significado dessas 

palavras ela pode falar oralmente com desenvoltura.  

O que muitas vezes os ouvintes nem se dão conta de ter aprendido habitualmente de 

tanto ouvir palavras e conceitos repetidamente, enquanto que para os sujeitos surdos, 

principalmente para aqueles que demoram de ter o contato com a língua de sinais, se torna 

muito confuso o aprendizado de tantas palavras, definições, e assim, perpassam por caminhos 

obscuros de incompreensões.  

Há pessoas surdas que nem chegam a entender a diferenciação entre o passado, o 

presente e o futuro no que concerne aos tempos verbais na Libras (como ocorre na Língua 

Portuguesa): os verbos permanecem no infinitivo com a complementação apenas do sinal de 

“passado” ou “futuro” para distinguir um verbo do outro, e a depender do contexto é possível 

também utilizar o sinal de “hoje” para especificar o tempo presente.  

Para Laborit, sua infância perpassou por um período de lembranças exclusivamente 

visuais, “[...] futuro, passado, tudo estava em uma linha do espaço-tempo” (LABORIT, 1994, 

p. 14), e ao ter dúvida com relação a isso, calava-se por não ter como perguntar, era uma 

verdadeira sensação de impotência sem noção de tempo-espaço. 

Aos sete anos, Laborit (1994) ficou surpresa com o esforço empregado por seus pais 

ao deixar sua irmã por um mês com seus avós, para que a garota, sua mãe e seu pai pudessem 

embarcar para Washington D. C., capital e distrito federal dos EUA, seguindo o planejamento 
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feito pelo intérprete Bill Moody. O objetivo era conhecer a Universidade Gallaudet33 e o modo 

de vida dos americanos surdos. 

Pela primeira vez, Emmanuelle estava acompanhada de alguém diferente, outra 

menina surda da sua idade, e elas jamais imaginaram que seriam amigas inseparáveis. A 

decolagem lhes deu medo, até que o avião aterrissou em um solo desconhecido.  

Laborit deduziu que estava em uma “cidade dos surdos”, ainda que Alfredo Corrado 

tenha justificado que nem todos que sinalizam não são indivíduos surdos; alguns deles eram 

professores ouvintes que se exprimiam na LS: “Havia pessoas em todos os lugares: nas 

calçadas, nas lojas, em redor da Universidade Gallaudet. Os sujeitos surdos estavam em todos 

os lugares. O vendedor de uma loja gesticulava com uma compradora, as pessoas se 

cumprimentavam, discutiam através dos sinais gesticulados” (LABORIT, 1994, p. 64). 

Essa nova experiência marcou a vida de Laborit “era como se tivesse chegado em outro 

planeta, onde todas as pessoas eram com eu” (ib.). 

Durante sua hospedagem em um condomínio perto da Universidade Gallaudet 

identificou que todos os locatários comunicavam por sinais. Na referida universidade era 

comum deparar-se com professores de psicologia surdos, médicos surdos, advogados surdos, o 

que causava certa estranheza para Laborit que jamais viu algo similar na França.  

Um dos encontros que mais lhe emocionou foi com uma pessoa surdacega34: 

“Disseram-me para soletrar meu nome em dactilologia na palma de sua mão. Sorriu-me e 

repetiu meu nome em minha própria mão. Fiquei profundamente emocionada com aquela 

mulher. Era magnífica” (LABORIT, 1994, p. 66). Laborit refletiu que embora o estado daquela 

mulher fosse mais difícil do que o dela, ela conseguia se comunicar e isso a impressionou. 

A mudança de atitude do pai de Laborit ao incentivar que juntos aprendessem a língua 

de sinais foi um passo decisivo para incentivar a garota. A irmã da garota, por volta dos três 

anos de idade, ao ter os primeiros contatos com os sinais, facilitava “[...] trocar uma linguagem” 

                                                           
33 Na página de abertura do site da Gallaudet University (2018, p. 1, tradução nossa) há a frase: “There is no other 

place like this in the world” (Não há outro lugar como este no mundo), referindo ao fato de ser a única universidade 

internacional com programas acadêmicos desenvolvidos para atender a estudantes surdos. Criada desde 1864 na 

capital norte-americana, Edward Miner Gallaudet foi seu primeiro dirigente, filho de Thomas Hopkins Gallaudet 

(Reverendo que criou a primeira escola permanente para alunos surdos nos Estados Unidos, nos anos de 1814. 

STROBEL, 2009) disponibilizando cursos de bacharelado em artes e ciências, mestrados e doutorados em diversas 

áreas (Hotcourses Brasil, 2018). 
34 Surdocegueira está associada ao comprometimento da visão e audição. Um dos recursos para a comunicação 

com uma pessoa surdocega é utilizar o sistema Tadoma, ou braille tátil, em que são utilizadas as mãos para se 

perceber e sentir o movimento do maxilar da pessoa que fala. 27 de junho é o Dia Internacional da Pessoa 

Surdocega, data comemorativa ao aniversário da ativista social e escritora norte-americana chamada de Helen 

Keller, a primeira pessoa surdocega a conquistar um bacharelado (Fundação Catarinense de Educação Especial, 

2017). 
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(LABORIT, 1994, p. 78), entre elas. Com Maria, Emmanuelle Laborit aprendia a compartilhar 

confidências, atritos, atos de amor e ódio. E na medida que Laborit compreendia e falava em 

sinais, era como se tivesse criado suas próprias análises e passou a ter o desejo de exprimir suas 

emoções, de conversar e analisar tudo: “Tinha construído uma reflexão própria. Necessidade 

de falar, de dizer tudo, de contar tudo, de compreender tudo” (LABORIT, 1994, p. 69). 

Ao retornar dos Estados Unidos, seu pai ocupou-se de trabalhos com a comunidade 

surda, na função de psiquiatra e psicanalista, e pouco tempo depois inaugurou o primeiro 

consultório para a prática da LS, para futuramente realizar tratamentos com hospitalização.  

Laborit afirma que “muitas pessoas consideram que os surdos são incapazes de 

estabelecer contatos, relações normais com os outros. Meu pai lutou contra isso. Os surdos são 

como os ouvintes, há doentes mentais surdos, como há entre os outros, não é uma 

particularidade reservada a nós apenas” (LABORIT, 1994, p. 145). Já sua mãe era professora 

de crianças que apresentavam problemas psicológicos e fazer análises era parte da sua rotina. 

Foi em busca de um lugar acolhedor como esse que Vilhalva sonhava diariamente, e 

certo dia, ela viu uma placa identificando o Ceada, era uma escola de alunos surdos, então, 

tentou verificar os serviços ofertados com o intuito de receber um tratamento voltado para lhe 

ajudar a falar melhor. Lá iniciou seu primeiro trabalho pedagógico voltado para crianças surdas. 

Todavia, por volta do final do ano de 1984 ao pensar em dar aulas no ano seguinte, por conta 

da conclusão do seu curso de Magistério, foi negado seu pedido pela Diretoria de Educação 

Especial e pelo Secretário de Educação, tendo em vista que era inadmissível um professor surdo 

dar aulas para outros surdos (VILHALVA, 2004). 

Vilhalva prosseguiu procurando fazer parte da comunidade surda, e ao encontra-la, 

sentiu uma paz por ingressar em um mundo totalmente visual-espacial: “Amigo é o primeiro 

sinal que aprendi quando entrei neste mundo tão mágico desconhecido.... chamado escola de 

surdos. Aprendi que quando uma pessoa abraça a outra é amigo” (VILHALVA, 2004, p. 62). 

Foi um espaço onde ela se redescobriu, encontrou novos amigos e sua forma de ver a vida e o 

mundo foi se transformando. 

O momento em que a garota Laborit conheceu o sinal que representava uma pessoa 

surda foi algo revelador, considerando que até esse dia ninguém lhe havia explicado nada, foi 

o início de descobertas significativas na sua vida.  

Mais incrível ainda era a “comunicação aveludada” como nomeou Laborit para referir-

se à sua identidade: “Reencontrar o mundo dos surdos [...] não mais fazer esforços. Não mais o 

cansaço de se exprimir oralmente. Reencontrar as mãos, a espontaneidade, os signos que voam, 
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que falam sem esforço, sem obstáculos. O corpo que se mexe, os olhos que falam” (LABORIT, 

1994, p. 136). 

 

3.6 A INTERAÇÃO COM A MÚSICA E O TERCEIRO MUNDO DO TEATRO  

 

Um dos incômodos do pai de Laborit ao ser surpreendido com a notícia de que ela era 

uma criança surda era lidar com o fato de como sua filha poderia escutar música. Desde muito 

cedo ele passou a levá-la aos concertos, perpassando por música clássica, jazz, dentre outros 

estilos, o que foi positivo: “É ótimo que ele não tenha colocado obstáculos entre mim e a música. 

Creio que percebo profundamente a música; não com o ouvido: com meu corpo” (LABORIT, 

1994, p. 26).  

Não foi somente isso, seu tio também foi um dos incentivadores para que Laborit 

tivesse contato com a música, e sempre que tocava violão, ele a convidada para morder o braço 

do instrumento; foi quando ela insistiu para ganhar um violão, por adorar a sensação das 

vibrações: “A música é uma linguagem além das palavras, universal. É a arte mais bela que há, 

consegue fazer vibrar fisicamente o corpo humano” (LABORIT, 1994, p. 28). 

Por muito tempo Laborit se sentava ao lado do seu pai, enquanto ele tocava piano, e 

“[...] procurava distinguir os sons agudos dos sons graves” (LABORIT, 1994, p. 87), embora 

não tivesse êxito porque o aparelho auditivo era nulo nesse intuito, e com isso, o piano se 

tornava um símbolo de uma frustração muito dolorosa. Quem conquistou esse espaço foi sua 

irmã e de repente Laborit se viu excluída, sofrendo por não ter a mesma possibilidade de Maria 

para estar junto ao pai numa ligação tão particular. 

Uma situação mágica vivenciada por Laborit veio com a chegada do Minitel35, que 

permitia sua comunicação livre e por escrito com seus amigos, sem a necessidade de qualquer 

intermediário: “Descobria pela primeira vez minha independência” (LABORIT, 1994, p. 117). 

A ressalva feita pela adolescente é que era um serviço caro, então, não era acessível a todos os 

cidadãos surdos. 

Na adolescência, Laborit (1994) muitas vezes fugia das aulas para não se deparar com 

a oralização, e nas horas livres, frequentava boates com seus amigos surdos, por ser o único 

local onde ela dançava sem ter a preocupação com o que os outros pensaria, era um momento 

                                                           
35 Minitel: é um aparelho que estabelece um chat parecido com aquele realizado pela Internet. Era também 

utilizado para que os usuários pudessem comprar on-line, reservar passagens, usar lista telefônica e checar a 

contação das ações na bolsa de valores. O serviço de videotexto on-line surgiu em 1982, na França (The New York 

Times, 2012). 
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para sentir a música em sua plenitude por meio do corpo. Já em relação aos clipes vistos na 

televisão, ela sentia que eram muito violentos, além de conter um número imenso de imagens, 

que para a garota pareciam desconexas. Ela gostava de ir às festas do SOS-Racismo com seus 

amigos ouvintes e surdos para dividir passos de dança e muitas conversas, além de ser uma 

adepta aos treinos de boxe francês por considerá-lo bonito e artístico. 

Apesar dos incentivos recebidos, o desejo de fazer bacharelado demorou para vir, na 

verdade o que despertou a atenção de Laborit a partir dos seus oito ou nove anos foi o Teatro, 

que representava o sol na sua vida, por amar a arte e as criações, não foi por acaso que recebeu 

seu nome na língua de sinais: “O sol que parte do coração” (LABORIT, 1994, p. 150).  

Nesse período, participou de um estágio de teatro por duas semanas, com ensaios 

sempre às quartas-feiras e aos sábados juntamente com mais três crianças surdas. O Diretor 

Ralph Robbins, recém-chegado de Nova York para a fundação do IVT, fazia as crianças 

utilizarem “[...] máscaras brancas, neutras, sem expressões” (LABORIT, 1994, pp. 149-150) 

para que pudessem focar ao máximo na expressão corporal, pois agora a face não estava em 

evidência. O primeiro trabalho de Laborit no Teatro foi a peça intitulada de Viagem ao Terminal 

do Metrô, depois, aos seus nove anos de idade, atuou para a televisão.  

Ela recordou que o fato de assistir muitos filmes de Charles Chaplin facilitou sua 

compreensão da importância de se falar com o corpo, o que faz com que as palavras não tenham 

prioridade. Um aspecto que vale destaque é a acessibilidade dos filmes, lamentou Laborit: “[...] 

O cinema é um cinema de ouvintes, com exceção dos filmes americanos com legendas em 

francês” (LABORIT, 1994, p. 151), o que deixou evidenciada a necessidade de se ter mais 

legendas nos filmes pensando nos telespectadores surdos, ao invés de forçar a oralização em 

um processo de adequação a esse mundo de vozes. 

Além disso, participou de uma filmagem na Assembleia Nacional como figurante, 

tendo destacado: “Amo o teatro, amo o palco, amo os aplausos” (LABORIT, 1994, p. 156). 

Para Laborit, o mundo do Teatro representava o seu terceiro mundo, aquele que lhe acolheu, já 

que ela vivia sob a influência de outros dois mundos: o da oralidade e o mundo do silêncio em 

que mãos falam. 

Não houve negação por parte de Laborit da sua ligação com os dois mundos: “Tenho 

necessidade dos outros, de trocas. Tenho necessidade de uma comunidade. Não poderia viver 

sem os ouvintes nem sem os surdos. A comunicação é minha paixão” (LABORIT, 1994, pp. 

203-204). Ela ainda registrou: 
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Sou uma gaivota que ama o teatro, que ama a vida, que ama os dois mundos. 

Aquele dos filhos do silêncio, e o outro, dos filhos do barulho. Que os 

sobrevoou e pousou junto deles com igual alegria. Que pode falar para aqueles 

que não tiveram essa oportunidade. Escutar os outros. Falar aos outros. 

Compreender os outros (LABORIT, 1994, p. 204). 

 

Como disse o diretor, ator e dramaturgo francês Grémion: “Os ouvintes têm tudo a 

aprender com aqueles que falam com seu corpo. A riqueza de sua língua gestual é um dos 

tesouros da humanidade”, por isso, é importante saber compreender e comunicar-se com os 

outros (GRÉMION apud LABORIT, 1994, p. 204). 

Em um de seus textos, Vilhalva incluiu: “Na melodia do tempo, hoje vim descobrir os 

corpos e suas linguagens internas com a arte da música, da dança, do teatro e da vida” 

(VILHALVA, 2004, p. 69), devido ao fato de se sentir bem com a arte e tudo aquilo que envolve 

o corpo e o visual, em oposição ao sentimento que ela tinha ao ser inserida no mundo dos 

ouvintes de certa forma tendo a obrigatoriedade de falar e fazer leitura labial para ser 

“integrada”. 

 

3.7 EXPERIÊNCIAS ACADÊMICAS E PROFISSIONAIS 

 

Como toda garota francesa, Emmanuelle Laborit (1994) atuou como baby-sitter. 

Primeiro cuidou de duas crianças (uma ouvinte de nove anos e sua irmã surda, de seis anos), 

depois, passou a tomar conta de dois garotos surdos (de quatro e sete anos de idade).  

Para muitos indivíduos surdos, a vida escolar se encerra sem atingir o bacharelado. 

Laborit (1994) registrou em sua autobiografia que no curso Morvan os alunos surdos são 

preparados por três anos, e somente alguns ingressam em cursos na universidade, e esses 

últimos perpassam por um caminho bem desafiador:  

1) “O estudo multiplica-se por dez” (LABORIT, 1994, p. 161), quando encontra algum 

amigo, esse tira a fotocópia das anotações feitas na sala para o colega surdo, caso contrário, tem 

que buscar outra opção;  

II) Em se tratando de anotações feitas por outros colegas, não existe a possibilidade de 

revê-las e selecionar o que quer anotar ou não diante da escuta do que foi dito em sala de aula;  

III) ao término da aula, muitas vezes os alunos surdos não têm a oportunidade de 

esclarecer dúvidas com o professor durante um diálogo;  

IV) há aqueles que gravam a aula e levam para a família escutar e traduzir as falas por 

escrito, o que demanda muito tempo. 
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Por conta do modelo de ensino oralista, Laborit fez questão de mencionar que “repete-

se sempre um ano quando se é surdo. Impossível fazer de outro modo, quando se assimila 

cinquenta por cento do conteúdo das aulas, lendo unicamente os lábios” (LABORIT, 1994, p. 

162). 

Em 1991 ocorre a primeira tentativa frustrada de Laborit ingressar na universidade, 

isso depois de seus esforços e dos incentivos recebidos para que assim procedesse. Antes 

mesmo de firmar um compromisso com as atividades teatrais, ela conseguiu ser aprovada na 

seleção do bacharelado. 

Certo dia, sua mãe falou que tinha um diretor de Teatro querendo falar com 

Emmanuelle a respeito da nova encenação de Os Filhos do Silêncio, que aborda uma história 

de amor, revolta e humor do desafio de dois mundos: o do ouvinte Jacques e o da surda Sarah.  

Durante a conversa com o diretor Jean Dalric, ele admitiu que Laborit era a garota 

ideal para fazer o papel de Sarah, mas confessou que muitos tentaram impedi-lo de incluir uma 

atriz surda nessa peça.  

Em suas narrativas de vida, Laborit expressou que existe um pequeno número de 

atrizes surdas e que na Bélgica, essa mesma peça foi representada por uma ouvinte, e que o 

filme americano inspirado nessa peça havia ganhado “[...] um Award de interpretação e o Oscar 

em Hollywood” (LABORIT, 1994, p. 174). Além disso, o de Sarah foi interpretado por uma 

atriz surda.  

Diante de tanta responsabilidade, foram seis meses de encontros entre o diretor e 

Laborit até finalmente ela se decidir a seguir em frente nessa missão, período em que ela 

aprendeu bastante. Foram momentos de compartilhar amor e compreensão, intercalados com 

enfrentamentos e brigas: “Ouvintes e surdos juntos, é uma troca extraordinária, preciosa” 

(LABORIT, 1994, p. 187). 

Os ensaios seguiram sob as orientações de dois diretores, um surdo e um ouvinte, 

sendo que Jacques era representado por Jean e Sarah por Laborit.  

Jean era um professor que utilizada um método para retirar as crianças do isolamento 

em um instituto de jovens surdos, obrigando-as ao uso de leitura labial, a falar.  

Por sua vez, Sarah, que nasceu surda, nega-se a utilizar o método: “[...] Quer 

permanecer enclausurada em seu universo de silêncio. Ela não aceita o mundo dos ouvintes. 

Foi machucada, humilhada. Nunca aquele mundo fez esforços para se comunicar com ela. Por 

que faria de modo diferente? Até seu pai a havia abandonado” (op. cit.). 

O teatro, de paraíso, tornou-se local de trabalho para Laborit. Trabalho de natureza 

muito difícil, onde representou o papel de Sarah. Foram horas e horas de dedicação, trabalho 
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refeito, recomendações distintas de dois diretores, até moldar seu personagem seguindo seus 

sentimentos no “aqui e agora”, aspecto relevante no Teatro.  

O dia da estreia chegou e a família de Laborit lá estava prestigiando seu trabalho, 

juntamente com Liennel, responsável pela criação do personagem Sarah na França há cerca de 

dez anos daquela data.  

Muitos foram os aplausos conquistados no teatro de Mouffetard, depois no teatro do 

Ranelagh.  

A jovem começava a distinguir a reação do público, se eram vibrações negativas ou 

positivas, se havia calor ou frieza, e sentiu-se reconhecida com as críticas maravilhosas que 

recebeu, parecia que a partir daquele instante a gaivota havia pousado em um lugar onde 

realmente se identificara.  

Um dos espectadores, pai de uma criança surda, manifestou seu carinho e 

agradecimento pela apresentação de Laborit, ressaltando que por conta da apresentação 

assistida, ele sentiu motivado para ajudar sua filha a aprender a língua de sinais, o que 

emocionou o elenco (LABORIT, 1994).  

 

Figura 6 - EMMANUELLE LABORIT NO CARTAZ DE “OS FILHOS DO SILÊNCIO”, 

FAZENDO UM SINAL QUE EXPRIME A UNIÃO ENTRE OS DOIS MUNDOS 

 

Fonte: LABORIT36, 1994, p. 102.  

 

                                                           
36 Foto por Keystone Sipa Press. 
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A notoriedade dos trabalhos de Laborit enquanto atriz demonstra sua paixão e seu 

comprometimento com o teatro, sendo indicada para o Prémio Molière37, em 1993, por conta 

da atuação na peça Os Filhos do Silêncio, traduzido da versão francesa Les enfants du silence. 

Jean foi também premiado, pela melhor adaptação de espetáculo: 

 

[...] Ela recebe o troféu das mãos de Edwige Feuillere e Stéphane Freiss. A 

jovem mulher, em lágrimas, expressa agradecimentos particularmente 

interessantes na Linguagem de Sinais Francesa (LSF). Ela pede ao público 

que faça o sinal "união" na LSF, enquanto ela consegue murmurar "gosto 

muito de vocês" no microfone38 (INA, 2017, p. 1, tradução nossa). 
 

O espetáculo Os Filhos do Silêncio rendeu muitas visitas de Emmanuelle (ver figura 

6) aos teatros e espaços culturais em todo território francês. Ela foi alvo de jornalistas e muitas 

fotografias, deu entrevistas, participou em programas de televisão, e, recebeu ofertas de outros 

papéis no cinema. Foi uma das maiores conquistas da jovem que, por sua interposição à mídia, 

despertou curiosidade e interesse pelo mundo dos sujeitos surdos.  

Já Vilhalva (ver figura 7) é Mestra em Linguística pela Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC, Especialista em Metodologia de Ensino (Faculdades Integradas de Fátima do 

Sul – FIFASUL) e Graduada em Pedagogia (Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso – 

FUCMT, atual Universidade Católica Dom Bosco – UCDB). Ela relembra que para ingressar 

na faculdade foi uma longa trajetória, pois não tinha êxito na redação devido às dificuldades 

linguísticas relacionadas com a Língua Portuguesa (VILHALVA, 2018). 

Por coincidência ou não, na oportunidade em que foi aprovada no vestibular de 

Pedagogia, ela incluiu a seguinte observação na sua prova: “Sou pessoa com deficiência 

auditiva” (VILHALVA, 2004, p. 39). Enfrentou contratempos no início do curso, procurando 

sentar sempre em silêncio para não incomodar ninguém, na esperança de não ser percebida e 

evitar perguntas que teria dificuldade para responder.  

Uma de suas melhores recordações foi o grupo de pesquisa, quando participou das 

atividades com uma colega cadeirante, outra que atuava com pessoas com deficiência mental, 

uma superdotada (assim considerada por Shirley Vilhalva) e duas outras colegas que eram bem 

                                                           
37 Premiação Molière por revelação teatral no cinema francês. Emmanuelle Laborit foi a primeira pessoa surda na 

França a receber esse reconhecimento. 
38 Elle reçoit le trophée des mains d'Edwige FEUILLERE et Stéphane FREISS. La jeune femme, en larmes, exprime 

des remerciements particulièrement émouvants en Langue des Signes Française (LSF). Elle demande au public 

de faire le signe "unir" en LSF, alors qu'elle réussit à ânonner "je vous aime" dans le micro (INA, 2017, p. 1, 

texto original). 
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tranquilas. Mesmo com a presença desses colegas, foram tempos difíceis: a moça não conseguia 

anotar o que o professor dizia e ao mesmo tempo realizar outra atividade (VILHALVA, 2018). 

 

Figura 7 - A PROFESSORA SHIRLEY VILHALVA 

 

Fonte: DIAS39, 2018, p. 1.  

 

Durante sua formação no Ensino Superior, Vilhalva passou a viajar bastante buscando 

conquistas e melhorias para a comunidade surda, nos âmbitos educacional e social.  

Foi voluntária na Feneis, por cerca de vinte e cinco anos, e, na Associação de Surdos 

de Mato Grosso do Sul – Assums, por aproximadamente quinze anos, além de ter exercido a 

função de Conselheira no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência – Consep, devido ao 

seu interesse pela educação de pessoas surdas no Estado do Mato Grosso do Sul, sobretudo, 

pelos índios surdos (VILHALVA, 2018). 

Ao conhecer a Feneis, promoveu o Primeiro Encontro Sul-Mato-Grossense de Surdos, 

reunindo indivíduos surdos influentes nas lutas pelo Estado afora, objetivando tornar a língua 

de sinais um direito para eles, no Brasil. 

Foram anos repletos de palestras e cursos ministrados pela própria Shirley, 

compromissos no Centro de Atendimento ao Deficiente da Audiocomunicação – Ceada, na 

Assums e nas igrejas onde ensinava o Curso de Língua de Sinais ou atuava como intérprete 

                                                           
39 DIAS, V. Shirley Vilhalva. Disponível em: <https://sites.google.com/site/pesquisassobresurdez/shirley-

vilhalva>. Acesso em: 26 jan. 2018. 
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para os sujeitos surdos sinalizadores, até que chegou o grande dia da formatura, no qual recebeu 

uma homenagem dos colegas. 

Nessa jornada atuante na comunidade surda, Vilhalva (ver figura 8) foi convidada para 

ser uma das palestrantes na Jornada da Educação em Vitória da Conquista, ocorrida entre os 

dias 11 a 13 de fevereiro de 2016, com o tema “Educação e sociedade: relação homem e 

mundo”, organizada pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (2016). 

Participaram do evento cerca de 1.500 educadores da Rede Municipal de Ensino, além 

das 150 vagas disponibilizadas para os educadores da rede privada, estadual e de outras cidades. 

O foco foi discutir temas relevantes por profissionais que fossem reconhecidos regional, 

nacional e internacionalmente, discutir sobre o homem e as sociedades de forma sistêmica. 

Dentre os convidados, se destacaram ela mesma e o filósofo e historiador Leandro Karnal.  

 

Figura 8 - SHIRLEY VILHALVA FOI PALESTRANTE NA JORNADA PEDAGÓGICA 

EM VITÓRIA DA CONQUISTA, NO ANO DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Registros pessoais da autora desta 

dissertação, 2016.  

Legenda: Da esquerda para a direita – Pedro Ernesto (intérprete e 

tradutor de Libras), Shirley Vilhalva (professora convidada para 

palestrar na Jornada da Educação de Vitória da Conquista), Magno 

Prates (professor surdo), Marcelle Bittencourt (autora desta 

dissertação). 

 

Vilhalva atua como professora há muito tempo, é autora ou colaboradora em livros, 

artigos ou capítulos de livros: Despertar do Silêncio (Editora Arara Azul, 2004); Experiências 
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Exitosas em Educação Bilíngue para Surdos (Governo do Ceará, 2011), Surdos: Qual Escola? 

(Editora Valer, 2011), Um olhar sobre nós surdos (Editora CVR, 2012), Índio Surdo (Editora 

Arara Azul, 2012), Artigo “Matemática em Libras” (Editora Arara Azul, 2012), Educação de 

surdos em debate - A educação do índio surdo brasileiro: implicações linguísticas (Editora 

Curitiba/UTFPR, 2014), Libras em estudo: formação de profissionais - Desafios na formação 

continuada de profissionais para educação inclusiva de surdos? O CAS como política de ação 

do MEC (Editora FENEIS, 2014) (VILHALVA, 2018). 

Ela foi a primeira diretora surda de escola pública do Mato Grosso do Sul e suas lutas 

estavam pautadas em um trabalho direcionado e explicativo relativo a cultura surda, o ser surdo, 

a LS e a Língua Portuguesa para grupos de profissionais e outros interessados. Nesse sentido, 

Vilhalva firmou parcerias e convênios com instituições e escolas. Devido ao número relevante 

de reuniões em que participou, um intérprete passou a fazer parte dos eventos, “[...] desde 

reuniões com governador, ministros, prefeitos e demais autoridades [...]” (VILHALVA, 2004, 

p. 60), tendo a língua de sinais ganhado representatividade nessas instâncias de poder. 

Em 31 de outubro de 2000, ela participou de uma solenidade referente à conclusão do 

Projeto “O mestre que marcou a minha vida”, ocorrida na Federação das Indústrias do Estado 

de Mato Grosso do Sul – Fiems, quando foi premiada, motivo de muita emoção e gratidão de 

Vilhalva por conta do reconhecimento das suas lutas e pelo reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais como um mecanismo de comunicação que promove o conforto linguístico 

dos usuários da língua (VILHALVA, 2004). 
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ÚLTIMAS CONVERSAS (?) 

 

“Quando eu quis fazer este livro, algumas pessoas 

disseram: - Você não vai conseguir” (LABORIT, 

1994, p. 8). 

 

Frases como a epígrafe acima são ditas aos indivíduos surdos com frequência na 

tentativa de inferiorizá-los, desprezando o potencial intrínseco do sujeito surdo que pode ser 

similar ao do ouvinte, salvo quando um deles apresenta alguma dificuldade associada a outro 

aspecto, que não seja exclusivamente à audição. 

Escrever realmente é uma tarefa árdua, complexa, que exige dedicação, muitas leituras 

prévias, experiências de vida e muita reescrita. O que interessa saber é que isso não é reservado 

a um determinado número de ouvintes: o que pode existir é uma diferenciação entre os 

narradores, como exposto pela linguista e analista do discurso Ida Lucia Machado (2016c), ao 

afirmar que há aqueles que são chamados de narradores natos, mas que há ainda os narradores 

que se autoconstruíram, além daqueles que apenas escutam e não desejam expor as narrativas 

de si. 

A narração - o ato de contar é uma experiência humana que vem fazendo parte do 

cotidiano desde os primórdios, nos diversos contextos sociais e discursivos. No decorrer do 

estabelecimento das relações sociais, ao dispor da narrativa de vida, o indivíduo desloca a 

centralização de si em direção aos outros. Isso se deve ao fato de estarmos cercados por histórias 

(narrativas) que vamos ouvindo ou lendo por toda parte e elas vão fazendo parte do nosso dia 

naturalmente, como o próprio ato de linguagem. 

Verificamos que, falar da individualidade se tornou algo coletivo, especialmente neste 

século em que a vida privada se tornou pública, e tratar de narrativas de vida de pessoas surdas 

também é partir de um olhar para si. 

Ao objetivarmos desvendar a identidade de duas mulheres surdas por meio da análise 

de suas narrativas de vida, descobrimos que as autoras Emmanuelle Laborit e Shirley Vilhalva 

testemunharam enquanto sujeitos-comunicantes um emaranhado de vozes (individuais e 

representações coletivas) que, possibilitaram por si só, a transmissão de seus medos, 

enfrentamentos, dificuldades, anseios, sucessos e fracassos, divididos em duas fases: 

1ª) antes do reconhecimento de uma identidade surda;  

2ª) desde o momento em que elas reconheceram que são pessoas surdas, pertencentes 

à uma comunidade surda e que têm cultura e identidade próprias. 
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Ficou evidenciado que o isolamento e a exclusão que Laborit e Vilhalva passaram 

durante o período em que viveram em um mundo de silêncio, quando ainda não conheciam a 

língua de sinais, resultaram em memórias traumáticas para elas. Ambas registraram que, 

posteriormente, descobriram um novo mundo ao fazerem o uso da língua de sinais, o que 

possibilitou o compartilhamento de ideias, sentimentos, sensações e indagações com outros 

sujeitos surdos e ouvintes, embora ainda enfrentem alguns desafios relacionados à falta do 

reconhecimento efetivo da LS e da cultura surda. 

Tanto Laborit quanto Vilhalva, cada uma ao seu modo, defendem o uso da LS pelos 

sujeitos surdos, tendo em vista que elas narraram que ser surdo, em muitos momentos, é estar 

só: passam dificuldades durante o registro de um Boletim de Ocorrência, ou ao requerer um 

atendimento médico, ou ainda, na tentativa de inserção na escola e em outras convivências 

sociais que ocorrem rotineiramente. Os sujeitos surdos ficam desassistidos pela falta de 

comunicação com os servidores públicos, médicos, familiares, colegas de classe, professores e 

todos aqueles com quem têm contato e desconhecem a língua materna dos cidadãos surdos. 

A língua de sinais, sendo a primeira língua (L1) dos sujeitos surdos, enquanto língua 

natural, é uma parte integrante da cultura dessa comunidade, e por sua vez, a identidade surda 

vai além do uso da língua de sinais.  

A identidade surda abarca duas dimensões de vozes: a imagem que a pessoa surda tem 

de si mesma, enquanto, membro de uma comunidade que faz uso da língua de sinais, e, a 

representação advinda de outras vozes que a considera como alguém que deve oralizar, e assim, 

oprime a identidade individual para sobrepor o discurso ouvintista. 

E mesmo sendo a Língua Brasileira de Sinais, uma língua oficial no país, assim como 

a Língua Portuguesa, no atual contexto, em que surgem debates rotineiramente sobre a temática 

de inclusão social, causa um estranhamento ser um fator de questionamento social as questões 

concernentes à identidade, sobretudo, as identidades surdas, pois já deveria existir um 

reconhecimento recíproco.  

Considerando que a identidade surda tem relação com as práticas sociais e as 

interações dadas no lar, no trabalho, na escola, com os amigos e colegas, enfim, na 

interatividade do sujeito com o mundo, e, como a comunidade surda não tem uma identidade 

homogênea (coletiva), embora seja influenciada pela cultura, é essencial que haja o respeito às 

múltiplas identidades (individuais). 

Ao nos deparar com as narrativas de vida das autoras supracitadas, da brasileira e da 

francesa, alguns imaginários sociodiscursivos foram percebidos e que impactam até a 

atualidade, como por exemplo, os indivíduos surdos ainda são encarados como sujeitos que 
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escrevem errado (por não acompanharem as normas gramaticas da LP, sendo que a Libras 

possui sua própria estrutura gramatical), chamados de “mudos” e vistos como seres incapazes 

de socialização.  

Além disso, os sujeitos surdos por vezes são ridicularizados, quando estão nas ruas 

comunicando-se por sinais, sendo comparados com os indivíduos ouvintes e cobrados para 

seguirem um padrão estabelecido por estes últimos, como se a surdez fosse muito mais um 

problema para a sociedade ouvinte do que para a comunidade surda. 

A imagem da surdez é recorrentemente realçada como falta ou deficiência de algo, por 

conta dos estereótipos ou imagens que se cristalizaram ao longo do tempo pelos ouvintes, 

mantendo os sujeitos surdos em um estado de isolamento, e estes passam a viver em um mundo 

onde opera a incompreensão e a negação de oportunidades, que favorece a exclusão daqueles 

que são julgados como “deficientes”. Quando as pessoas surdas são ignoradas, não se percebe 

a necessidade de interação entre elas e as ouvintes. 

Sendo assim, pudemos constatar que não dá para esquecer o passado dos indivíduos 

surdos e as tradições que lhes são conferidas, haja visto que essas histórias os tornam diferentes 

e com uma cultura rica de valores. Em grupo, eles se organizam e compartilham 

responsabilidades entre si, têm suas piadas, realizam atividades esportivas e festas 

comemorativas, fazem uso de tecnologias e interagem com o mundo de modo singular.  

É necessário assegurar ao cidadão surdo seu direito de ser participante da vida social. 

Ao aceitar a língua de sinais, a interação sujeito surdo/surdo e as representações que vão sendo 

(re)construídas ao longo do tempo sobre a(s) identidade(s) surda(s) desencadeiam novos modos 

de se perceber a comunidade surda. As divergências existem: há pesquisadores que negam a 

existência de uma cultura propriamente surda, e para outros, há sim uma cultura surda.  

Na sociedade atual é iminente que se reavalie as antigas noções que embasaram o 

pensamento e a ação humana, ressignificando os saberes de crença e conhecimento que não 

valorizam a cultura e identidade surda, para que seja estabelecida uma ordem de convivência, 

conduzindo as relações de forma compreensiva e resgatando os potenciais de cada um.  

A escola e a universidade se mostram como espaços que corroboram 

significativamente para o alcance dessa proposta, como fomentadora de debates em torno de 

temas que foram discutidos ao longo desta dissertação, porque são essenciais para o 

desenvolvimento de sujeitos autônomos e críticos, que façam a apropriação dos conteúdos 

sociais e culturais de maneira construtiva, tratando uns aos outros com respeito e repudiando as 

injustiças promovidas contra quem seja diferente. Doravante, muitas são as questões para se 

imaginar, e melhor que sonhar, é concretizar. Resta a missão conjunta de todos se envolverem 
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nesse processo: a comunidade surda, a família, os pesquisadores, os professores e demais 

representantes das escolas, as empresas de serviços públicos, e, ainda, os órgãos da 

administração pública federal. 

As obras O Voo da Gaivota (1994) e Despertar do Silêncio (2004) parecem-nos 

válidas e importantes, pois os fragmentos de suas vidas trazem uma riqueza de experiências 

marcadas por distintos sentimentos: mágoas, dores, mas também alegrias e conquistas. Tais 

registros despontam como lócus de denúncia da necessidade do respeito à diferença daqueles 

que usam suas mãos para falar, expressar, sentir, opinar e fazer história. Portanto, respeitar de 

modo irrestrito o direito de cidadania de todos os cidadãos, descartando as práticas segregatórias 

que inferiorizam os sujeitos surdos e distanciam-nos dos ouvintes é algo urgente a se praticar. 
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE I – Pontos em comum entre o período das primeiras vivências de Emmanuelle 

Laborit (1994) e Shirley Vilhalva (2004), sem o contato com a língua de sinais 

 

Intersecção entre as 

obras 

Pág. Primeira infância de 

Emmanuelle Laborit  

Obra: O Voo da Gaivota 

(1994). 

Pág. Primeiras vivências de 

Shirley Vilhalva  

Obra: Despertar do Silêncio 

(2004). 

 

Há uma linguagem 

materna e única de 

expressar entre 

mãe e filha, que 

cria seus próprios 

signos, seja entre 

mãe surda e filha 

ouvinte, ou mãe 

ouvinte e filha 

surda. 

17 “Mas nossa maneira de nos 

comunicarmos era instintiva, 

animal, chamo-a de 

‘umbilical’. Tratava-se de 

coisas simples, como comer, 

beber, dormir. Minha mãe 

não me impedia de gesticular, 

como lhe haviam 

recomendado. Não tinha 

coragem de me proibir. 

Tínhamos signos nossos, 

completamente inventados”. 

 

53 “Ser mãe surda e ter uma filha 

ouvinte e como ser mãe 

ouvinte e [ter] uma filha 

surda”. 

Lembranças dos 

primeiros anos da 

infância, de 

imagens paradas e 

sem qualquer 

relação. 

14 “Da minha primeira infância, 

as lembranças são estranhas. 

Um caos na minha cabeça, 

uma sequência de imagens 

sem relação umas com as 

outras, como sequências de 

um filme montadas uma atrás 

da outra, com longas faixas 

negras, grandes espaços 

perdidos”. 

14 “Crescendo por dentro e por 

fora, fui entendendo melhor o 

mundo e essa formação de 

mundo era feita visualmente, 

como se a caixinha que tinha 

dentro de minha cabeça 

estava ficando cheia, pois 

tudo que olhava era como se 

eu tirasse uma fotografia e ia 

guardando, assim ficava por 

muito tempo guardada as 

imagens paradas”. 

 

Não tinham noção 

da relação entre o 

espaço, o tempo e a 

ação dos 

acontecimentos. 

32 “[...] Não sei como, nem 

quando. Estávamos no 

campo. Papai, que fazia seus 

estudos de medicina, se 

ocupou dele; costurou-a, mas 

não deu certo. O gato morreu. 

Perguntei o que tinha 

acontecido. Meu pai disse:  

- Acabou.  

Isso queria dizer que ele tinha 

desaparecido, que tinha 

partido. Que não o veria 

novamente.  

Não sabia o que quer dizer a 

morte”. 

 

9 “Os meus olhos conseguiam 

registrar muitas coisas mesmo 

sem elaboração ou mesmo 

não sabia como utilizar tantas 

coisas que via”. 
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O mundo em sua 

volta parecia 

desordenado. 

19 “Talvez estivesse tentando 

exprimir o arranjo dessa 

desordem”. 

14 “Cada descoberta sempre leva 

tempo, lembrando como fosse 

um filme mudo ou sem 

sequência, projeção do que 

outra pessoa vai fazer, tudo 

precisava ser muito bem 

explicado e informado para 

que eu pudesse entender o que 

foi dito, elaborar e colocar de 

forma de dar certa 

importância ou fazer ligação 

com as coisas cotidianas, 

mesmo na simplicidade de 

entender como e por que os 

ouvintes faziam e viviam”. 

 

Gritavam na 

tentativa frustrada 

de serem 

compreendidas. 

11 “Dava gritos, muitos gritos, e 

gritos bem verdadeiros. Não 

porque tivesse fome ou sede, 

ou medo, ou dor, mas porque 

começava a querer ‘falar’, 

porque queria me ouvir e os 

sons não me chegavam. 

Estremecia. Sabia que 

gritava, mas os gritos nada 

significavam para minha mãe 

ou meu pai [...]” 

 

12 

 

 

 

“[...] eu não sabia me 

expressar oralmente de forma 

clara apenas sinalizava e 

soltava algumas palavras, eu 

precisava me comunicar”. 

 

Não assimilavam o 

que era signo, 

significante e 

significado. 

15 

 

 

 

7-8 

“[...] uma imagem da mãe que 

desaparecia, depois da mãe 

que aparecia, sem ligação 

entre duas”. 

“Papai, era ele. Mamãe, era 

ela. Maria, era minha irmã. Eu 

era Emmanuelle, eu existia, 

tinha uma definição, logo 

uma existência”. 

 

14 “[...] demorei muito para 

entender que eu, as pessoas, 

as coisas tinham nomes”. 

Viviam em um 

mundo de solidão e 

rejeição. 

12 “Sou uma gaivota perceptiva, 

tinha um segredo, um mundo 

só para mim”. 

 

20 “[...] eles não se 

comunicavam comigo, eu 

sentia que eles me evitavam”. 

Passaram por um 

processo doloroso 

para serem 

oralizadas. 

55 

 

“Tinha dificuldade de oralizar 

o nome”. 

24 “[...] com as pessoas fazendo 

leitura de palavras faladas ou 

a conhecida leitura labial ou 

orofacial”. 

 

Tinham medo de 

oralizar, escrever 

ou se comunicar.  

8 “E tinha mais medo do escrito 

do que do oral”. 

16 “[...] eu sempre procurava 

evitar pessoas estranhas, eu 

sempre tinha medo e me 

sentia insegura de ter 

descoberto a existência da 

comunicação”. 
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Comunicar não 

passava de intuição. 

7 “O que significam essas 

mímicas das pessoas em torno 

de mim, sua boca em círculo 

ou alongada em diversos 

trejeitos, seus lábios em 

curiosas posições?” 

 

21 “Na verdade eu não ouvia 

nada apenas lia as palavras 

que as pessoas diziam, lendo 

os lábios, a expressão do rosto 

e das mãos fazendo mímica 

representativa ou indicativa, 

usando exageradamente a 

intuição”. 

Passaram por uma 

fase em que usaram 

aparelhos 

auditivos. 

24 

 

 

 

 

 

“Com a reeducação e os 

aparelhos auditivos, você se 

tornaria uma ouvinte. 

Atrasada, certamente, mas 

você chegaria lá”. 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Certo dia um representante 

veio em minha casa e colocou 

um aparelho para teste [...] 

Alguns momentos depois eu 

pedi que ele tirasse 

imediatamente pois era muito 

barulhento e ele me explicou 

que eram sons novos para 

mim”. 

Era constante a não 

aceitação de si 

mesmas e de viver 

no silêncio. 

81 

 

“[...] enquanto esperava tinha 

de suportar aquela lei do 

silêncio”. 

 

58 “[...] nessa fase eu não me 

aceitava e essa não aceitação 

dificultava mais minha 

compreensão do mundo dos 

ouvintes”. 

 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

APÊNDICE II – Pontos em comum entre as vivências atuais de Emmanuelle Laborit 

(1994) e Shirley Vilhalva (2004), em contato com a língua de sinais 

 

Intersecção entre as 

obras 

Pág. Vivências atuais de 

Emmanuelle Laborit  

Obra: O Voo da Gaivota 

(1994) 

Pág. Vivências atuais de Shirley 

Vilhalva  

Obra: Despertar do Silêncio 

(2004) 

 

É comum o uso da 

língua de sinais no 

cotidiano. 

69 “Aprendi os sinais com uma 

velocidade que ultrapassou a 

dos meus pais. Tinham mais 

dificuldade que eu. Levaram 

dois anos, eu, três meses”. 

37-

38 

“Através da Língua de Sinais, 

que é uma Língua completa, 

com estrutura independente 

da Língua Portuguesa Oral ou 

Escrita possibilitando o 

desenvolvimento cognitivo 

do indivíduo surdo, 

favorecendo o seu acesso a 

conceitos e conhecimentos 

que se fazem necessários para 

sua interação com o outro e o 

meio em que vive”. 

 

Com a ajuda de 

sinais e observação 

foi possível ter 

novas descobertas e 

experiências. 

7 

 

 

 

 

14 

“Quando compreendi, com a 

ajuda dos sinais, que ontem 

estava atrás de mim, e amanhã 

diante de mim, dei um salto 

fantástico”. 

“[...] futuro, passado, tudo 

estava em uma linha do 

espaço-tempo”. 

 

9 “Aprendia sempre 

observando [...]” 

Passaram a 

compreender quem 

eram si mesmas a 

partir do olhar de 

explicações sobre a 

vida. 

8 “Ser alguém, compreender 

que se está vivo. A partir 

disso, pude dizer “eu”. Antes, 

dizia “ela” falando de mim. 

Queria saber onde estava 

neste mundo, quem era eu, e 

por quê. E me encontrei. 

Chamava-me Emmanuelle 

Laborit”. 

 

14 “Eu tinha necessidade que me 

explicasse o[s] mais simples 

detalhes da vida, como ela é e 

o porquê dela ser”. 

Com as novas 

descobertas 

relativas aos outros 

ouvintes, passaram 

a se sentir 

integrantes de uma 

sociedade, como 

alguém que pensa e 

existe. 

69 “Com a descoberta de minha 

língua, encontrei a grande 

chave que abre a grande porta 

que me separava do mundo. 

Posso compreender o mundo 

dos surdos, e também o 

mundo dos ouvintes. 

Compreendo que esse mundo 

não se limita a meus pais, que 

há outros também 

interessantes”. 

 

32 “[...] sentir que era uma 

pessoa que existia e pensava”. 
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Sensação de 

igualdade perante 

os outros. 

68 “Iria ser feliz, porque eles 

eram felizes”, pois “as cartas 

do jogo subitamente foram 

reveladas, as potencialidades, 

as possibilidades, a 

esperança”. 

 

37 “[...] a viver realmente como 

as demais pessoas e entender 

o porquê de [sua] existência, 

tudo ficou melhor”. 

O povo surdo se 

sente bem em se 

comunicar e 

conhecer melhor 

seus amigos. 

75 “O ‘povo’ surdo é alegre. 

Talvez porque tenha havido 

muito sofrimento em sua 

infância. Eles têm prazer em 

se comunicar e se alegram 

sempre. Em um pátio de 

recreação ou em um 

restaurante, um grupo de 

surdos que falam é algo 

incrivelmente vivo. Falamos, 

falamos, exprimimo-nos às 

vezes durante horas. Como se 

tivéssemos uma sede 

inesgotável de dizer as coisas, 

das mais superficiais às mais 

sérias”. 

 

62 “Amigo é o primeiro sinal que 

aprendi quando entre neste 

mundo tão mágico 

desconhecido.... chamado 

escola de surdos. Aprendi que 

quando uma pessoa abraça a 

outra é amigo”. 

Observaram que há 

variação linguística 

na comunidade 

surda – há sotaques 

e características 

culturais 

específicas. 

120 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 

“[...] Cada um tem sua 

maneira de fazer os sinais, seu 

estilo. Como vozes diferentes. 

Há quem acrescente sempre 

durante horas. E há aqueles 

que fazem resumos. Os que se 

exprimem com gíria, ou 

classicamente [...]”. 

“Encontro surdos por acaso, 

italianos, espanhóis, batemos 

papo, aprendo o seu 

‘sotaque’; os seus sinais 

exclusivos, e eles, os meus”. 

 

44 “Outras aldeias eram 

próximas e visitamos 

também, a diferença cultural 

era muito por serem aldeias 

tão próximas, Xavante e 

Bororó”. 

Compreensão de 

signo, significante e 

significado. 

163 “Com os sinais, comecei a 

falar muito melhor [...] 

Quando leio um romance, 

associo instintivamente o 

sinal correspondente à 

palavra que leio. Em seguida, 

leio mais facilmente nos 

lábios de quem o pronuncia”. 

 

37 “[...] e assim através da 

Língua de Sinais eu comecei 

a entender os significados dos 

sentimentos, das coisas, das 

pessoas, das ações e muito 

mais das palavras”. 

Aceitação de si 

mesmas, das 

diferenças, da 

noção de 

pertencimento 

identitário e da 

cultura surda. 

67 

 

 

 

 

 

 

 

“Eu sou surda não quer dizer 

o mesmo que ‘eu não escuto’. 

Quer dizer: ‘Compreendi que 

sou surda’ [...] Admitia em 

minha cabeça o fato de ser 

surda” 

 

59 “[...] não sendo apenas mais 

uma pessoa no auditório e sim 

uma pessoa surda com 

identidade própria, com 

direito de ser diferente e de 

descobrir o fascinante mundo 

dos ouvintes”. 
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67 “[...] Compreendia isso, 

analisava isso, porque me 

haviam dado uma língua que 

me permitia fazê-lo. 

Compreendia que meus pais 

tinham sua língua, seu meio 

de comunicação, e que eu 

tinha o meu. Pertencia a uma 

comunidade, tinha uma 

verdadeira identidade. Tinha 

compatriotas”. 

 

Identificaram a 

independência e 

autonomia como 

propulsores do 

progresso 

profissional e 

pessoal. 

117 “Descobria pela primeira vez 

minha independência”. 

59 “Como primeira diretora 

surda do estado de Mato 

Grosso do Sul em escola 

Pública representei a 

Comunidade surda a nível 

estadual e nacional”. 

Foram perceptíveis 

os avanços 

significativos na 

leitura e escrita. 

8 “Tinha tal fome e tal sede de 

aprender, de conhecer, de 

compreender o mundo, que 

não pude mais parar. Aprendi 

a ler e a escrever a língua 

francesa. Tornei-me falante, 

curiosa de tudo, 

simplesmente me exprimindo 

em uma outra língua, como 

uma estrangeira bilíngue”. 

 

36 “Com o passar dos anos fui 

me aprimorando cada vez 

mais no prazer da leitura e 

descobrindo que na língua 

escrita eu era igual as outras 

pessoas’. 

Fonte: Elaborado pela autora desta dissertação, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


