
“Falando com as mãos” -

Linguagem, Interação e 

Cultura das Comunidades 

surdas

Departamento de Letras
Pós-graduação – Estudos da Linguagem

Grupo de Estudos: 
“Linguagem, Cultura e Trabalho”

http://lingcult.wordpress.com/



O que é um Grupo de Estudos?

• Profa Maria das Graças Dias Pereira

“Linguagem, Cultura e Trabalho”

http://lingcult.wordpress.com/



Projetos na área da Surdez:
• Doutoranda Carolina M. de P. Ferreira

• Doutoranda Priscila Starosky

• Pesquisas no Ambulatório de Surdez Bilingue da 
UFRJ – Pedagoga e professora Marlene Prado 

• Bilinguismo: L1 – língua de sinais (LIBRAS) / L2
– língua oral/escrita (Português) 



Projeto:

“Narrativa de mães de surdos no 
grupo de orientação da UFRJ: os 
padrões interacionais da família e 

as intervenções da mediadora”

Carolina M. de P. Ferreira



Projeto: “O role-playing game como prática 
pedag ógica de criação de histórias no 

contexto da surdez”
Priscila Starosky

• Participantes: quatro adolescentes surdos, professora 

surda, especialista em RPG e educação, intérprete de 

LIBRAS;

• Criação de um RPG de mesa adaptado aos interesses do 

grupo e às especificidades dos surdos

• “Tina e os Caçadores de Enigmas no Engenho do Medo”





Documentário “Som e Fúria”

• Língua de Sinais;
• Cultura e comunidades surdas;
• Implante coclear > Surdez

Saúde X Doença
Normalidade X Diversidade



Debate

Se seu filho nascesse surdo o que você 
faria? Procuraria conhecer mais sobre a 

língua de sinais e a comunidade surda ou 
se concentraria no aprendizado da fala e 
no uso do aparelho auditivo / implante? 

Por quê?



Quais as principais semelhanças e 
diferenças entre surdos e ouvintes que 

podem ser percebidas no filme?

Quais as dificuldades que vocês acham que 
existem em relação à educação de surdos
no Brasil e no mundo e as consequencias

sociais disso?



Cursos de LIBRAS e afins...
• Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES

Tels: (21) 2285-7597 - Ramal 141 OU 3826-2139 Correio eletrônico: 
dfcrh@ines.gov.br (DDHCT/COPET/DFCRH)  http://www.ines.gov.br/ 

• Casa de Cultura do Silêncio
Rua Ribeiro Guimarães, 338 - Tijuca
Rio de Janeiro - RJ 
Tel.:(0xx21) 2268-2002 / Fax:(0xx21) 2238-7152 
http://www.casadosilencio.hpg.ig.com.br/

• Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos  - FENEIS
Rua Santa Sofia, 139 - Tijuca
Rio de Janeiro - RJ
Tel: (21) 2567-4880, (21) 2567- 4800
http://www.feneis.com.br/



Sites recomendados

• http://www.dicionariolibras.com.br/

• http://www.culturasurda.com.br/

• http://www.libras.ufsc.br/

• http://www.signwriting.org/


