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Resumo Estando presente em todos os momentos de nossa vida, a língua pode ser considerada o elo 

que nos une ao mundo, pois é através dela que se transmitem valores, ideologias, conhecimentos, 

sistematizam-se e consolidam-se saberes, preservam-se culturas, ajuda a construir e expressar a 

identidade, porém a língua também pode ser uma forma de dominação, manipulação e status. É 

preciso entender o processo histórico para se entender a valorização dada a uma língua, pois se a 

língua produz história é também fruto desta história. O presente trabalho constitui-se numa reflexão 

acerca dos diferentes usos da Língua de Sinais pelos alunos surdos dentro da escola: 1) em situações 

informais, por exemplo, conversas, brincadeiras onde utilizam a Libras como forma de comunicação, 

respeitando suas regras e, assim, mostrando-se fluentes nesta língua; e, 2) nos momentos que 

envolvem o ensino formal realizando leitura e compreensão de textos da Língua Portuguesa em sala 

de aula onde, mesmo em uma perspectiva bilíngue, apresentam o uso do português sinalizado. Para 

isso foi utilizada a prática desenvolvida em sala de aula em uma Escola de Educação Bilíngue para 

Surdos no Município de São Paulo (EMEBS) no ensino fundamental II envolvendo alunos de 6° ao 

9° ano (5° a 8° série) em atividades de leitura nas aulas de Português ministradas por professor fluente 

em ambas as línguas. Através do questionamento em relação aos porquês do uso do português 

sinalizado nas leituras realizadas por alunos fluentes em Libras levantou-se como hipótese a 

influencia da visão histórica da educação de Surdos tanto no mundo como no Brasil. Em todo o 

processo histórico houve a oscilação entre o oralismo e o uso dos sinais, o oralismo sendo apresentado 

como uma forma de humanização do surdo e a língua de sinais como sua língua natural devendo ser 

utilizada como mecanismo de acesso para o aprendizado da língua oral, pois a fala ainda era o 

elemento de uniformização do sujeito e de inserção social mantendo-se a visão patológica da surdez. 

O valor dado as Língua de Sinais e, especificamente a Libras, pode estar determinando o ensino do 

Português como segunda língua e a importância do conhecimento e fluência da Libras. 
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