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Roteiro do Professor
A voz do silêncio • Giselda Laporta Nicolelis

   SUGESTÕES DIDÁTICAS

1.   Um dos temas abordados em A voz do silêncio 
é a integração de uma criança surda e as difi-
culdades enfrentadas por ela.

  Pode-se sugerir em sala uma atividade para 
que os alunos vivenciem a experiência dos 
deficientes auditivos e tenham uma peque-
na noção dos problemas enfrentados por 
eles: os alunos devem tentar se comunicar 
sem o intermédio das palavras, ou seja, sem 
falar ou escrever. Como isso seria possível? 

  Incentive-os a descobrir outras maneiras de 
se comunicarem uns com os outros e depois 
organize um bate-papo sobre o assunto. Que 
dificuldades os alunos encontraram para es-
tabelecer uma comunicação eficiente? Con-
duza a discussão de modo a mostrar-lhes o 
quão difícil pode ser a situação de não poder 
se comunicar pelas vias da fala e da escrita.

2.   Em uma passagem fundamental do livro, a 
pequena Nádia é matriculada numa escola 
especial para deficientes auditivos, na qual 
aprenderá a língua de sinais. 

  As Línguas de Sinais (LS) são as línguas na-
turais das comunidades surdas. No Brasil, 
ela recebe o nome de Língua Brasileira de 
Sinais, cuja sigla é Libras. Decerto os alunos 
já viram alguém se expressar por meio dessa 
linguagem em algum lugar.

  Verifique a possibilidade de convidar alguém 
versado em Libras para apresentar à classe. 
Peça-lhe que explique a língua aos alunos e 
até mesmo que transcreva algumas palavras 
ou frases. 

  Depois pode-se organizar uma espécie de jo-
go no qual os alunos devem tentar reconhe-

cer alguns sinais indicados pelo(a) especia-
lista em Libras. 

3.  A voz do silêncio trata essencialmente de lu-
ta e superação. Mas aborda também a ques-
tão da generosidade. A família de Samara 
aprende a compartilhar ao oferecer à menina 
Nádia uma oportunidade que ela jamais teria 
no seio de sua própria família. 

  Esse valor − tão pouco em voga em nossa so-
ciedade capitalista − merece uma importante 
reflexão, e não apenas por seu sentido mo-
ralista. Foi somente a pequena Nádia que se 
beneficiou do ato de bondade da família de 
Samara? Ou, pelo contrário, Samara, Gusta-
vo e Rodrigo também não receberam muito 
em aprendizado, amadurecimento e amor? 

  Proponha uma discussão sobre o assunto 
com os alunos e depois oriente-os a escrever 
uma pequena redação expondo seus próprios 
pontos de vista.

4.  Sugira um debate acerca da função do Estado 
em relação ao suporte à deficiência. Uma vez 
que se cobram diversos impostos aos cida-
dãos, o acesso a escolas especiais, para todos 
os tipos de deficiências, não deveria ser um 
direito de todos, oferecido gratuitamente? 

5.   Por vivermos em um momento que privilegia 
o “ideal”, a “perfeição”, somos bombardea-
dos diariamente, em todo tipo de mídia, por 
corpos ditos “esculturais” e “perfeitos” − na 
verdade, modelos irreais de uma “perfeição” 
praticamente inatingível. A ânsia por essa 
suposta perfeição é, inclusive, a causa de di-
versos transtornos terríveis da nossa socie-
dade moderna, como a anorexia, a bulimia, 
o bullying etc. 
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  Organize um debate tendo esse tema como 
ponto de partida. Quem define esse ideal 
de “beleza” e “perfeição”? Aliás, o que é 
a perfeição? O que é mais importante: ser 
“perfeito” ou funcional? Como se encai-
xam os portadores de deficiências dentro 
desses conceitos tão artificiais de beleza e 
perfeição? Como os alunos acham que os 
portadores dessas deficiências se sentem, 
uma vez que eles não se encaixam nos pa-
drões correntes de “perfeição”? O bullying 
é uma questão que o livro não aborda. Co-
mo Nádia seria recebida se estudasse nu-
ma escola comum, em meio a crianças não 
portadoras de surdez? 

  Incentive os estudantes a refletir sobre essas 
questões e depois peça que produzam uma 
redação sobre o tema.

6.   A autora comenta, numa passagem do livro, 
que a surdez talvez seja uma deficiência 
mais cruel que a perda da visão. Ambas as 
deficiências, decerto, oferecem certos graus 
de dificuldade aos seus portadores. 

  Depois de mostrar aos alunos a língua de  
sinais dos surdos, apresente-lhes o alfabe-
to braille, o sistema de escrita com pontos 
em relevo que permite aos cegos ler e es-
crever por meio do tato. Proponha então 
um debate acerca das necessidades especí-
ficas de integração para cada um dos tipos 
de deficiência.

7.   É cada vez mais habitual que pessoas com 
deficiência, devido à perspectiva inclusiva 
das modernas políticas públicas, exerçam 
toda espécie de atividade − as mesmas das 
pessoas ditas “normais” −, incluindo a práti-
ca esportiva de alto nível. Temos, assim, as 
Paraolimpíadas, jogos nos quais participam, 
exclusivamente, pessoas portadoras de de-
ficiência. Exiba para os alunos vídeos com 
entrevistas ou apresentações esportivas dos 
atletas paraolímpicos, e depois organize um 
debate a respeito do tema. 

8.   É evidente que a deficiência auditiva, se de 
grande grau de severidade, impõe limitações 
que se tornam intransponíveis, quaisquer 
que sejam o esforço e a dedicação de seu 
portador. Desse modo, toda a perspectiva da 
música, por exemplo, parece inalcançável 
para os deficientes auditivos.

  Entretanto, Beethoven, um titã da música, 
perdeu grande parte de sua audição no de-
correr da vida, e mesmo assim não abando-
nou a composição artística. Algumas de suas 
obras mais significativas, inclusive, foram 
compostas após o aparecimento da surdez. 

  Peça aos alunos que realizem uma pesquisa 
sobre a vida e a obra de Beethoven, espe-
cialmente focada na questão da surdez que 
acometeu esse grande gênio da música. Em 
que medida a deficiência auditiva refletiu 
na produtividade artística do compositor 
alemão? Para ilustrar a discussão, apresen-
te aos alunos algumas gravações do período 
final da carreira de Beethoven, como seus 
Quartetos para Cordas. 

9.  Em que medida a audição é fundamental pa-
ra a nossa compreensão do mundo? O tema 
dos sentidos e da apreensão da realidade foi 
muito discutido, por exemplo, pelos filóso-
fos empiristas do século XVIII, como Denis 
Diderot em seu célebre livro Carta sobre os 
cegos para uso daqueles que veem.

  Tomando como base o livro de Diderot e 
seus conceitos fundamentais, discuta com 
a classe essa perspectiva do empirismo, que 
afirma que todo conhecimento provém dos 
sentidos.
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