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Poema do surdo – Laura Serpa 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar uma obra poética do autora Laura Serpa, que consiste em retratar a vida e 

faz apresentar os surdos têm sentido som com chão pensar arrumar antes traduções de sinais, contando seu dia a dia e suas 

mudanças de acordo com o passar do tempo. 

CONCLUSÃO 

A autora fazer ideia a poema que o conhecimento das 

línguas de sinais como independentes e os surdos tem 

sentidos, mostrar capaz, a poema de libras e com os 

processos de valorização do “ser surdo” abriu-se espaço 

para as tradução, entender a linguagem de poetas das 

línguas de sinais. Lentamente a situação foi mudando: 

alguns surdos começaram a apresentar poemas em Libras, 

através de traduções de poemas escritos. 

A obra consiste em mostrar tem vários poemas como é 

sentido próprio a sua cultura. Às vezes pode outro surdo 

não conseguir, mas que assim lutar que eu podia me 

entendimento mostrar a sua língua de LIBRAS como não 

tem efeito se pensar o meu jeito , que 
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Aqueles têm sentido conseguir me entendi que faço antes 

sinais pensar, mudar, mostrar o poema. Consegue tradução a 

apresentar, pensar estive como é movimento. Se um surdo 

tem direito pode faço é seu próprio a língua de LIBRAS tem 

movimento mostrar sinais igual o sentido emoção.  

Como não tem explicar pensava antes que isto alguns a frase 

e com contexto como consegue mudar sinais, mas  

expressão, o movimento corporal na hora de apresentar o 

poema me fez emoção. 

se os povos conseguimos entender que fez a poema 

será o surdo, o surdo tem capacidade mostrar antes 

que tem sentido, os sons perceber, entende os sonos 

pelo movimento do chão 


