
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

LUIS FERNANDO CARVALHO CINTRA

OS SINAIS DA CULTURA: A LIBRAS CONSTRUINDO IDENTIDADES

CURITIBA

2013



LUIS FERNANDO CARVALHO CINTRA

Os SINAIS DA CULTURA: A LIBRAS CONSTRUINDO IDENTIDADES

Trabalho  apresentado  como  requisito  parcial  à 
obtenção  do  grau  de  Bacharel  no  curso  de 
graduação em Ciências Sociais, Setor de Ciências 
Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal 
do Paraná. 

Orientadora: Profa. Laura Perez Gil

CURITIBA

2013



Dedico  este  trabalho  à  minha  
família,  especialmente  à  D.  
Maria  do  Carmo  e  Sr.  
Raimundo



AGRADECIMENTOS

Primeiramente  à  compreensão  da  minha  família,  quando  da  decisão  de 

realizar este curso. Principalmente À D. Maria do Carmo e Sr. Raimundo, meus pais, 

pelo apoio fornecido neste longo período de graduação.

À Profa  Laura,  que acompanhou de perto  estes  momentos de conflitos  e 

tensões, tecendo comentários, me ajudando a desenvolver este trabalho de uma 

forma mais esclarecedora. 

À todas as pessoas que de alguma forma fizeram parte desse processo de 

construção  intelectual.  À  todos  os  professores  de  ambos  os  departamentos, 

especialmente os DEAN, com os quais mantive um contato mais próximo.

Ao Andrade, que inúmeras vezes nos socorria com sua simpatia, e à Sandra, 

nova secretária do DECISO.

Aos amigos,  indispensáveis neste percurso,  Gabriel  Almeida,  David Couto, 

Lucas  Sorrentino,  Arthur  Maccdonnal,  Anna  Horstmann,  Juliana  Horstmann, 

Diógenes Parzianello, Ana Rocha, Tiago Zanata, Gabriela Siqueira, Daniel Couto, 

Edson  Straub,  Caroline  Blum,  Luana  Sorrentino,  Aline  Stéfanie,  André  Pinhel, 

Pamela Cabral,  João  Vitor Fontanelli,  Charles  Peyerl,  cada  qual  a  sua  maneira 

dividindo momentos, festas, conversas, discussões. Em especial à Osíris del Corso.



RESUMO

Tendo  por  base  a  Libras  (Língua  Brasileira  de  Sinais),  surge  no  discurso 
Surdo  dois  agentes  em  relação  que  se  diferenciam  linguisticamente.  Esta 
diferenciação possibilita uma 'Identidade Surda'  fazendo frente a uma 'identidade 
ouvintista'.  Esta  diferença  é  acionada  como diferença  'cultural'  que  congrega  os 
surdos  frente  aos  ouvintes.  Todos  estes  elementos  estão  relacionados,  para  os 
Surdos usuários da Libras, na construção de um modelo de Inclusão Social  que visa 
a  defesa  de  um ideal  de  vida  em que  a  Libras  é  base  e  objeto  de  constante 
resguardo.

Palavras-Chave: Cultura Surda. Libras. Identidade. Inclusão Social. Antropologia.
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1  INTRODUÇÃO

Cultura  e  identidade  surda,  experiências  históricas  que  se  atualizam, 

memórias, movimento social, políticas públicas, Libras1. 

O dia 26 de setembro é o dia nacional dos surdos no Brasil,  esta data foi  

escolhida por ser o dia da fundação, em 1857, do Instituto Imperial de Surdos-Mudos 

no  Rio  de  Janeiro,  hoje  o  INES  (Instituto  Nacional  de  Educação  dos  Surdos). 

Fundado pelo surdo francês Sr. Eduard Huet e sancionada pelo presidente Lula pela 

Lei nº 11.796, de 29 de Outubro de 2008.

Em 2002, pela lei 10.4362, a Libras é reconhecida como a língua dos Surdos 

brasileiros, sendo reconhecido seu meio visual/motor de comunicação. No seu Art.  

2o  define que

Deve  ser  garantido,  por  parte  do  poder  público  em geral  e 
empresas  concessionárias  de  serviços  públicos,  formas 
institucionalizadas  de  apoiar  o  uso  e  difusão  da  Língua 
Brasileira  de  Sinais  -  Libras  como  meio  de  comunicação 
objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do 
Brasil.

Com o decreto  5.626,  de  22 de Dezembro  de 20053,  a  lei  supracitada é 

regulamentada,  tendo  o  Estado  como  responsabilidade  a  organização  de,  entre 
1 O termo 'cultura' aparecerá com frequência durante o texto, havendo uma diferenciação em seu uso 

conforme esteja trabalhando enquanto conceito antropológico, grafado em letra minúscula (cultura), ou o 
esteja usando como um termo nativo, grafado em maiúscula (Cultura).

2 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm

3 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
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outros,  escolas e classes bilíngues ou introdução de interpretes da Libras nas salas 

de aula da Rede Regular de Ensino. Essa foi uma grande conquista para os Surdos, 

que viram garantidos por lei o direito de utilizar a Libras (Língua Brasileira de Sinais),  

bem como sua utilização na educação em todos os níveis.

Quando começamos a estudar os Surdos, percebemos uma vinculação entre 

suas  demandas  políticas  atuais  com  sua  história,  sendo  esta  um  referencial  e 

motivador  em defesa  de  suas  escolas  bilíngues.  Quando  da  diretriz  tirada  pelo 

CONAE (Conferência Nacional de Educação) realizado entre os dias 28 de Março e 

1 de Abril de 2010, que pretendiam inserir toda a educação dos surdos na rede de 

ensino  regular,  fechando  suas  escolas  bilíngues,  os  Surdos  dão  início  a  um 

movimento político em defesa delas, intensificado quando da intenção do MEC em 

fechar a escola do INES.

A partir deste episódio, e um Vídeo publicado por Nelson Pimenta em que 

Martinha Claret4, diretora do SECADI/MEC no período, mostrava sua intenção de 

fechamento do INES, houve, por parte das organizações de surdos, liderada pela 

FENEIS  (Federação  Nacional  de  Educação  e  Integração  dos  Surdos),  uma 

intensificação no objetivo do não fechamento desta, que era tida como uma ameaça 

ao  fechamento  de  todas  as  outras  escolas  de  Surdos  a  partir  dela.  Este  fato, 

associado às deliberações que o CONAE, Conselho Nacional de Educação, aprovou 

em abril de 2010 que iam contra as demandas dos surdos e somado à declarações 

de Martinha Claret  a  respeito  da  intenção da ampliação das Escolas  Inclusivas, 

levaram os surdos usuários da Libras à se mobilizarem em defesa de suas próprias 

escolas. Este conflito entre o MEC e a Comunidade Surda atualizou o discurso surdo 

sobre a diferença entre estes e os ouvintes. Estes se difeririam culturalmente para 

com os ouvintes, acionando um discurso de identidade surda.

4 No presente trabalho me atenho à pessoa de Martinha Claret por ser ela quem surge 
nos discursos Surdos quando da tentativa de implantação das escolas regulares. No 
entanto, reconheço que ela, como representante do Estado, se alinha às políticas 
públicas desenvolvidas pelo MEC para a Educação no Brasil.
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Sendo a história dos Surdos estritamente vinculada à história que os Ouvintes 

escreveram  sobre  eles  a  partir  de  métodos  educacionais  empregados  à  sua 

educação, temos a construção da memória que se divide em dois momentos que se 

alteram  na  história,  um  baseado  em  momentos  de  apogeu,  quando  do 

reconhecimento dos surdos podendo ser educados, bem como o uso de sinais como 

método; e períodos estritamente relacionados ao sofrimento, quando das proibições 

dos  sinais  e  a  obrigatoriedade  da  oralização,  que  adentra  o  séc.  XX.  Não  se 

conhece a história dos Surdos fora da história dos métodos educacionais destinados 

a eles pelos Ouvintes, portanto sua história é dada pela perspectiva da educação. O 

que se transforma em um forte elemento simbólico em disputa, pois seria através 

dela que seria possível manter uma comunicação efetiva entre os Surdos falando 

em Libras, vinculada, assim, a existência da própria Comunidade e Cultura Surda 

como  elementos  definidores  de  identidade  marcando  a  diferença  com  o  'outro', 

ouvinte.

Disto temos, então, dois momentos, um onde os surdos são considerados por 

parte  dos ouvintes  que discutem o melhor  método de educá-los;  e  um segundo 

momento que tem os surdos definindo os rumos de sua educação, recontando e 

escrevendo  sua  história.  Ausência  de  autonomia  em  um  primeiro  momento, 

vinculada a um passado de sofrimentos, e a presença dela num segundo, vinculada 

a um passado de apogeu dos surdos. O Congresso de Milão e o abade de l'Epée.

Assim, ancorado nestas noções de identidade, baseada nesta memória com 

lastro  na  educação,  em  métodos  educativos,  pode-se  pensar  o  desenrolar  do 

movimento  surdo que  emerge e  ganha força  quando o  MEC ameaça  fechar  as 

escolas.  Novamente  estariam os ouvintes  propondo o que seria  melhor  para  os 

surdos,  novamente  seria  pelo  viés  educacional  a  ameaça  à  autonomia  surda. 

Ameaça esta que estaria muito além de somente um método educacional, mas a 

possível  volta  de  um  estado  de  coisas  que  é  vinculada  a  um  passado  de 

sofrimentos,  bem  como  a  retirada  dos  surdos  das  escolas  que  eles  próprios 

administram  e  que  seria  mais  que  espaço  de  educação,  mas  um  espaço  de 

sociabilidade,  espaço que cria  laços,  reforça a memória  do grupo,  e  constrói  as 

diversas  'identidades'  dentro  desta  'Identidade  Surda'  abrangente.  Assim,  a 
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emergência  do  movimento  surdo  pressionando  o  governo  pela  manutenção  das 

escolas  bilíngues,  e  referenciando  sua  argumentação  em aspectos  linguístico,  a 

Libras e o português, para marcar a diferença entre surdos e ouvintes em bases 

culturais. Ser Surdo, neste sentido, é ser culturalmente diferenciado dos ouvintes.

Esta história dada pela educação, com sentido atribuído entre um passado de 

sofrimento e outro de apogeu, permite que o Movimento Surdo atribua significados 

próprios às propostas postas pelo MEC, que se transformam em ameaça de um 

retorno  temporal  a  este  passado.  Sofrimento,  proibição  da  Libras,  empecilhos  a 

Cultura Surda, suas identidades surdas, tudo isto é atualizado para o contexto atual, 

em que a Lei de Libras não havia ainda completado uma década. Estes aspectos 

preliminares  comentados  trazem  para  a  presente  monografia  uma  discussão 

histórica em que as pessoas surdas estão inseridas de diferentes formas conforme o 

momento  de  que  tratamos.  Desde  uma  negação  de  sua  humanidade  até  o 

reconhecimento  dos  Surdos  enquanto  um  grupo  que  reivindica  sua  diferença 

marcada linguística/culturalmente. Elemento que está na base dos discursos surdos 

sobre uma Cultura Surda que os diferencia da 'outra' que surge juntamente com ela 

e se pretende igualmente abrangente nestes discursos, a 'Cultura Ouvinte'. 

A monografia foi realizada de uma forma um tanto limitada devido justamente 

a barreira linguística na interação entre pesquisador e pesquisado. Isto devido ao 

não  domínio  da  Libras  por  minha  parte,  apesar  de  ter  iniciado  no  curso  de 

aprendizado desta língua logo no começo da pesquisa. Mesmo com essa barreira, 

foi realizada uma pesquisa de campo de aproximadamente sete meses (entre março 

e outubro de 2011) tendo como centro a FENEIS de Curitiba, mesmo local em que 

iniciei  o  curso  de  Libras,  estabelecendo  contato  com  surdos  e  ouvintes  a  eles 

ligados.  Foi  a  partir  também da  Feneis  que  tive  contato  com surdos  de  outras 

instituições, tal como igrejas - mas sempre por intermédio de um ouvinte que fazia a 

ponte entre mim e os surdos. Estando em contato com eles desta maneira, tendo 

esta  limitação  na  comunicação  que  eu  não  conseguia  estabelecer  além  das 

apresentações iniciais, e necessitando sempre de ter um interprete, meu interesse 

recaiu  na  relação  que  se  dava  entre  Surdos  e  Ouvintes.  Destas  muitas 
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apresentações formais pelas quais eu tive a experiencia de passar, havia sempre 

duas perguntas que se repetiam constantemente: se eu era Surdo ou Ouvinte; se eu 

sabia Libras, o que vinha acompanhado de discursos marcando diferenças, e que 

estava querendo me ensinar a Cultura Surda. Percebi que estas perguntas eram 

dadas para me classificar identitariamente. A partir delas eu mesmo deveria definir 

minha identidade em oposição ao meu interlocutor, que me perguntava quem eu era 

a partir de uma pergunta fechada: sou surdo ou sou ouvinte? E quanto da Cultura 

Surda eu conhecia  ao me perguntar  sobre  a Libras.  No entanto,  apesar  de  um 

período  de  trabalho  de  campo,  esta  limitação  na  comunicação  não  permitia  um 

avanço significativo na pesquisa. Desta maneira, a principal fonte de informações 

utilizadas nesta monografia  foram trabalhos realizados por vários outros autores, 

além de acesso a sites que tinham a surdez e o Movimento Surdo como temática.

Assim, estas perguntas foram fatores importante para pensar as questões 

identitárias discutidas no segundo capítulo  e,  posteriormente,  poder  verificar  que 

esta questão da identidade também surgia na relação entre o presente, com a luta 

política pela manutenção das escolas bilíngues, e o passado, em que as decisões 

sobre as escolas de surdos eram dadas pelos ouvintes a estes. 

Em  toda  a  monografia,  pretendi  trazer  estes  elementos  constituidores  da 

Identidade  Surda  como  argumento  central,  tomando  por  base  o  reconhecer-se 

diferente, com uma posterior igualdade entre surdos, uma igualdade marcada na 

diferença com relação aos ouvintes. A partir daí definir o pertencimento à este grupo 

identitário denominado Surdos,  para então passar à análise tendo por base esta 

vinculação  entre  o  presente  e  uma  interpretação  do  passado  que,  a  partir  das 

propostas do MEC, é atualizada, e tida como uma nova interferência dos Ouvintes 

na educação  dos  Surdos.  Gostaria  de  chamar  a  atenção  para  o  fato  de  que  a 

Identidade  Surda  tal  como  trabalho  neste  texto,  tem  como  referente  para  sua 

definição a relação com o 'outro' do surdo, o 'ouvinte' (PERLIN & QUADROS, 2006). 

As múltiplas identidades que os diferem não estão sendo postas em questão, tais 

como  surdos  que  recusam a  Libras  e  são  oralizados;  os  que  utilizam  implante 

coclear; ou diferenciados por atividades profissionais, de lazer ou religiosas; surdos-

cegos; surdos-homossexuais, surdos-negros, etc.
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Este trabalho tem sua importância ao estabelecer uma referência inicial, um 

ponto de partida para futuros trabalhos que possam surgir com o intuito de discutir 

questões mais específicas, além de atualizar e contribuir com um campo de estudo 

identitário já amplo dentro dos Estudos Surdos.
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2   OS SURDOS NA HISTÓRIA DO OCIDENTE

A  comunidade  surda  traz  uma  trajetória  de  fracasso  educacional,  um 
fracasso que não é do surdo, e sim da comunidade ouvinte que, em sua 
supremacia, sempre definiu os rumos da educação de surdos através de 
políticas elaboradas longe da comunidade surda. Essa face da história dos 
surdos soa, no dizer de Wrigley (1996, p. 43), como formas de narrativas de 
história contada pelos que ouvem, (MACHADO, 2005, p. 4)
[...] nas quais apenas os nomes e detalhes do status dos que ouvem foram 
mudados. Pintar psicohistórias de grandes homens lutando para obter um 
lugar na história das civilizações dos que ouvem tem pouco ou nada a ver 
com representar as circunstâncias históricas das pessoas surdas vivendo à 
margem daquelas sociedades que ouvem. Esta história dos surdos é uma 
decepção,  simplesmente  reinvocando  e  reescrevendo  a  dominação  e 
exclusão que têm mais freqüentemente sido conhecida como “marcadores” 
da experiência histórica das pessoas surdas. (WRIGLEY, 1996, p. 43 citado 
por MACHADO, 2005, p. 5)

2.1  OS SURDOS NA EUROPA E NA AMÉRICA

A condição social  dos surdos, nos registros que se tem sobre sua história 

(MOURA,  LODI,  HARRISON,  1997;  LACERDA,  1998;  MACHADO,  2005)  - 

referenciada na Europa e que vai ter implicações no Brasil - , foi a de estar sempre 

inserido como um não partícipe desta, descrito sempre, e sempre como um não 

agente histórico - ele é passivo nesta -, na posição de alguém de quem se conta 

algo, algo que diz mais de quem escreve do que de quem é descrito. Os surdos, 

assim, são como um dos motivadores que os “reais agentes históricos”, aqueles que 

são lembrados historicamente,  aqueles  que “fizeram”  a  história,  se  utilizam para 

designar  a  condição  humana.  Assim,  ser  surdo  implica  ser  um agente  histórico 

passivo, sobre o qual vai ser escrito algo, sobre quem vai se discutir a condição da 

vida, de humanidade, sobre as questões religiosas, enfim, sobre qualquer atributo 

que defina o que é ou não ser humano em diferentes períodos. Portanto, ser surdo 

não é estar ausente nas descrições históricas, é estar nela, mas na história de quem 
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a escreve, na história de quem 'escuta'. Assim, diversos períodos históricos voltam 

seu olhar aos surdos, mas de uma forma ou de outra sempre enxergando neles uma 

incompletude sustentada filosófica, moral, religiosa, cientificamente. O que se tem 

sobre sua história é contada sempre com o olhar de quem olha primeiro a si mesmo 

e não se vê totalmente refletido naquele ao qual lhe falta um atributo, neste caso, a 

audição.

Na  antiguidade  greco-romana,  ser  surdo  era  estar  na  categoria  de  não-

humanos.  Esta  condição  humana  negada  aos  surdos  era  baseada  em  uma 

concepção de sua incapacidade intelectual em desenvolver o pensamento, pois este 

só o possuía quem falava, portanto,  quem demonstrava que pensava e, assim, o 

não falar  era  a demonstração de não desenvolvimento  intelectual  e  de  sua não 

humanidade (HIGGINS,  1990).  A  linguagem,  por  ser  a  demonstração  de 

humanidade, não poderia deixar de ser um importante meio de classificação dos 

sujeitos  e,  por  estar  vinculada  a  oralidade,  a  uma  língua  que  se  expressa 

necessariamente pela articulação da fala,  e sendo adquirida através da audição, 

retiraria dos surdos qualquer possibilidade de serem agentes, já que a fala,  não 

sendo atributo alcançável,  diga-se, não fazendo parte da construção do universo 

simbólico pelos surdos, fez com que estes sujeitos estivessem em uma categoria 

especial,  disto derivando na impossibilidade em ter a condição social  de cidadão 

reconhecida. A linguagem se torna, portanto, um elemento fundamental para se dizer 

o  lugar  social  dos  indivíduos  e  entender  não  só  como  era  esta  determinada 

sociedade, mas de tentar estabelecer uma inserção de um grupo social nela. Assim, 

as pessoas surdas não foram ignoradas por esta sociedade, mas vistas a partir de 

uma  classificação  possível  e  determinada  para  elas,  que  é  contextualizada 

historicamente dentro da sociedade que os descreve.

A  cosmologia  greco-romana  tinha  inscrito  no  corpo  os  elementos  que 

estabeleciam a condição de humanidade. Um ideal de perfeição dos corpos que é 

dada com base no corpo não defeituoso. Este elemento integrante da cosmologia se 

expressa na tradição filosófica da época,  que pode ser  exemplificada por  Platão 

(citado  por  AMARAL  1995,  p.44)  para  quem  “(a  Medicina  e  a  Jurisprudência) 

cuidarão apenas dos cidadãos bem formados de corpo e alma, deixando morrer os 
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que são corporalmente defeituosos” e Aristóteles (citado por AMARAL 1995, p.44) “... 

com respeito a conhecer quais os filhos que devem ser abandonados ou educados, 

precisa existir uma lei que proíba nutrir toda criança deforme”. 

Aos surdos são feitas menções enquanto categoria que se insere em um ideal 

de perfeição dos corpos e dos homens. Ideal do qual eles não partilham, ficando no 

polo  negativo  na  concepção  de  humanidade.  A  tradição  aristotélica  vincula  a 

linguagem ao desenvolvimento  intelectual,  à  condição humana e  à  aquisição da 

cidadania. Isto, resumindo, possibilitado pelo fato de que é a língua oro/auditiva a 

condição  para  aquisição  de  uma  linguagem,  sem  a  qual  o  desenvolvimento 

intelectual ficaria impossibilitado. Estando os surdos ausentes da possibilidade de 

escutar e, por conseguinte, não serem capazes de adquirir uma linguagem oral e se 

comunicar  da  forma  como  os  'humanos'  se  comunicam,  de  pensar  como  os 

'humanos' pensam, do próprio ato de pensar, os surdos entraram na categoria de 

não-humanos. Era a habilidade em falar o que demonstrava a articulação de ideias 

e, portanto, o pensamento e a humanidade.

No entanto, nem todos os surdos ocupavam esta  mesma categoria frente a 

condição  de  humanidade,  sendo  diferenciados  entre  aqueles  cuja  surdez  era 

condição  de  nascimento  e  entre  aqueles  cuja  surdez  foi  adquirida  após  o 

aprendizado da linguagem (MOURA, LODI, HARRISON, 1997). À estes últimos não 

era negada a condição humana, bem como lhes eram facultadas a cidadania, já que 

eram  falantes  e,  portanto,  capazes  de  pensar.  Já  aqueles  cuja  surdez  era  de 

nascença ou adquirida antes da aquisição da linguagem, são categorizados como o 

descrito  acima,  podendo,  as  crianças  com  até  três  anos  de  idade  serem 

abandonadas a morte se identificada nelas a surdez.

Esta não humanidade atribuida aos surdos permanece na Idade Média, desta 

vez  vinculada  não  à  incapacidade  de  desenvolvimento  intelectual,  mas  à  uma 

concepção religiosa do que vem a ser o ser humano. 

“Até o século XVIII tudo o que dissesse respeito às pessoas “deficientes” e 
“mal-formadas” não tinha qualquer ligação com a ciência, mas sim com o 
obscurantismo da religião.  MAZZOTTA (1996, p.16) afirma que a religião, 
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com  toda  sua  força  cultural,  ao  colocar  o  homem  como  “imagem  e 
semelhança de Deus”, ser perfeito, inculcava a idéia da condição humana 
como incluindo perfeição física e mental” (PFEIFER, 2003, p. 25). 

Assim  temos  novamente  aparecendo  o  corpo  imbuído  de  significado  que 

preconiza a condição humana, desta vez vinculando ao seu 'correto' funcionamento 

o reflexo de Deus.  A ligação que é feita entre o não ouvir  e a não humanidade 

perpassando,  também,  pela  obtenção  dos  sacramentos  em  que,  sendo  estes 

adquiridos  pela oralidade –  a confissão -,  aos  surdos não eram possibilitados o 

acesso ao Reino dos Céus e, assim, retirada sua imortalidade da alma, sua vida 

eterna e sua condição humana (PERLIN, 1999).

Foi  no  fim da  Idade  Média  e  início  da  Idade  Moderna  que  ocorreram as 

primeiras tentativas de se ensinar os surdos a falar. Foram tentativas  realizadas 

com filhos de nobres no intuito de lhes ensinar a fala, a leitura e a escrita para que 

estes  pudessem  herdar  títulos  e  heranças  familiares.  Foi  o  primeiro  momento 

histórico em que aos surdos foi creditada, segundo Skliar (1996), a capacidade de 

aprender e, ademais, estava sendo considerada sua condição jurídica como viável. 

Esta 'capacidade' dos surdos estava ligada ao aprendizado da língua oral 5. 

Habilidade de aprendizado que,  até  então,  lhes  vinha sendo negada,  tanto  pela 

filosofia  -  que  os  viam como  ausentes  de  capacidade  intelectual  -  quanto  pela 

religião - que inclusive lhes tirou a alma por não os considerar capazes de aprender 

a falar  os sacramentos –,  e também pela medicina – que os considerava como 

lesionados cerebrais. O aprendizado da fala, escrita e leitura era realizado por Pedro 

Ponce de León (1520 – 1584) com filhos de nobres, sendo “considerado o primeiro 

professor de surdos na história” (MOURA, LODI, HARRISON, 1997, p. 3). De acordo 

com Sacks (2010, p. 26), “no século XVI, a noção de que a compreensão das ideias 

não dependia de ouvir palavras era revolucionária”.

5 A escrita e a leitura são variantes da língua oral, pois se utilizam dos mesmos sígnos, só que 
veiculados  por  meios  diferentes,  possuindo  a  mesma  base  e  estrutura  semântica;  a  mesma 
linearidade se encontra na relação escrita/leitura e na relação fala/escuta, estando nesta última a 
vibração do ar como meio propagador dos sons que permitem a comunicação. A linguagem de sinais  
se utilizam de outros mecanismos, quais sejam: os gestual/visuais, em que os sígnos utilizados são 
dados  em outra  base.  Os  signos  são  formados  pela  configuração  das  mão  relacionado  com o 
movimento ou não delas, dos braços, dos movimento do corpo, das expressões faciais. É uma língua 
cuja base é espacial. (STOKOE, 1978, citado por LACERDA, 1989)
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Até meados do séc. XVIII, a educação dos surdos é relacionada estritamente 

a oralizá-los, tendo como objetivo torná-los juridicamente capazes. É neste momento 

histórico que surge uma das figuras mais importantes na história surda, o abade 

Charles-Michel  de  l'Épée  que,  em  Paris,  encontrou  duas  irmãs  surdas  que  se 

comunicavam por sinais. Com elas aprendeu a língua gestual, e em 1770 fundou a 

primeira escola para surdos do mundo tendo como característica o ensino dos sinais 

(MOURA, LODI, HARRISON, 1997). Sua importância é dada ao fato de que foi ele o 

primeiro a considerar a comunicação por sinais como uma língua, humanizando o 

surdo sem que estes tivessem que falar  para conseguir  esta classificação.  Pela 

primeira vez na história o surdo aparece humanizado sem que devesse responder a 

certos  atributos  para  assim  ser  considerado.  No  entanto,  começa  a  ocorrer  um 

cerceamento com relação ao aprendizado através dos sinais, como coloca Lulkin 

(1998, p.35 citado por PFEIFER, 2003, p.26)

“A filosofia Sensualista6, ao defender uma evolução da língua e da razão a 
partir dos sentidos em direção à abstração, determina que a língua de sinais 
(e toda a sua cultura), por estar limitada aos gestos e à “langage d’action”, 
não passa de um nível  inferior do espiral  evolucionista.  O corpo está na 
base, a mente no topo. Logo concluindo que o surdo falante por sinais é um 
inferior  na  língua,  na  inteligência  e  no  pensamento.  Partindo  desses 
fundamentos,  educar passa a ser  corrigir,  reabilitar,  impondo uma forma 
evoluída de expressão tal como o falar.”

Assim, temos na Europa, neste momento, dois modelos de ensino dos surdos 

que são diferentes não só no método, mas no conteúdo e nos fins da educação para 

estes.  O  método  oralista  visava  a  inserção  do  surdo  na  sociedade  a  partir  do 

aprendizado da fala, da leitura labial, da escrita e da leitura da escrita, cujo objetivo 

era tornar o surdo o mais próximo possível de um ouvinte. Assim, um surdo que fala 

seria um surdo melhor por estar mais próximo da condição de ouvinte, sendo que o 

fim último da educação dos surdos seria o ensino da fala; e mesmo quando os sinais 

eram incorporados, o eram provisoriamente, somente até que a leitura labial e a fala 

6 “Sensualismo é a designação que se dá a uma doutrina segundo a qual todos os conhecimentos 
e todas as faculdades do espírito decorrem da sensação, sendo todo o conteúdo do espírito 
humano produto da experiência; é pois, uma forma de empirismo.” (CONTRIBUIDORES DA 
WIKIPÉDIA)
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já estivessem desenvolvidas. O método sinalista na educação dos surdos tinha o 

objetivo de ensina-los  habilidades e conhecimentos outros que não a fala, que até 

então  eram exclusividade  dos  ouvintes.  A língua  de  sinais  seria  o  meio  para  o 

desenvolvimento intelectual.  Se na educação oralista  os  sinais  eram meios para 

aprender a fala, neste último método o aprendizado da fala não está nem mesmo em 

questão. L'Épée considera o aprendizado da fala uma perda de tempo, já que os 

surdos possuem língua e podem ser ensinados através dela.

O trabalho com língua de sinais se  difunde. De acordo com Moura, Lodi e 

Harrison (1997), Tomas Galaudet, saindo dos EUA, visita a Europa com o objetivo de 

aprender  uma técnica  para  o ensino  dos surdos em seu país  e,  passando sem 

sucesso pela Inglaterra, vai para a França e estagia na escola de L'Épée, onde tem 

como professor o surdo Laurent Clerc. Ambos retornam para os EUA, e em 1817 

fundam a primeira escola para surdos neste país, escola esta fundamentada pelo 

método  e  objetivos  sinalista.  Em  1864,  é  fundada,  em  Washington,  a  primeira 

faculdade surda do mundo, a National Deaf-Mute College, hoje chamada Gallaudet 

University.

Cabe ressaltar que há mais que um método em jogo na disputa que se dá 

entre as vertentes oralista e sinalista. Neste período, pós guerra da seceção, os EUA 

estão preocupados com a unificação do país, estando intolerantes à persistência, ou 

constituição, de grupos minoritários. Por inspiração alemã, que estava desde o séc. 

XVIII tentando erradicar a língua de sinais tendo em vista uma unificação nacional, a 

língua passa a ser, assim, elemento importante como meio desta unificação, sendo a 

língua de sinais tomada como um elemento desagregador do país. (Ibid.)

Alexander  Grahan  Bell,  pensador  influente,  era  um  assíduo  defensor  do 

oralismo, sendo a língua oral a única completa e, portanto, a língua de sinais não 

considerada  por  ele  como  uma  língua,  além  de  ser  elemento  dificultador  do 

aprendizado da língua inglesa. Eugenista,  considerava que as escolas de surdos 

facilitavam a formação de comunidades surdas e, consequentemente, o matrimônio 

e a procriação entre seus membros, o que seria um risco para a sociedade.
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Até o momento, as disputas são dadas no campo filosófico, científico, e moral,  

tendo como plano de fundo uma inspiração política corrente não só nos EUA, como 

em muitos países da Europa, qual seja, a unificação nacional. É justamente neste 

período que vários congressos relativos à condição dos surdos são realizados, e o 

objetivo oralista da educação ainda aceitando o uso dos sinais como instrumento de 

oralização  dos  surdos.  Até  que  em  1880  é  realizado  o  congresso  que  vai  ter 

fundamental influência na educação dos surdos até a década de 1980. O Congresso 

de Milão, formado por cento e setenta e três congressistas ouvintes e um único 

surdo,  decidem  pelo  método  oralista  e  pela  abolição  dos  sinais  no  ensino  dos 

surdos,  tanto  na  sua  vertente  que  visa  o  ensino  dos  sinais  enquanto  língua 

propiciadora do conhecimento, quanto em sua forma de meio pelo qual se oraliza os 

surdos.

A repressão autorizada pelo Congresso de Milão foi legitimada pela nova 
ciência da raça, especialmente a disciplina da Antropologia. Em 1868, Paul 
Broca, o fundador da Sociedade Antropológica Parisiense, diz que nenhum 
conhecimento humano que forneça dados sobre a história do homem e da 
sociedade  humana  pode  ser  excluído  da  Antropologia.  Assim,  as 
classificações antropológicas do século XVIII para o indivíduo surdo ganham 
nova  força,  definindo  a  linguagem  dos  sinais  como  uma  forma  de 
sobrevivência  atávica  da  era  primitiva  do  homem,  fazendo  com que  as 
resoluções do Congresso parecessem razoáveis e progressistas. (LULKIN 
1998, p.38)

Com a decisão do Congresso há um rígido controle nos países com relação à 

utilização do método oralista  e a consequente eliminação dos sinais  tanto como 

método de ensino da fala quanto como meio de obtenção de conhecimento. Mesmo 

os surdos já sinalizados foram proibidos de utilizarem sua língua. Kyle (1999, p.17), 

diz que haviam punições para  quem era pego sinalizando, havendo pessoas que 

eram trancadas em porões, castigos e humilhações. De acordo com  Moura, Lodi e 

Harrison (1997, p. 10),

Para SKLlAR (op.  cit.,  1996),  a Itália  aprovou o oralismo para facilitar  o 
projeto  geral  de  alfabetização  do  país,  eliminando  um  fator  de  desvio 
lingüístico (Língua de Sinais), uma vez que eles procuravam uma unidade 
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nacional  e  lingüística.  As  ciências  humanas  e  pedagógicas  aprovaram 
porque o oralismo respeitava a concepção filosófica aristotélica em que o 
mundo  de  idéias,  abstrações  e  da  razão  é  representado  pela  palavra, 
enquanto o mundo do concreto e do material o é pelos Sinais. Outro fator 
importante para SKLlAR foi a força do clero, que num primeiro momento 
rejeitou o oralismo como representante do poderio alemão, mas que depois 
percebeu-o  como  uma  força  importante  por  motivações  espirituais  e 
confessionais (e de controle).

2.2  CONTEXTO BRASILEIRO

A institucionalização do ensino do surdo ocorre no Brasil  no ano de 1856, 

antes, portanto, do Congresso de Milão, quando da vinda de Ernest Huet, surdo, 

francês,  que lecionou  no  Instituto  Nacional  de  Paris  e  foi  diretor  do  Instituto  de 

Surdos-Mudos de Bourges, aqui fundando o Imperial Instituto dos Surdos Mudos, 

atual INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos). Segundo  Pinto (2007),  há 

relatos em documentos sobre a intenção na educação dos surdos em habilitá-los 

para que desenvolvessem atividades produtivas, a intenção seria o ensinamento de 

trabalhos manuais a estes. No entanto, coloca a mesma autora que foram realizados 

Congressos7 em que mesmo não sendo recomendado o ensino de “instrução” aos 

surdos, 

a Direção procurou ampliar o objetivo educacional e incluir a proposta de 
instrução para os surdos. De acordo com o currículo oficial do Instituto, a 
instrução  oferecida  compreendia  disciplinas  como  Língua  Portuguesa, 
Geografia,  História  do  Brasil,  entre  outras,  associadas  à  Linguagem 
Articulada e Leitura Sobre os Lábios8. (Pinto, 2007, p. 5)

7 A autora não especifica que Congressos são estes, nem quem participa deles.

8 Grifo meu
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A 'Linguagem Articulada' à qual a citação faz referência, é a língua de sinais 

francesa, que vai dar origem a língua de sinais brasileira, e é base desta. Sendo a 

'Leitura Sobre Lábios' ofertada somente a quem tivesse aptidão para tal, entendendo 

como  aptidão  resquícios  auditivos.  Assim,  temos  no  Brasil,  no  início  do 

desenvolvimento  da  educação  dos  surdos,  bem  como  nos  EUA,  a  influência 

francesa no que diz respeito ao modelo de educação empregado aos surdos. Vale 

ressaltar que estamos aqui tratando de um período anterior ao Congresso de Milão, 

em que o método sinalista ainda não havia sido tolhido.

A autora ressalta como essenciais à implementação do Instituto a vinda de 

Huet ao Brasil, para implementar seu projeto de educação, bem como o papel que o 

Estado tem para a manutenção do Instituto, que dependia totalmente das verbas 

governamentais e da caridade,

SOARES (1999) chama atenção para a questão da caridade na educação 
dos surdos e coloca que “a educação comum esteve sempre associada ao 
direito da liberdade e da igualdade, enquanto aos surdos, à caridade que 
não é obtida através de luta mas de apelo, pois é necessário ressaltar o 
infortúnio  para  adquirir  a  benevolência”.  Para  a  autora,  a  educação dos 
surdos situa-se no âmbito da caridade, da filantropia, na medida em que se 
os surdos não estavam nem entre os eleitos a receberem a devida instrução 
nem entre os vagabundos do mundo da desordem, então só restava a eles 
receber assistência e cuidados. (ibid, p. 8)

O Estado era o grande financiador,  sendo que Huet destaca ser essencial 

esta forma de financiamento para o projeto devido à condição de origem da maioria 

das pessoas surdas. Segundo Pìnto (2007, p. 7):

Em Relatório ao Imperador, datado de 22 de Junho de 1855, o Professor 
Huet demonstra sua intenção, pensamentos e meios de ação à criação de 
um estabelecimento para surdos mudos.  ‐ Para ele, nenhuma escola como 
essas  conseguiria  sobreviver  se  não  fosse  mantida  pelo  Estado,  pois  a 
maioria dos surdos mudos‐  pertencia a famílias pobres.
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Tanto foi assim que, ao chegar ao Brasil, suas duas primeiras alunas, antes 

mesmo da criação do Instituto, tinham pensão paga pelo próprio Imperador D. Pedro 

II. Quando da sua fundação oficial, foi montada uma comissão para dar apoio a ele, 

sendo os membros desta comissão Condes e Marqueses, pessoas da elite brasileira 

ligadas  à  política,  que  eram  responsáveis  por  conseguir  financiamento.  Ficou 

relatado somente dois casos de dois alunos que eram financiados por particulares.

Esses fatos denotam o interesse, dentre outros, do Estado Brasileiro em dar 

um lugar aos surdos, em classificá-los, em colocá-los, assim como foi argumentado 

até aqui, em um lugar do período histórico de que trata. Novamente aqui temos os 

surdos sendo relatados e a eles sendo procurado um estabelecimento dentro da 

ordem  social  vigente.  Aos  surdos,  neste  momento  são  reconhecidas  suas 

capacidades para o desenvolvimento de atividades econômicas, talvez não visando 

sua  autonomia  ou  lhes  conferindo  qualquer  possibilidade  de  ascensão,  mas 

reconhecendo este segmento social dos surdos, e uma tentativa de dar conta dele 

dentro do Brasil Império.

Após o Congresso de Milão, em 1880, ocorreu o fim da convivência entre as 

duas vertentes de ensino aos surdos, e o método oral foi validado como o único 

modelo oficializado a ser utilizado, excluindo-se o outro. A partir deste momento, e 

adentrando o sec. XX, foram diversos os modelos de instrução oral empregados aos 

surdos,  modelos  estes  topificados  por  Northern  &  Downs  (1975,  citado  por 

MOURA, LODI e HARRISON, 1997, p. 11 - 13) entre quatro principais: a) 'oralismo 

puro  ou  estimulação  auditiva',  que  consistia  em  que  “a  criança  surda  deve  ser 

exposta à língua falada e aos sons, sempre usar aparelho de amplificação sonora, 

se possível, e sofrer treinamento auditivo”, bem como o estímulo a leitura orofacial e 

o envolvimento familiar, em casa; se este método falhasse, usar-se-ia o b) 'método 

multissensorial/unidade silábica' em que se acrescenta ao método anterior a língua 

escrita como suporte;  c)  'método de linguagem por associação de elementos ou  

método da "língua natural"', este 

baseia-se no pressuposto de que a criança deve aprender a falar através da 
atividade.  Desta  forma  tudo  que  fosse  feito  deveria  ser  cercado  de 
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linguagem, o professor fala sem parar e as crianças são encorajadas a fazer 
perguntas através  da fala.  É realizado igualmente treinamento  de leitura 
orofacial e de fala (MOURA, LODI e HARRISON, 1997, p. 11)

d) 'método unissensorial ou abordagem aural' em que é necessário o envolvimento 

familiar e não se faz uso do treinamento de leitura orofacial,  mas se investe em 

realmente  fazer  a  criança  ouvir  através  de  estímulo  sensorial  e  emprego  de 

tecnologias auditivas de amplificação sonoras.

Estes métodos abrangem um período que se segue a partir da realização do 

Congresso de Milão, em 1880, e se estende até a década de 1960, não obtendo 

grandes resultados na educação dos surdos, acabando por se mostrarem ineficazes 

em seus propósitos.

Segundo  MINDEL  &  VERNON  (1971),  o  sistema  educacional  baseado 
numa abordagem oralista força as pessoas surdas a se adaptarem a uma 
imagem do que as pessoas ouvintes pensam que elas deveriam ser.  O 
homem surdo modelo é talhado a partir da imagem que o ouvinte tem de si 
mesmo e a inabilidade em ouvir faz com que a execução completa desta 
imagem seja impossível de acontecer em qualquer circunstância. É nesta 
perspectiva que vemos que todas estas tentativas de oralização do surdo 
caminharam,  numa  busca  incessante  de  transformação  do  surdo  num 
ouvinte que ele jamais poderá vir a ser. Uma vez que ele não pode vir a ser, 
nem a se comportar, nem a aprender da mesma forma que o ouvinte, as 
abordagens  oralistas  não  alcançaram  o  resultado  desejado: 
desenvolvimento e integração do surdo na comunidade ouvinte. (MOURA, 
LODI e HARRISON, 1997, p. 13)

Assim temos que independente do modelo educacional  ao qual  estejamos 

fazendo referência ao relatar a presença dos surdos na história, o fato relevante 

para a discussão aqui elencada é a própria presença deste grupo como inserido na 

sociedade,  sociedade  esta  que  reconhece  e  discute  a  forma  da  inserção  e 

reconhecimento. Não cabe aqui ressaltar se um método é melhor ou não que outro, 

mas o  fato  de  que a  existência  de  políticas  públicas  específicas,  congressos,  a 

preocupação com a questão da influência do grupo para constituição de identidades 

nacionais através da unificação linguística, etc, demonstram que os surdos, mesmo 

não sendo agentes da história (no sentido de quem a escreve) influencia seu curso 
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ao ser objeto de atenção da sociedade ouvinte englobante que procura definir  a 

posição que o surdo ocupa dentro dela. O Congresso de Milão ao propor o oralismo 

como forma de educação dos surdos, e se opor ao método sinalista não tem como 

proposta retirar dos surdos a possibilidade de aprendizado mas, ao contrário,  ao 

impor o oralismo o faz por ter que este método seria o melhor para tal fim, mesmo 

que este fim esteja associado a outras preocupações. O que este período, com os 

seus já citados contextos sociopolíticos, traz para a história e concepção da surdez, 

da época, é uma visão de humanidade surda que se dá pela sua possibilidade da 

normalidade. Ao surdo é dada a condição de se tornar curado, e a este propósito 

estavam empregando os esforços, para que o surdo pudesse efetivamente adentrar 

a sociedade dos 'normais', tendo em vista que sua patologia seria curável. Ver nos 

surdos esta patologia é considerá-los como passíveis  de serem 'normalizados'  e 

quanto mais próximos estivessem da normalidade, mais inseridos estariam. Assim, a 

inserção social estaria sendo dada pela normalização, pela cura da patologia. O que 

se pretendia era sua normalização e não um impedimento de uma manifestação 

linguística específica ao surdo, mesmo por que, neste momento, não era possível 

uma discussão que colocasse a língua como definidora de identidade ou formadora 

de  cultura  específica.  Mesmo  os  partidários  do  sinalismo  não  reivindicavam 

identidade e cultura, mas participação, inserção.

2.3  SURGIMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA LÍNGUA DE SINAIS

Silva (2009, sem página) conceitua um  “período assimilacionista/universalista 

na surdez” que, segundo sua avaliação, não se é possível de datar seu início, mas 

que foi dominante no séc. XX e vai até a década de 1980:
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“Esse discurso universalista da surdez está diretamente atrelado ao que se 
convencionou  chamar  de  oralismo.  Embora  a  bibliografia  competente 
sistematicamente enfatize a sua dimensão pedagógica (Skliar, 1998, 1999; 
Quadros, 1997; Sacks, 1998), acredito que o oralismo tenha sido algo bem 
mais  amplo,  produto  de  um  amálgama  discursivo  também  religioso, 
científico e político. Em linhas gerais, consistiu na segregação de pessoas 
que não ouvem em escolas especiais, sobretudo internatos, muitos deles 
católicos ou comprometidos com ensino da doutrina cristã. De certo modo, o 
oralismo visava operar o milagre da cura, o efatá9,  por meio de técnicas 
disciplinares  corporais  que  ajustavam o  corpo  surdo-mudo  desviante  ao 
corpo  normal,  necessariamente  ouvinte-falante.  Isto  é,  essas  disciplinas 
consistiam no ensino da articulação, da leitura labial e no aproveitamento 
dos resíduos auditivos por meio da utilização de próteses auditivas.”

“Ele era religioso, pois pressuponha a possibilidade de cura do surdo-mudo, 
como um milagre a ser operado por meio de uma disciplina que fazia do 
corpo  surdo-mudo um corpo  o mais  próximo possível  do corpo  ouvinte-
falante.  (…)  “pedagógico,  pois  consistiu  em  uma  política  educacional, 
fundamentada em teorias e práticas legítimas, que extrapolou o âmbito das 
escolas católicas (…).  Era também político, pois estava em consonância 
com os ideais  fundantes do Estado-nação moderno, a produção de uma 
língua  nacional  homogênea.  E  também científico,  pois  em concordância 
com as  concepções  médicas  e  antropológicas  acerca  de  o  normal  e  o 
patológico e da natureza do ser humano.”

Os  centros  onde  era  realizada  a  educação  oralista  dos  surdos,  segundo 

sugere Silva  (2009)  promoveu  justamente  aquilo  que  queria  impedir  que 

acontecesse.  Por  colocar  em  um  mesmo  espaço  físico,  as  escolas  especiais, 

diversas pessoas surdas, propiciou o desenvolvimento da comunicação gesto-visual 

entre elas. Assim, mesmo proibindo o uso das sinalizações, os centros davam as 

condições para que uma língua de sinais marginalizada surgisse. Sacks (2010) ao 

descrever o início de seu contato com o mundo dos surdos cita a autobiografia de 

David Wright (1969), poeta e novelista sul-africano que ficou surdo aos sete anos de 

idade e estudou em um instituto  oralista,  em que relata sua experiência em um 

destes centros:

A escola desenvolveu sua própria língua ou jargão específico, embora não 
verbal.  […] A regra era que todas as comunicações fossem orais. Nosso 
jargão de sinais, obviamente, era proibido. […] Mas aquela regra não podia 
ser  imposta  sem  a  presença  dos  funcionários  da  escola.  O  que  estou 
descrevendo  não  é  o  modo  como  falávamos,  e  sim  o  modo  como 

9 “Efatá, effata, ephata ou ephphata, do grego εφφαθα, significa “abra-te”. Utilizo esse termo 
que é sua transliteração para o português. De acordo com o evangelho, Marcos 7.31-37, foi 
proferido por Cristo quando ele curou o surdo-mudo (Bíblia Sagrada, 2001).” (Nota do autor)
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conversávamos  entre  nós  quando  nenhuma  pessoa  ouvinte  estava 
presente. Nesses momentos, nosso comportamento e nossa conversa eram 
muito  diferentes.  Relaxávamos  as  inibições,  não  usávamos  máscara. 
(DAVID WHRIGHT, 1969, citado por SACKS, 2010, pg. 23)

Na década de 1960 começaram a surgir estudos sobre as línguas de sinais 

que “clandestinamente” emergiam nestes centros. Stokoe foi pioneiro nos estudos 

linguísticos a este respeito estudando a língua de sinais emergentes nos EUA. Para 

ele as estruturas das línguas de sinais são semelhantes às das línguas orais: com 

limitados gestos é possível gerar um vasto número de unidades de significação, tal  

qual ocorrem com as línguas orais onde um limitado número de fonemas gera um 

vasto campo significacional das palavras. Assim como as palavras são formadas por 

fonemas, os sinais são formados a partir  de três elementos: a “configuração das 

mãos”; seu “lugar no espaço”; sendo estes seu “traço distintivo” (Lacerda, 1998).

Estes  estudos,  ao  enfatizarem  a  estrutura  das  línguas  de  sinais  como 

semelhantes às das línguas faladas retiram destas últimas a hegemonia com relação 

à  validade comunicacional,  desenvolvimento  de ideias  e  pensamento  abstrato,  e 

iguala ambas a partir do reconhecimento que a linguística vai atribuir às línguas de 

sinais como línguas completas em si mesmas. Cabe ressaltar que as línguas de 

sinais,  que se desenvolveram em diversos países, em nada são relacionadas às 

línguas orais destes países. A língua de sinais, no Brasil, para exemplificar, não é o 

português,  não  é  o  português  em  sinais,  mas  sim  uma  língua  independente  e 

completa em si mesma, com gramática, sintaxe e semântica próprias. Sendo assim, 

“não é possível transliterar uma língua falada para a língua de sinais palavra por  

palavra ou frase por frase – suas estruturas são essencialmente diferentes. (…) É, 

ela própria, a língua de sinais.” (SACKS, 2010, p. 37)

O trabalho de Stokoe se insere num contexto em que é reconhecido que o 

modelo  oralista  foi  falho  em seu  objetivo  oralizador.  Isto  devido  ao  fato  de  que 

poucos foram os surdos que desenvolveram satisfatoriamente uma fala articulada 

inteligível,  bem  como  o  desenvolvimento  da  leitura  oro-facial  ou  escrita.  Este 

descontentamento  com  relação  ao  oralismo  propiciou  o  método  denominado 

Comunicação Total.  Este  previa  que a criança surda deveria  ser  exposta a toda 
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forma  possível  de  comunicação,  articulando  gestos,  sinais,  fala,  expressão, 

simultaneamente para que a criança desenvolvesse suas potencialidades e, a partir 

disto, decidisse por ela mesma qual seria sua forma de comunicação. Paralelamente 

a  este,  surgia  o  método  da  Comunicação  Bimodal,  em  que,  diferentemente  da 

Comunicação Total, previa a utilização dos sinais com fins oralista. Os sinais seriam 

utilizados para ensinar a língua oral à criança (MOURA, LODI e HARRISON,1997). 

O que vale ressaltar aqui de importância para o presente trabalho é o retorno da 

comunicação sinalizada para a educação dos surdos pouco mais de oitenta anos 

após sua supressão oficial  dos institutos responsáveis pela educação destes.  E, 

além disto, é importante o fato que, mesmo após este tempo o método oralista foi  

duplamente  falho,  o  primeiro,  já  relatado,  por  terem sido  poucos os  surdos que 

conseguiram  desenvolver  uma  fala  inteligível,  e  foi  também  falho  no  intuito  de 

suprimir a língua sinalizada, que, aliás, surgiu dentro mesmo dos próprios institutos. 

Chamo atenção,  a  partir  deste momento,  à  virada que a condição de ser 

surdo vai  sofrer  e  que vai  ter  na língua de sinais  o  elemento primordial  para o 

estabelecimento  do que logo  vai  se  constituir  no  que hoje  é  denominado como 

'Cultura Surda' e 'Comunidade Surda', termos amplamente difundidos nos estudos 

surdos que se seguem nas décadas posteriores aos dias atuais. Silva (2009) chama 

atenção a uma mudança que vai se estabelecer nas esferas religiosas, pedagógicas, 

políticas e científica, já citadas, que anteriormente estavam associadas a um modelo 

universalista/assimilacionista,  como  colocado  mais  acima,  para  uma  concepção 

particularista  do  que  vem  a  ser  a  surdez  e  como  isto  se  deu  no  Brasil.  Esta  

conceituação  vai  se  efetivar  na  década  de  1990,  mas  já  estava  em  curso  em 

décadas anteriores.  Coloca o autor  que o  principal  agente  vai  se  dar  na  esfera 

religiosa, com uma re-significação do ideal de Efatá pelas igrejas protestantes, pelas 

congregações  batistas,  que  passam  a  olhar  para  os  surdos  como  povos  não 

alcançados e vendo neles a necessidade de evangelização, um povo ao qual se é 

necessário levar a palavra de Deus. Aos surdos, agora, não mais se pretende a cura 

de sua surdez efetivada no corpo,
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“protestantes  e  testemunhas  de  Jeová  vão  colocar  o  efatá  em  outros 
termos, pois a cura aqui se torna metafórica e espiritual. Trata-se, portanto, 
de operar uma tradução da mensagem cristã para termos apreensíveis aos 
surdos, fazendo com que possam “ouvir” a palavra. Segundo esse saber 
teológico  cristão,  essa  será  a  condição  para  a  salvação,  a  saber,  a 
libertação  da  surdez  espiritual,  o  que  garantiria  no  porvir  o  livramento 
completo da surdez física, que não deixa de ser vista como fruto do pecado 
original.  É por essa razão que interpretação simultânea para a língua de 
sinais é o cerne da missão batista com surdos; e a tradução e publicação de 
materiais  religiosos  nessa  língua  são  também  o  cerne  da  prática  da 
instituição religiosa Testemunhas de Jeová com surdos.”  (Silva, 2009, sem 
página)

Ainda pensando com o autor, 

“foram  os  batistas  que  melhor  condensaram  e  afirmaram  um  discurso 

missionário  com contornos  culturalistas  em relação  à  surdez:  os  surdos 

passaram  a  constituir  um  “povo  não  alcançado”,  com  língua,  cultura  e 

história” (Ibid)

Assim, ao definir os surdos como um “povo”, reconhecem a diferença, que é 

dada no corpo e reconhecida culturalmente. No entanto, este reconhecimento não é 

isolado  nas  igrejas,  mas  vem  acompanhado  dos  estudos  científicos  que  as 

legitimam, estudos realizados principalmente pela linguística.

Carlos  Skliar,  é  um  nome  de  grande  referência  para  a  mudança  que  a 

condição de surdez vai sofrer no Brasil. De acordo com Silva (2012), é com ele que 

se tem início a “retirada da educação dos surdos do âmbito da educação especial e 

deficiência” (Silva, 2012, p. 32), a situando entre a educação de minorias, pois é 

tomada a partir de uma visão de “particularidade linguística e cultural” (ibid). 

Não  podemos  deixar  de  lado  o  fato  de  que,  apesar  deste  modelo  que 

reconhece  nos  surdos  sua  cultura  específica,  não  extingue,  sobremaneira,  as 

concepções baseadas na oralidade. O que ocorre é uma transformação, uma re-

significação,  do  que  vem  a  ser  a  condição  da  surdez,  agora  apoiada  sobre  o 

reconhecimento  da  diferença,  tanto  quando  do  desenvolvimento  da  tecnologia 
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aplicada a questão da “cura”, quanto das ciências biológicas com os estudos de 

genes.

Silva (2009),  tratando da nova configuração que se estabelece a partir  da 

década  de  1990  no  Brasil  com  relação  normatização  jurídica  e  legitimação  da 

etnicidade surda, relaciona estas a uma mudança que ocorre dentro da concepção 

de Estado-nação que vigora no país a partir do final da década de 1990 que passa 

de um Estado-nação assimilacionista com intenções de homogeneização cultural, 

para um que reconhece a heterogeneidade cultural. Isto, coloca o autor, relativo ao 

fim da União Soviética e uma vitória ideológica do liberalismo sobre o socialismo. 

Com isto,  houve um enfraquecimento do movimento operário e da identidade de 

classe como categoria analítica e

“por conta disso, e de acordo com Gohn (2008), houve uma redefinição dos 
movimentos sociais a partir das últimas décadas na América Latina. Eles 
não  se  limitam  unicamente  à  política,  à  religião  ou  às  demandas 
socioeconômicas  e  trabalhistas.  Houve  mesmo um enfraquecimento  dos 
movimentos populares ligados ao local de moradia e à classe operária. O 
que emergiu foram os novos movimentos sociais, a saber, movimentos por 
reconhecimento identitários e culturais de toda ordem (raça, etnia, gênero, 
sexualidade,  idade)  que  ganharam centralidade  ao  lado  de  movimentos 
sociais globais, como movimentos antiglobalização e  ambientalistas.  Esses 
parecem  estar  plenamente  ajustados  às  reestruturações  que  se 
desenharam com o  recrudescimento  da  globalização,  pois  pautados por 
questões que intercruzam as nações. (Ibid, sem página).

Assim,  neste  contexto,  emerge  a  Comunidade  Surda,  reivindicando  uma 

Cultura própria, um modo de ser específico chamando para si a emergência dos 

surdos  enquanto  agentes.  A  partir  deste  momento,  surge  'Surdo'  como  uma 

categoria identitária.
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3  'CULTURA SURDA' CONSTRUINDO IDENTIDADES

A memória, segundo colocado por  Pollak (1989),  seria a referência que um 

grupo possui em que os indivíduos pertencentes a este teriam algo em comum que 

partilham entre si. No entanto, faz ele referência a um tipo específico de memória 

que é relacionada a uma apreensão do passado não referenciada somente a fatos 

vividos, ou presenciados por quem se utiliza dela, mas uma memória que ele vai  

colocar  como  herdada  e  transmitida  oralmente  e  que  perpassam  por  gerações. 

Maurice Halbwachs (1990) faz seu estudo sobre a memória coletiva relacionando 

uma interpretação do passado baseada em memórias vividas, presenciadas, pelos 

diferentes agentes de um determinado grupo social. Ambos os autores concordam 

em que não é a memória  que define  necessariamente  um grupo,  mas sendo a 

memória um fator que possibilita uma interpretação do passado, de maneira que 

elementos  pelos  quais  vão  ser  usados para definir  esta  memória  é  imposto  da 

coletividade ao indivíduo.

… acontece mesmo frequentemente que a dosagem de nossas opiniões, a 
complexidade de  nossos sentimentos  e  de nossas  preferências  não são 
mais  que  a  expressão  dos  acasos que  nos  colocaram em relação  com 
grupos diversos ou opostos  e  que  a parte  que  representamos em cada 
modo de ver está determinada pela intensidade desigual das influências que 
estes tem, separadamente, exercido sobre nós. (HALBWACHS, 1990, p.47)

 Halbwachs fala, assim, não de um grupo fechado sobre si mesmo e tendo 

como  referencia  da  memória  determinados  indivíduos  presos  a  uma  única  e, 

digamos,  isolada,  comunidade.  Mas de diferentes grupos os  quais os  indivíduos 

circulam e que vão, com maior ou menor intensidade,  influir  na interpretação do 

passado o qual estes indivíduos recordam. O que vai definir como o passado vai ser 

interpretado, como ele vai ser trazido à memória, podendo ou não ser expresso, diz 

respeito aos diferentes meios pelos quais este indivíduo,  durante sua história de 

vida, esteve em contato, sendo parte destes de alguma forma. De uma determinada 
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maneira, é como se Hallbacks estivesse dizendo que a diversidade das formas de se 

interpretar o passado, um passado específico, fosse completamente dependente em 

sua variação da interferência que estes grupos sociais  diversos tem entre  si  no 

indivíduo. Este colocado, assim, em relações diversas, não centrados em um único 

grupo homogêneo, mas circulante em meios outros diversos para construção do seu 

referencial simbólico.

Essa colocação se faz importante ao se tentar definir 'os Surdos' enquanto um 

grupo de referência em que centra uma parte importante para definir a singularidade 

identitária do indivíduo surdo ligado a Cultura Surda; e tentar definir uma Identidade 

Surda centrada em aspectos que dizem respeito a algo comum que partilham tendo 

como referente o fato  biológico de não escutarem aliado a adesão à Língua de 

Sinais.

3.1  'SURDO' COMO CATEGORIA IDENTITÁRIA

O uso mesmo deste termo – não escutar – se faz um tanto problemático ao 

nos referirmos ao grupo, pois o fato de não escutar faz referência a algo que é 

pertencente ao mundo dos que escutam, e redefinido em termos identitários para 

marcar a diferença entre uma 'cultura surda' e uma outra 'ouvinte'. Esta 'cultura' se 

traduz em elemento de identificação que vai situar aqueles que são de dentro ou de 

fora deste grupo constituído. Esta definição pelo não ouvir só se faz possível a partir 

do reconhecimento da diferença. A partir do momento em que um mundo diferente 

existe, mundo este onde existem pessoas que escutam, o não escutar se torna uma 

característica que permite o reconhecimento de outras pessoas na mesma situação, 

permitindo assim uma identificação entre iguais.
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Mas não só quem se diz  surdo  elabora estas narrativas biográficas que 
expressam  a  descoberta  de  ser  diferenciado  pela  audição.  Também  é 
comum  pessoas  que  se  afirmam  ouvintes,  nascidas  em  famílias 
audiologicamente discordantes – isto é, famílias nas quais há pessoas que 
ouvem e não ouvem -,  narrarem o processo de descoberta  de que são 
ouvintes.[...] E Assim, a condição audiológica definidora de um  self não é 
autoevidente:  precisa  ser  produzida  por  meio  de  interações  específicas, 
sempre históricas, as quais levam a um determinado aprendizado. (SILVA, 
2012, p. 23)

No dia 12 de setembro de 2011, participei de uma palestra realizada pela 

Feneis no Sesc Centro, em Curitiba10, em que estavam presentes diversas pessoas 

surdas e ouvintes além da presença de várias pessoas ligadas ao movimento surdo. 

Várias delas estavam palestrando, contando sua trajetória de vida, suas histórias 

pessoais de 'tragédias', em que uma grande parte relatava sobre um  antes e um 

depois do encontro que tiveram com suas comunidades surdas. Este 'antes' fora 

relatado  como  um  período  de  sofrimento,  em  que  não  compreendiam  nada  do 

mundo, das coisas. Numa dessas falas, uma menina, surda, aparentando ter uns 14 

anos de idade, colocou que quando encontrou os surdos, foi como ter encontrado 

alguém igual a ela, “eu nunca tinha visto um surdo antes” e que foi uma enorme 

satisfação e surpresa saber que “poderia, sim, me comunicar”. Uma outra chamou 

atenção para o fato de que ter encontrado os surdos foi quando ela descobriu sua 

identidade, descobriu que ali era uma pessoa igual. 

Silva  (2012,  p.  21)  cita  uma  passagem escrita  por  Padden  &  Humphries 

(1988) em que narra “um dia memorável na infância de um garoto chamado Sam 

Suppala, que afirma ser surdo em uma família de surdos”:

Conforme seus interesses se voltaram para o mundo fora de sua família, ele 
percebeu uma garota que vivia ao lado e que parecia ser de sua idade. 
Depois de algumas tentativas de encontro, eles se tornaram amigos. Ela era 
uma companheira agradável, mas havia o problema da sua “estranheza”. 
Ele não podia falar com ela da mesma forma que falava com seus irmãos e 
seus  pais.  Ela  parecia  ter  uma dificuldade  extrema de  compreender  até 
mesmo  os  gestos  mais  elementares.  Após  umas  poucas  tentativas 

10 Atividade integrante, dentre outras, do denominado 'Setembro Azul', evento relacionado à protestos surdos 
por todo o país. Neste dia, foi realizado um ciclo de palestras, logo após a participação do movimento social 
surdo em uma reunião na câmara de vereadores de Curitiba, contando com a presença de surdos, lideranças, 
interpretes e ouvintes.
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frustradas de conversa, ele desistiu e passou a apontar quando queria ir a 
algum lugar. Ele ficou curioso sobre esta enfermidade estranha que a amiga 
tinha, mas uma vez que eles haviam encontrado uma forma de interagir, ele 
contentou-se em se acomodar às necessidades peculiares da garota. Um 
dia, Sam lembra-se claramente, ele finalmente compreendeu que a amiga 
era de fato excêntrica. Eles estavam brincando na casa dela, quando de 
repente  sua  mãe  chegou  até  eles  e  começou  a  mover  sua  boca 
animadamente. Como que num passe de mágica, a garota pegou a casinha 
de bonecas e levou-a para outro lugar. Sam ficou intrigado e voltou para sua 
casa  para  perguntar a  sua  mãe  de  que  mal,  exatamente,  a  sua  amiga 
vizinha sofria. Sua mãe explicou que ela era OUVINTE e, por esse motivo, 
não sabia sinalizar; ao invés disso, ela e sua mãe FALAVAM, elas moviam 
suas bocas para se comunicarem. Sam então perguntou se essa garota e 
sua família eram as únicas pessoas “desse tipo”. Sua mãe explicou que 
não, na verdade, quase todos eram como seus vizinhos. Sua própria família 
era incomum. Foi um momento memorável para Sam. Ele lembra-se de ter 
pensado como era esquisita a garota ao lado e, se ela era OUVINTE, como 
as  pessoas  OUVINTES  deviam  ser  esquisitas  também (PADDEN  & 
HUMPHRIES, 1988, citado por SILVA, 2012, 21)

Essa passagem mostra como é realizada em Sam a descoberta do outro e de 

si mesmo, uma descoberta que é dada pela relação estabelecida com este outro que 

é  caracterizado  como  diferente.   Silva  (2012,  p.  22),  acrescenta  que  “antes  da 

relação com sua amiga ouvinte, Sam poderia imaginar-se de qualquer modo – alto 

ou baixo, feio ou bonito, natural da cidade A ou B, torcedor do time X ou Y, mas 

jamais poderia se afirmar surdo”.

Ao perceber a estranheza no outro, Sam, de imediato, não relegou a si ou a 

ela uma identidade baseada na maneira como se comunicam, ainda não existia para 

ele os conceitos de 'ouvinte' ou de 'surdo'. A partir do momento em que a diferença é 

dada, ela define lugares, ela é, também, nomeada e conceituada, ela é ouvinte e ele 

surdo. Assim, determinadas pessoas estão inseridas em determinado grupo e outras 

em outro quando os termos de diferença emergem. Estes dois conceitos – 'ouvinte' e 

'surdo' - são, portanto, conceitos gêmeos, surgem simultaneamente, sendo marcada 

a diferença entre os dois, construindo identificações diferentes para duas “classes” 

de pessoas que nascem neste contexto. Portanto, ser surdo, antes de implicar um 

não ouvir baseado numa falta, é uma condição que marca diferença, e determina 

identidades.  San,  desde o  início,  atribui  a  excentricidade à  sua amiga,  que não 

conhece nem mesmo os sinais mais básicos para a comunicação. Ele a percebe 

como um ser diferente, o que o intriga, e um fato inusitado que observa faz com que 
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pergunte a sua mãe a respeito do que se passa e, a partir deste momento, surge 

para ele uma categoria nova de pessoa, uma pessoa que escuta, e que se comunica 

de uma forma diferente. Isto, no entanto, sugere duas identidades distintas, ao qual 

ele necessariamente está inserida em uma delas. É neste momento que surgem 

ambos os conceitos para San, 'surdo', que é relacionado a si mesmo e a seus iguais 

– sua família -, e 'ouvinte', que é relacionado aos outros.

3.2  O DISCURSO 'CULTURAL' COMO MARCADOR DE DIFERENÇAS

No  programa  Provocações,  da  TV  Cultura,  exibido  no  dia  13/11/2012, 

entrevistada por Antônio Abujamra, Sueli Ramalho Segala, surda de nascença, ao 

ser perguntada pelo entrevistador se entenderia  o conceito de som, responde:

Sueli: Não (suspirando)...Este é o limite. Eu não sei o que é. Me falaram que 
voz de homem e mulher  tem diferença. Eu custo acreditar,  mas...  eu fui 
judiar...  porque  eu  sinto  a  vibração  do  som,  sim,  mas  se  eu  judio  do 
cachorro, ele faz 'ain ain' e a outra fêmea e o macho tem o mesmo som, 
essa foi a minha descoberta, o som do cachorro tanto macho e a fêmea não 
tem diferença. E o som, a vibração do som do homem e da mulher tem 
diferença, na minha mão. Eu não sei o que é... as vezes eu imagino. Faz 
coceguinhas na orelha? No ouvido? Ééé... o que que é um som? Como que 
ele entra aqui na orelha?... Como que, que, que, é, eu me rasgo por dentro, 
mas... (abano negativo com a cabeça).

Abujamra: Mas isto que você falou é nos momentos eróticos, não é?

Sueli:  Houuu..  não  somente  nos  momentos  eróticos,  mas  em  todos  os 
momentos... Como que é um som? Não sei...

Sueli, ao apontar que não faz ideia do que seja o conceito de som, de como 

ele entra no ouvido, do que seja um som, mostra o caráter natural do não-ouvir para 

quem é surdo. Esta realidade do som, de que 'outros' se comunicam através dele, só 
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se faz presente conceitualmente a partir do momento que algo chamado 'som' passe 

a existir em sentido comunicacional. Ele pode estar presente  através da vibração 

sentida no corpo, mas algo que jamais pode ser experimentado como experiência 

auditiva. Em um outro vídeo, postado no youtube contendo uma entrevista com dois 

surdos11, estes relatam:

pessoa 1: “Eu vejo muito ouvinte ouvindo música e se emocionando. Eu 
nunca me emocionei com música, eu só acho gostoso a vibração12. O que 
fala a letra da música? Não sei”

pessoa 2: “Dificilmente eu vou à praia, mas as vezes eu sinto, por exemplo, 
quando eu abro a agua e eu penso: como é que eu vou sentir isso, não tem 
barulho.  Como é que eu vou sentir  uma água jorrando,  eu não consigo 
escutar. Eu sinto, eu penso, eu sinto. Como é que eu vou pensar o barulho 
certo,  como deve ser  ele ou um outro? Porque eu não consigo escutar. 
Principalmente o do vento não consigo escutar,  principalmente a fala  de 
vocês. É... eu só sinto como se fosse na pele13.

O som é um elemento  experiencializado,  presente  no cotidiano,  enquanto 

vibração sentida no corpo. A experiência com um mundo carregado de sons da fala, 

portanto  em sentido  comunicacional,  se  faz  presente  com relação  à experiência 

observada em 'outros', naqueles que podem ouvir e os quais servem de modelo para 

poder dar uma ideia, de instigar a curiosidade de como ele funciona, de como ele 

age no ouvido. 

Em um outro momento da entrevista ao Programa Provocações, Sueli Segala, 

ao falar sobre seu ex-marido, ouvinte, o caracteriza por ser para ela “o descobridor 

do peido. Foi ele que me contou que meu pai peidava e que o peido entra na orelha, 

porque  o  peido  para  mim somente  chegava  pelo  nariz”.  O  envolvimento  com o 

mundo  sonoro  surge  pelo  conhecimento  dos  fatos  sonoros,  daquilo  que  se  vai 

descobrindo que faz som, não pela experiência auditiva experienciada, mas pelo 

11 “Identidade Surda (parte 2)”, 2009, disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=qKatRoeT9ww>, acesso em: 01/02/2013

12 Grifo meu

13 Grifo meu
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conhecimento  adquirido  e  relatado  pela  experiência  daquele  que  escuta.  A 

comunicação  por  meio  do  som  através  da  fala  se  faz  real  para  o  surdo  pela 

experiência  da  relação  que  tem  com  o  'outro'  ouvinte,  através  do  qual  toma 

conhecimento das condição diferenciada entre ele e os outros.

Ser  'surdo',  portanto,  é  um  fator  de  reconhecimento,  é  um  conceito 

equivalente  ao  conceito  de  ser  'ouvinte'  quando  empregado  pelos  surdos  para 

identificar a estes e referenciar sua própria condição. O conceito de 'surdo' nasce 

junto com o conceito de 'ouvinte', com o qual faz par negativo, e inclui ou exclui  

pessoas conforme sua experiência é relacionada a um ou outro. Estes conceitos são 

equivalentes, pois permitem um reconhecimento e enquadramento de pessoas em 

grupos. Tomando, assim, a categoria 'Surdo', enquanto par negativo com a categoria 

'Ouvinte', não estabeleço uma comparação entre as duas, em que estaria a surdez 

como uma condição inferior ao ouvir,  Mas, sim, na própria forma de se fazer as 

identificações, de se explicar os termos, onde ser surdo é explicado conceitualmente 

como um par negativo do se escutar, como sendo diferente do ouvinte. 

Meus pais e as pessoas surdas com quem me relacionei em minha vida 
ensinaram-me a não me concentrar na idéia de ‘surdez’ que o ‘mundo dos 
ouvintes’ emprega,  mas sim na ‘visão’ que o ‘mundo dos surdos’ define 
como o centro de suas vidas. Esta idéia precisa ser transmitida aos pais 
ouvintes pelo bem de seus próprios filhos surdos. Os surdos tornaram-se 
um grupo cultural com base no fato de que são pessoas ‘que vêem’. Seu 
acesso ao mundo se dá através de sua visão’, perspectiva que se opõe à 
‘surdez’. (HOFFMEISTER, 1999, p.117-118. apud PFEIFER, 2003, 42)

Para denominar o que é uma pessoa “ouvinte”, os surdo referenciam como 

sendo aquela que ouve, que escuta, e quando da denominação do que seja o ser 

'surdo”, esta explicação vem pela negativa do escutar: 'aquele que não escuta'. O 

termo equivalente ao verbo 'ouvir',  'escutar',  não existe na língua portuguesa. Na 

Libras existe um sinal para 'ouvir',  que é o mesmo de 'ouvinte', e um outro para 

aqueles que se comunicam pelas Libras, no entanto o verbo 'librar' não existe no 

português. Com relação ao português, não falamos 'eu vou librar', mas sim 'vou falar 

em Libras'.
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 Há outras denominações que fazem referência para o ser surdo, tais como 

'se comunicam por língua de sinais', 'a base da comunicação ouvinte é oral-auditiva 

e  do  surdo  gesto-visual',  etc,  mas  quando  se  empregam  estes  termos,  mesmo 

implicitamente se está colocando o referente às línguas orais, seja comparando ou 

negando, dizendo que é algo diferente. A fala de Marcos, entrevistado de Pfeifer 

(2003), sugere esta comparação entre as duas línguas para dizer como é a Libras:

“Sendo surdos, nossa forma mais natural e ideal de aprender o que significa 
as  coisas  é  através  da  língua  de  sinais  por  ser  uma  língua  construída 
exclusivamente para os olhos,  diferente  das línguas faladas,  construídas 
para as pessoas ouvirem e que não nos dão uma garantia efetiva de que 
estamos apreendendo tudo o que nos passam. Assim, o desenvolvimento a 
partir  da  língua  de  sinais  permite  que  a nossa  aprendizagem seja  mais 
rápida  e  eficiente,  para  que  depois,  por  necessidade  social,  quando 
precisarmos  nos  comunicar  com  a  maioria  das  pessoas  do  mundo, 
aprendamos  a  língua  deles,  que  é  a  língua  oral,  o  português  falado  e 
escrito.”  (PFEIFER 2003, p.79)

A história mais recente dos surdos foi marcada pela dualidade que se estende 

até os dias atuais entre concepções oralistas e sinalistas na classificação do que 

venha a ser o melhor método para inserção dos surdos na sociedade. Desde um 

período anterior  na história  dos surdos,  no início  do ensinamento particularizado 

destes e as posteriores instituições, até os dias atuais, esteve a educação como o 

principal agente desta inserção, mesmo que não se restringindo a ela, como bem 

coloca Silva  (2009)  quando  analisa  a  mudança  de  concepção  de  um  Estado 

'universalista/assimilacionista'  para  um  Estado  'particularista',  que  passa  a 

reconhecer os movimentos sociais de cunho identitário, em que 

tal  como  a  outra  formação  discursiva,  ela  é  também  um  amálgama 
discursivo composto por muitos saberes - religioso, pedagógico, científico e 
político  -,  ou  seja,  é  uma  formação  que  atravessa  diversas  práticas  e 
instituições sociais. (SILVA, 2009, sem página)

O  aprendizado  da  Libras  pelos  surdos  abre  para  o  indivíduo  um  canal 

comunicativo que traz, junto com ele mais que a possibilidade de comunicação, mas, 
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com o aprendizado da Libras ele é iniciado dentro de um universo “cultural” que tem 

a língua de sinais como referência. O que caracteriza uma pessoa como surda é sua 

identificação com outros surdos ou se ela se comporta como uma pessoa surda, não 

a ausência de audição em si. (MAGNANI, 2007)

Quando  dos  primeiros  contatos  com  os  surdos,  logo  salta à  atenção  do 

pesquisador um termo amplamente utilizado por eles, e também por outros agentes 

que com eles estão em contato e que igualmente utilizam este termo, igualmente 

verificados na bibliografia sobre as questões surdas, qual seja: “Cultura Surda”. Esta 

“Cultura Surda” surgiu já no primeiro contato que tive na FENEIS14 em Curitiba. Ali 

eu estava conversando com a recepcionista a respeito de materiais bibliográficos 

que ela poderia estar me indicando a respeito dos surdos. Após algumas indicações 

de livros ela me perguntou o que especificamente eu queria saber a respeito dos 

surdos, e sugeriu ela própria, se o que eu queria era saber sobre a 'Cultura Surda'.  

Esta foi a primeira vez que me surgiu a referência à uma cultura surda, expressão 

que se mostrou frequente dentro do universo surdo que eu adentrara. Este termo 

'Cultura Surda' é carregado de sentido para poder delimitar um determinado grupo 

que se coloca no mundo de uma determinada maneira. Este termo é um termo que 

unifica,  que  centraliza,  que  da  coerência  ao  grupo.  Assim,  determinadas 

características são vinculadas aos surdos,  como se estas  características  fossem 

gerais  e  abarcassem  todo  um  conjunto  de  pessoas,  justificando,  inclusive, 

determinados comportamentos dos diferentes agentes. Silva (2012) chama atenção 

para estes traços constitutivos desta 'Cultura Surda', em que 

uma  grande  quantidade  de  agentes  (intelectuais,  religiosos  e  ativistas 
políticos)  afirma  de  modo  reiterativo  uma  série  de  traços  particulares 
plausíveis  para  conformar  fronteiras  simbólicas,  discursivamente 
produzidas, entre surdos e ouvintes. […]

[…] tais marcações são produzidas em um constante jogo de espelhos com 
os ditos  ouvintes; elas nunca são plenamente aplicáveis às pessoas com 
surdez em geral, e, em grande medida, muitas das características atribuídas 
aos  surdos estão também presente  entre  os  denominados  ouvintes.  […] 
Contudo, a crença por parte de muitos agentes em uma descontinuidade 
dada  entre  surdos  e ouvintes,  em  termos  de  cultura,  garante  a 

14 Federação Nacional de Educação e Inclusão dos Surdos.
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operacionalização e plausibilidade do discurso culturalista. (SILVA, 2012, 
p. 31)

No entanto, a Cultura Surda não implica homogeneidade nem consenso, lugar 

onde todas as individualidades se diluiriam, sendo esta categoria utilizada quando 

em relação com a 'cultura ouvinte' enquanto fator identitário marcando diferenças. 

Perlin  (1998)  estabelece  cinco  identidades  possíveis  nas  quais  os  surdos  se 

enquadram, transitoriamente ou não.  A primeira diria respeito aos surdos que se 

utilizam  da  linguagem  visual  como  definidor  de  identidades,  o  que  gera  um 

reconhecimento da diferença com relação aos ouvintes,  e de onde o movimento 

surdo  constrói  sua  identidade  política15.  A segunda  seriam  “Identidades  Surdas 

Híbridas”  (PERLIN,  1998,  sem  página),  que  seriam  os  surdos  que  nasceram 

ouvintes  e  aprenderam  o  português.  Estes  viveriam  uma  tensão  entre  duas 

identidades. A terceira  seria  uma  “Identidade  de  Transição”  em  que  os  surdos 

passam a conhecer a identidade surda e a se desvincular da identidade ouvinte. 

Seria  o caso de surdos filhos  de pais  ouvintes começando a mudar  o referente 

identitário ouvintista para o surdo. A quarta seria uma “Identidade Surda Incompleta”, 

em que haveria uma negação da identidade surda pelo surdo socializado na cultura 

dominante. A quinta e última seria uma “Identidade Flutuante”, em que o modelo 

ouvinte  seria  o  referente  para  referenciar  o  lugar  que  ocupa,  se  reconhecendo 

enquanto surdo mas almejando uma vida melhor fora da surdez. Fazer parte da 

Cultura Surda não se restringe, de qualquer forma, somente às pessoas surdas, mas 

a todo um universo de agentes não surdos que com ela entram em contato: os 

parentes, os interpretes, os professores dos surdos, etc.

Carneiro da Cunha (2009), chama atenção para a distinção do termo Cultura 

(sem aspas) enquanto categoria analítica, tal como utilizada pelos antropólogos, de 

outra, tomada enquanto apropriação de diferentes grupos que a utilizam identitária e 

politicamente. A estes últimos, a referência é ao termo  ““cultura” entre aspas quando 

se refere aquilo que é dito acerca da cultura” (Ibid, p. 358).  Assim, esta “cultura” 

colocada por Carneiro da Cunha, encontra paralelo ao uso que faz dela os surdos, 

15 Este trabalho tem como enfoque este primeiro ponto. Uma Cultura surda homogeneizada 
enquanto discurso político em relação ao seu 'outro', o ouvinte.
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quando o termo implica reconhecimento de diferenças justificadas numa construção 

identitária que se pretende de ordem cultural. 

A Cultura Surda é concebida e pensada enquanto envolvendo vários agentes 

em relação, e mediada por uma forma de comunicação específica que é a língua 

brasileira  de  sinais.  Santana  e  Bergamo  (2005),  ao  problematizarem  a  Cultura 

Surda,  colocam  dois  modos  de  se  discutir  a  questão:  em  um,  os  surdos,  por  

possuírem uma língua determinada, não poderiam fazer parte de outra cultura, já 

que isto implica mais que língua comum, sendo surdos e ouvintes partes de uma 

mesma, pois estariam inseridos em um mesmo universo social,  em que  "valores, 

crenças  e  símbolos  específicos  não  expressam  uma  cultura  diferente,  apenas 

indicam a particularidade de um grupo dentro de um sistema social dado”(Ibid, p. 

573). O  outro  modo  seriam  as  vantagem  em  adotar  e  defender  esta  ideia  de 

“cultura”. "Assumir a existência de uma “cultura surda” (…) implica também assumir 

uma separação entre surdos e ouvintes", assim tornar-se visível para si e para os 

outros, legitimando e expondo os mecanismos de reprodução da desigualdade.

Aqui, temos dois elementos que se intercruzam, e que são importantes nesta 

definição.  O  não-ouvir,  sozinho,  não  faz  a  Cultura  Surda,  esta  depende  do 

reconhecimento identitário entre os surdos que vão possibilitar um modo de viver 

que se pretende diferenciado dos demais 'ouvintes'.  A relação que ela (a surdez) 

proporciona entre os surdos, que se reconhecem como iguais a partir dela, tem o 

efeito  de  agente  referenciador  desta  identidade  surda.  Esta  identidade  se  faz 

marcada pela diferença com um outro modelo de vida que tem na audição o agente 

gerador de uma identidade que se quer abrangente de todo um outro grupo que é 

diferente  deste  seu.  Antes  de  mais  nada,  esta  identidade  surda  que  tende  a 

“homogenizar” dois grupos, os ouvintes e os surdos, que chama para uma cultura 

surda  que  se  pretende  diferente  da  cultura  ouvinte,  é  um  discurso  realizado  e 

acionado em situações de contato, que são situações tensas, tal como colocado por 

Goffman   (2008)  ao trabalhar  sobre  o  estigma. Na  relação  entre  “normais”  e 

estigmatizados, segundo o autor, as situações de contato são situações de tensão. 

Assim, estando em relação duas categorias de indivíduos, uns marcados por possuir 

um estigma e outros “normais”, que daqueles esperam determinadas capacidades e 
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limitações, que Goffman define como indivíduos desacreditados. Quando do contato 

entre  representantes  destes  dois  grupos,  ouvinte/surdo,  este  contato  é,  em  um 

primeiro momento,  um contato que define as identidades entre os interlocutores, 

estabelecendo para cada um, um lugar já definido, que vai produzir uma série de 

questões para se determinar o quão conhecimento este ouvinte tem sobre a Cultura 

Surda.  Com todos os surdos para quem fui  apresentado durante  esta pesquisa, 

quando do primeiro contato com estas pessoas, a primeira pergunta que sempre me 

foi feita por eles era se eu era surdo ou ouvinte, e respondendo eu que era ouvinte, 

a segunda pergunta é referente ao meu conhecimento da Libras, para a partir daí vir 

à tona uma série de afirmações para marcar a “descontinuidade dada entre surdos e 

ouvintes, em termos de cultura” – para utilizar o termo de Silva (2012, p. 32) - entre 

ambos.  Assim,  garantindo  “a  operacionalização  e  plausibilidade  do  discurso 

culturalista” (Ibid). O termo Cultura Surda afirma a diferença frente a outra cultura 

que existiria de contraponto a ele. Ele congrega os que se reconhecem como iguais 

fazendo frente aos que denominam diferentes. Ao estudar a surdez, a primeira coisa 

que nos salta no discurso surdo é a menção a esta Cultura Surda, uma cultura que 

se  pretende  e  se  faz,  para  os  agentes  que  a  ela  se  referem,  como  um  fator  

identificatório  que  produz  a  normatividade  da  surdez  ao  se  conceber  enquanto 

atributo  valorizado  pelo  grupo.  Cultura  esta  que  é  “autônoma”  frente  a  “cultura 

ouvinte”, e que produz uma inversão no tocante a normalidade, onde o ouvinte é que 

é o diferente, ao menos nos espaços onde se pode exercer sua “soberania”, nos 

espaços surdos. 

Quando da palestra no Sesc – Curitiba, evento vinculado ao movimento social 

surdo, realizado em 26 de setembro de 2011, já mencionado, aquele era um 'espaço' 

(MAGNANI, 1998) eminentemente surdo, as pessoas se comunicavam em Libras e 

era muito difícil  saber quem era surdo ou não naquele ambiente. Logo na minha 

chegada ao local, vendo à porta da sala duas pessoas, tentei me comunicar com 

uma delas, um rapaz, em Libras, com o intuito de dizer que eu não falo Libras. Eu 

todo desajeitado, utilizando o sinal referente à Libras associado a um sinal negativo 

que fazia com as mãos, e ele, não entendendo o que eu dizia, me sinalizou alguma 

coisa,  fez alguma pergunta, que não entendi,  e soltei  instintivamente um 'hãm?!'  

Imediatamente ele riu e começou a falar oralmente comigo, ele era ouvinte também. 
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Em  um  outro  momento,  além  deste  sobre  minha  chegada  e  pífia  tentativa  de 

comunicação em Libras,  estava eu sentado em uma cadeira,  observando o  que 

acontecia  e  esperando  as  palestras  começarem,  quando  um rapaz,  que  estava 

sentado na fileira de cadeiras à frente da minha, vira para trás e, se dirigindo a mim, 

pergunta, com um baixo volume da voz, se eu era ouvinte ou surdo, e com minha 

resposta oral ele exclama, agora com um alto volume da voz: “haaa, você é ouvinte!” 

E inicia uma conversa.

Roy Wagner (2010) coloca que o antropólogo em campo inventa a cultura que 

estuda para poder dar conta dela. Isto implica, por consequência, a invenção de sua 

própria cultura. Se Roy Wagner cria sua própria cultura ao inventar a cultura do 

outro, na relação entre surdos e ouvintes ocorre uma similaridade, só que inversa. 

Ao inventar sua própria Cultura Surda, eles criam também a Cultura Ouvinte. Esta, 

no entanto, não sendo um elemento identitário para os ouvintes, que assumem esta 

identidade,  para  ele  fluida,  somente  em  condições  de  contato  com  surdos  que 

venham a assim, culturalmente,  definir ambos os agentes.

De fato, poderíamos dizer que um antropologo “inventa” a cultura que ele 
acredita estar estudando, que a relação – por consistir em seus próprios 
atos e experiências – é mais “real” do que as coisas que ela “relaciona”. […] 
ele pela primeira vez compreende, na intimidade de seus próprios erros e 
êxitos,  o  que  os  antropólogos  querem  dizer  quando  usam  a  palavra 
“cultura”. Antes disso, poder-se-ia dizer, ele não tinha nenhuma cultura, já 
que a cultura em que crescemos nunca é realmente “visível”  -  é tomada 
como  dada,  de  sorte  que  suas  pressuposições  são  percebidas  como 
autoevidentes.  É  apenas  mediante  uma  “invenção”  dessa  ordem  que  o 
sentido  abstrato  de  cultura  (  e  de  muitos  outros  conceitos)  pode  ser 
apreendido,  e  é  apenas  por  meio  do  contraste  experienciado  que  sua 
própria  cultura  se  torna  “visível”.  No  ato  de  inventar  outra  cultura,  o 
antropólogo inventa a sua própria e acaba por reinventar a própria noção de 
cultura. (ROY WAGNER, 2010, p. 30-31)

3.3    RELAÇÃO ENTRE 'CULTURA SURDA' E A LINGUA DE SINAIS
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A normatividade da surdez é dada pela naturalização do ser surdo, em que o 

não  ouvir  não  é  tratado  como  perda  auditiva,  ou  deficiência,  mas  elemento 

proporcionador  de  construção  de  um  universo  simbólico  com  a  ausência  deste 

sentido humano, ausência esta muitas vezes até mesmo desejada. No entanto, isto 

não implica uma não curiosidade, uma vontade de saber o que seja o som, como 

posto  em  citação  anterior  da  entrevista  de  Sueli  Ramalho  para  o  programa 

Provocações.  Mas na elaboração da identidade surda,  este  é  um elemento  que 

caracteriza os outros, os ouvintes. Em um par de vídeos postados por um usuário 

denominado thaiquadros no site Youtube16, e já mencionados acima17, é colocada a 

fala  de  uma  mulher  surda  relatando  o  nascimento  de  seu  filho  em  que  ela  o 

menciona identitariamente:

Eu percebi no hospital: a bandeja caiu e o bebê acordou. Aí eu já sabia que 
ele era ouvinte. As pessoas ficaram prestando atenção. É surdo? É ouvinte? 
Eu nem ligando! Ai perceberam: ele é ouvinte. Eu sei, não fiquei nem um 
pouco preocupada.

Na entrevista  de  Sueli  com Abujanra,  esta  relata  o  sentimento  da  família 

quando do nascimento do filho, ouvinte. Abujamra pergunta quantos filhos ela tem:

Sueli: Um, de 27 anos, único, lindo. 

Abujnara: E a relação?

Sueli: É o primeiro das três gerações que veio ouvinte, foi muito difícil, para 
a tristeza da família no começo, que ele veio ouvinte, “normal”, entre aspas, 
ele não veio igual a nós, mas claro que... ele foi o primeiro intérprete, ele é o 
único  de casa  que atende a porta,  a  campainha,  o  telefone  que toca e 
quando ele fala 'mãe, fala que eu não to'... não tem ninguém, ele não pode 
chamar agente de 'mãe', 'vó', 'vô', ninguém vai escutar!

16 http://www.youtube.com/?hl=pt&gl=BR

17 Identidade Surda (parte 1) , 2009, Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=9PJwvv7PTcg>, Acesso em: 01/02/2013 e Identidade Surda (parte 2), 2009, disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=qKatRoeT9ww>, acesso em: 01/02/2013
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Desta forma, ser Surdo é ser inserido num mundo que escuta e a partir daí se 

ver como diferente ao ver no outro a diferença, para, então, o indivíduo se situar e se 

constituir  enquanto  coletividade.  Assim,  é  a  relação  entre  duas  “culturas”  que 

emerge,  produzindo  a  diferença  entre  surdos  e  ouvintes  a  partir  dela.  Estas 

“culturas”  refletidas  carregam dentro  delas  elementos  que  permitem identificar  e 

classificar pessoas.

Desde un cierto punto de vista, el grupo dominante simplemente impone sus 
propias  características  ideales  como  la  norma  definitoria  y  tacha  de 
desviado  -etiqueta-  a  cualquiera  que  sea  diferente.  Una  perspectiva 
alternativa sugiere que estas minorías son auténticamente diferentes desde 
el punto de vista de sus propios miembros. Son lo que son porque cada 
grupo posee su propia cultura.  El  grupo dirigente los oprime negando la 
igualdad  -o  la  equivalencia-  de  los  valores  y  símbolos  de  sus  culturas. 
Rehusa reconocer sus diferencias o bien las devalúa.  El  multiculturalista 
traslada estas posiciones a un programa político, afirmando el derecho a ser 
diferente  y  el  valor  de  la  diferencia.  Se  debe  garantizar  a  cada 
circunscripción cultural una buena medida de autodeterminación y una voz 
igual en los asuntos colectivos. (KUPER, 1999, p. 269)

Quando os surdos relatam que a vida antes da descoberta da língua de sinais 

era um sofrimento, algo que é verificado em diversas falas nos trabalhos realizados 

com surdos e verificados,  também, por mim em campo, eles estão chamando a 

atenção para uma relação que é desigual entre a sociedade que os  diferencia a 

partir  da  não  comunicação  que  estabelecem  com  o  universo  social  ouvinte, 

representado, muitas vezes pela própria família. Eles estão chamando atenção para 

a socialização e o adquirir da cultura surda a partir da comunicação.

Eu não percebia o que era ser surda até ter mais ou menos seis anos de 
idade, antes percebia que todos em casa conversavam comigo através de 
gestos, apontações e de articulações lentos dos lábios. No decorrer da vida 
diária não tinha motivos para pensar sobre as diferenças porque minha mãe 
comunicava desta mesma forma com os meus dois irmãos acho porque eles 
eram pequenos ainda. Até que de uma forma incidental aconteceu em que 
eu estava observando a mãe conversar  falando rapidamente com minha 
irmã e eu não a entendia, minha irmã respondia falando e eu entendi que 
ela era igual como meus pais, como aos meus vizinhos, como as outras 
pessoas na rua e comecei a compreender que eu era diferente do resto de 
família e eu me senti sozinha contra o mundo porque eu não conseguia falar 
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da mesma maneira que meus irmãos e pais. (STROBEL, 2004 citado por 
STROBEL, 2008, p. 24 – 25)

Laboritt (1994), autora surda, coloca:

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. A 
exclusão da família, da casa onde todos falam sem se preocupar 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. 
Caso contrário, a vida é um filme mudo, sem legendas. (LABORITT, 1994 p. 
59 citado por STROBEL, 2008, p. 25)

E complementa que 

A criança surda tem necessidade de identificação com os adultos (surdos), 
uma necessidade crucial.  É preciso convencer todos os pais de crianças 
surdas a colocá-las em contato, o mais rápido possível, com adultos surdos, 
desde o nascimento. É preciso que os dois mundos se entrelacem, aquele 
do barulho e o outro, do silêncio. O desenvolvimento psicológico da criança 
surda se fará mais rapidamente e bem melhor. Ela construirá longe daquela 
solidão angustiante de ser a única no mundo, sem idéias construtivas e sem 
futuro. (LABORITT, 1994, citado por STROBEL, 2008, pg. 30)

Foi sugerido no primeiro capítulo que os surdos não estão ausentes da cultura 

englobante,  mas  inseridos  nela  de  uma  forma  particular,  e  isto  não  sem 

consequências para a sua construção individual, de como vai se construir enquanto 

indivíduo. Os surdos, em sua grande maioria, são advindos de famílias formadas por 

membros ouvintes e sua socialização, antes da descoberta da surdez, é dada pelo 

canal  comunicativo  oral-auditivo,  que  pressupõem-se  que  possuem.  Não  se  é 

esperado  pelas  famílias  de  ouvintes  que  seus  membros  tenham  alguma 

“anormalidade”,  que  possuam  alguma  diferença  com  relação  a  todos  os  seus 

membros.  À  partir  da  descoberta  da  surdez,  os  relatos  familiares  são  de  uma 

inserção  numa  “rede” (MAGNANI,  1998)  formada,  num  primeiro  e  imediato 

momento, entre médicos, fonoaudiólogos e demais profissionais da saúde, pois a 
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primeira  reação  familiar  é  a  busca  de  uma  cura  para  tal  enfermidade.  Até  a 

descoberta da surdez pela família, algo que, em relatos se dá por volta dos dois  

anos de idade, idade esta em que a criança já está formulando suas representações 

simbólicas do mundo e, numa criança que não é surda, já começa a esboçar suas 

primeiras palavras, diga-se a se comunicar, ela já está inserida neste universo que 

se dirige a ela por meio da fala e espera dela uma resposta ao estímulo auditivo, o 

que não ocorre com a criança surda.

Casarin (1996), aponta para esta questão:

“O imaginário social vivido em torno do surdo, em todos os segmentos da 
sociedade no século passado e em algumas décadas deste, senão até hoje, 
é  responsável,  a  meu  ver,  pela  instituição  do  próprio  modelo  clínico-
terapêutico.  No  processo de reconhecimento da surdez,  há  um caminho 
percorrido pelas famílias de surdos na área da saúde, sendo esperado dos 
médicos  um diagnóstico  objetivo  da  surdez  do  paciente,  definindo-a  em 
níveis  de  perda  auditiva.  O  discurso  médico,  por  sua  vez,  reforçava  o 
imaginário  instituído,  apontando  às  famílias  a  possibilidade  de  cura  da 
“doença”,  através  de  terapias  da  fala.  Termos  característicos  desse 
discurso,  como  anomalia,  déficit,  tratamento,  reabilitação,  vão  sendo 
incorporados ao discurso de outras áreas, como a psicologia, a filosofia e a 
educação, construindo dessa forma o modelo clínico-terapêutico da surdez. 
(CASARIN, 1996 citado por PFEIFER, 2009, p. 32)

Nos vídeos de thaiquadros no youtube, algumas mulheres relatam como foi a 

experiência de descobrir que o filho é surdo, e que reforçam este ponto de vista

Mulher 01: “Aquele dia foi fatal, né, para mim e para o meu marido. Agente 
não queria aceitar isso. Ficamos sem chão.

Mulher 02: Com 5 meses meu irmão entrou em casa e falou: eu acho que o 
Evanderson tem alguma coisa. Só que eu desconfiava de alguma coisa, só 
que  eu  não  queria  que  ninguém  soubesse  ou  ninguém  visse  e  nem 
comentasse”

“Então o mundo desabou”

“Tudo! Parei de trabalhar... parei... de tudo. Tudo em função dele: é escola, 
é terapia, é isso e aquilo. Tudo em função dele.
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Mulher 03: “Falou assim: olha mãe, seu filho é surdo, mas isso não é coisa 
do outro mundo, né, você tem que ser forte o suficiente para trazer ele para 
a sociedade”

“O pai demorou muito para aceitar a situação. A família então... acho que 
até hoje tenta...”

“Mesmo triste e chateada com o mundo e com Deus, eu fui atrás.”

“Aí começou o teste de aparelhos e tal, e agente correndo atrás, quer dizer: 
a minha vida ficou em função dele. Eu não fazia mais nada, eu passava o 
dia todo na rua e a minha filha em escolinha particular.”

Estes relatos contrastam aos dois citados anteriormente referentes aos pais 

surdos  em  relação  com  seus  filhos,  em  que  o  fato  de  a  criança  ser  surda  é 

indiferente e as vezes até mesmo desejado.

Aderir  à  Cultura  Surda é,  pois,  ter  elementos  advindos daqueles  que são 

'iguais', que possuem uma experiência similar na relação com o mundo englobante 

habitado por ouvintes.  Mas isto sem excluir a experiência individual advinda dos 

diferentes grupos com os quais este se relaciona, bem como sua história de vida e 

experiência  pessoal.  Quando  o  canal  comunicativo  não  se  estabelece  de  forma 

plena entre pais ouvintes e filhos surdos, a aquisição de elementos simbólicos que a 

criança vem a adquirir é carregado de limitações, dúvidas com relação às coisas que 

a rodeiam e ficam sem resposta. O querer entender o mundo é carregado de sentido 

pois  é  uma busca  em obter  elementos  para  classificar  as  coisas,  o  que  se  faz 

insuficiente quando dentro de uma família ouvinte, como colocado por Laboritt em 

citação anterior e recolocada aqui:

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. 
Caso contrário, a vida é um filme mudo, sem legendas. (LABORITT, 1994 
p.59 citado por STROBEL, 2008, p. 25) 

O desenvolvimento psicológico da criança surda se fará mais rapidamente e 
bem melhor. Ela construirá longe daquela solidão angustiante de ser a única 
no mundo, sem idéias construtivas e sem futuro. (Ibid, p. 30)
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Assim, a criança é parte do mundo ao qual está inserida, seu mundo familiar e 

posterior contato com os “de fora”. Todos vão se relacionar com ela de uma forma 

específica  e  lhe  propor,  também,  elementos  que  vão  construir  seu  universo 

simbólico. Ser Surdo implica ser parte do mundo de uma maneira específica, para o 

qual ele atribui significado a partir da própria experiência vivida, que é dada pelo 

ambientes  sociais  pelos  quais  circula.  Estes  ambientes,  em  sua  gênese,  são 

formados  por  pessoas  que  escutam  e  trazem  consigo  representações,  anseios, 

ambições,  preconceitos,  etc,  o  qual  são  formadores,  também,  de  seu  campo 

simbólico. Estabelecer a diferença a partir da igualdade com outros surdos não é se 

desvincular deste universo englobante ao qual os surdos são parte, mas obter, à 

partir da Cultura Surda, um referencial que fornece elementos para poder se situar 

no mundo. Na base da Cultura Surda está o relacionamento entre pessoas que tem 

por base o uso a Língua de Sinais Brasileira (Libras).

LÉVI-STRAUSS (1958), coloca que: 

O  problema  das  relações  entre  linguagem  e  cultura  é  um  dos  mais 
complicados que existem. Pode-se primeiramente tratar a linguagem  como 
um produto da cultura: uma língua em uso em uma sociedade  reflete a 
cultura geral da população. Mas, em outro sentido, a linguagem é uma parte 
da  cultura  (...).  Pode-se  também  tratar  a  linguagem  como  condição  da 
cultura e por duas razões; é uma condição diacrônica, pois é sobretudo por 
meio da linguagem que o indivíduo adquire a cultura do seu grupo; educa-
se,  instrui-se  a  criança  com  palavras;  ela  é  criticada  ou  elogiada  com 
palavras.  Colocando-se em um ponto de vista mais teórico,  a linguagem 
aparece também como condição da cultura, na medida em que a cultura 
possui  uma  arquitetura  similar  à  linguagem.  Tanto  uma  como  outra  se 
edificam por meio de oposições e correlações, isto é, por relações lógicas. 
Conseqüentemente pode-se considerar a linguagem como uma fundação 
destinada a receber as estruturas correspondentes à cultura encarada sob 
diversos aspectos. Estruturas que são mais complexas, às vezes, mas de 
mesmo tipo que as suas. (LÉVI-STRAUSS, 1958, citado por CUCHE, 1999, 
p. 94)

Também os ouvintes tem representações a respeito do que venha a ser o 

surdo  e  agem de  acordo  com esta  representação,  tal  como posto  por  Goffman 

(2008)  ao  falar  de  indivíduos  desacreditados  e  desacreditáveis  quando  fala  da 

relação  entre  estigmatizados  e  “normais”.  Os  ouvintes,  estes  sim,  enxergam na 

surdez, mesmo que de nascença, uma perda, pois só podem vir a saber o que é não 
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ouvir a partir de uma experiência auditiva do mundo. Temos assim, a construção de 

campos  simbólicos  reflexivos  e,  de  alguma  forma,  similares  ao  estabelecer  que 

ambos, ouvintes e surdos, fazem parte da formação do universo simbólico um do 

outro.  A relação com os ouvintes é que está lhe apontando a diferença e dando 

elementos para estabelecer sua identidade surda. Um surdo não sabe o que é ser 

surdo enquanto ausência de som, mas enquanto identidade, pois a surdez enquanto 

ausência de som é relacionada ao ouvir e na ausência de quem aponte a diferença 

este conceito não teria sentido algum. São os ouvintes quem atribuem característica 

de  deficiência  à  condição  de  surdez,  a   individualizando  enquanto  problema 

personificado,  pois  parte  do  princípio  de  um  corpo  normativo  que  escuta.  Esta 

mesma diferenciação marcada no corpo vem definir uma cultura específica por parte 

dos  surdos,  que  assim  classificam,  igualmente,  os  ouvintes  a  partir  de  uma 

diferenciação cultural: Cultura Surda' e 'Cultura Ouvinte'.

Como coloca Pfeifer (2003):

“Pensa-se que estes indivíduos têm em comum, todos eles, o compartilhar 
da experiência do não-ouvir.  A experiência do não-ouvir  diz respeito  aos 
ouvintes, pois eles têm escolha, têm a possibilidade de tapar seus ouvidos e 
experimentar a ausência dos sons. Apenas quem ouve é capaz de entender 
o real significado da ausência de um mundo sonoro. Os surdos, por sua vez, 
não possuem a opção de ouvir; eles simplesmente não ouvem, e, por isso, 
são incapazes de entender a experiência do não-ouvir ” (PFEIFER, 2003, p. 
15)

Os surdos dizem sobre si mesmos que possuem uma cultura diferente, uma 

Cultura  Surda.  É  através  desta  Cultura  que  vão  obter  os  elementos  para  se 

inserirem na cultura abrangente, ouvinte, a qual é atribuída sentido a partir deste 

grupo que se percebe pela diferença, uma diferença que não é somente marcada no 

corpo, mas a partir de uma vivência cultural da surdez que abre possibilidades a 

partir da identidade que a gera. Os relatos dos surdos com relação a Cultura Surda 

vem intimamente relacionada à questão da língua dos surdos, a língua de sinais, 

que une em torno dela por possibilitar uma comunicação fluida e, além, a construção 

de um universo simbólico em torno do mundo a partir daqueles com os quais divide 

um “sofrimento”, um modo de inserção neste mundo a partir daqueles que são seus 
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iguais. Quando estabelecida a comunicação, ou melhor, o meio pelo qual a Cultura 

se  expressa,  esta Cultura  Surda delimita  em torno dela aqueles que de alguma 

forma estão em contato com a língua de sinais, estando a 'cultura ouvinte',  à qual 

eles são inseridos, significada a partir da Cultura Surda. Esta Cultura Ouvinte é o 

mundo dos outros, em que os surdos também fazem parte e nele circulam, mas 

tendo como referência sua Cultura Surda.

A  Língua  de  Sinais  é  elemento  central  que  congrega  os  discursos  da 

igualdade entre si e da diferença com relação aos ouvintes. É em torno da Língua de 

Sinais  que  aparece  a  possibilidade  de  identificação,  diferença,  sentimentos  de 

pertencimento, etc.18

18 A Cultura Surda, da forma como adotada por mim neste trabalho tem por finalidade 
estabelecer uma discussão entre dois grupos 'culturais' que surgem nos discursos surdos. Longe 
de serem um grupo homogêneo, esta discussão não está sendo levada a cabo neste trabalho, 
que se limita aos discursos surdos quando referenciados para a diferenciação entre os ouvintes, 
em que seus próprios discursos se tornam 'homogeneizadores culturais', portanto um fator 
identitário frente aos ouvintes. Dentre estas diferenciações internas, pode-se classificar 'n' 
variedades, tais quais: surdos oralizados que recusam a Libras; surdos de diversos estratos 
sociais; diferenciados”racialmente”, diferenciações de gênero, faixa etária; surdos de nascença ou 
com perda auditiva posterior a aquisição da língua oral; etc;
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4   DIFERENÇA CULTURAL E INCLUSÃO SOCIAL

Recentemente no Brasil, a partir de 2010, houve um embate entre o ministério 

da Educação e o Movimento Social Surdo com relação à políticas públicas voltadas 

para a Educação de Surdos no país. Esse embate se deu, principalmente em torno 

de concepções diferenciadas a respeito dos conceitos de Inclusão Social, Cultura,  

Identidade.

Assim, o movimento político surdo, ao questionar as propostas do Ministério 

da Educação no que concerne à inclusão de sua educação dentro da rede regular 

de ensino do Estado, traz para a discussão elementos de discursos Surdos que 

dizem respeito  à relação histórica entre os dois grupos constituídos de um lado, 

pelos surdos e, de outro, pelo seu oposto, o de ouvintes. Esta relação ganha campo 

na discussão entre o Movimento surdo e o CONAE19,  mais especificamente com 

relação à Martinha Claret, diretora de políticas educacionais especiais do MEC em 

exercício no ano de 2010, em que diferentes concepções de Igualdade, Diferença, 

Inclusão, Cultura, etc. atualizam no discurso do movimento surdo atual uma relação 

que os Surdos consideram sendo  de intervenção ouvintista no universo Surdo. Ao 

rebaterem as  declarações  e  propostas,  o  movimento  surdo  reapropria,  reafirma, 

reescreve e atualiza sua história, tendo como base uma situação em que percebem 

como similar a outros momentos históricos. Assim, por trás do método educacional 

que defendem, tem um modo de vida ideal que a orienta e uma experiência histórica 

que a sustenta.

Um dia, sem transição, Ramon começou a descrever como se  esmagava o 
mendobi e se preparava sopa de bolota. <<No princípio>>, dizia, <<Deus 
deu um vaso a cada povo, um vaso de barro, e por este vaso bebiam a sua 
vida.>> Não sei se o símbolo aparecia em qualquer rito tradicional do seu 
povo que nunca descobri qual fosse, ou se era inventado por ele. É difícil 
admitir  que o tivesse recebido dos brancos que conhecera em Banning: 
estes não eram gente que discutisse o etos de diferentes povos. Seja como 
for, no espírito deste índio humilde a figura de retórica era clara e rica de 

19 Conselho Nacional de Educação 
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significado.  <<Todos  enchiam  o  seu  vaso  mergulhando-o  na  agua>>, 
continuava,  <<mas  os  vasos  eram  diferentes.  O  nosso  quebrou-se; 
desapareceu.>>

O nosso vaso quebrou-se. Aquilo que tinha atribuido significado à vida do 
seu povo, os rituais domésticos de tomarem os alimentos, as obrigações do 
sistema econômico, a sucessão dos cerimoniais nas aldeias, o estado de 
possessos  na  dança  do  urso,  os  padrões  do  bem  e  do  mal  –  tudo 
desaparecera, e com isso a forma e o significado da sua vida. […] no seu 
espírito havia como que a consciência da perda de qualquer coisa que tinha 
um valor igual ao da própria vida, toda estrutura dos padrões e das crenças 
de seu povo. (RUTH BENEDICT, 2000, p. 33, 34)

4.1  O CONAE E O MOVIMENTO SURDO

Entre os dias 28 de março e 1 de abril  de 2010, foi  realizado o Conselho 

Nacional de Educação (CONAE), para estabelecer o Plano Nacional de Educação 

para o período de 2011-2020. Nesta conferência, as questões dos surdos entraram 

nas  discussões  do  eixo  VI  do  CONAE,  que  teve  por  tema,  segundo  Neivaldo 

Zovico20, "Justiça social, educação e trabalho: inclusão, diversidade e igualdade". O 

blog 'Lutas Surdas'21 publica no dia 23 de Abril de 2011 um artigo em que lista as 

propostas dos surdos, aprovadas e rejeitadas pela conferência:

Resumo das propostas aprovadas:

*Garantir  a  oferta  de  atendimento  educacional  à  criança  surda,  do 
nascimento aos três anos, propiciando a imersão em língua de sinais como 
primeira língua;

*Oficializar a profissão de tradutor-intérprete de Libras e de guia intérprete 
para surdos e cegos e garantir a presença desses profissionais nas escolas 
e instituições de ensino superior;

20 Neivaldo Zovico é surdo e foi delegado no CONAE <http://lutas-
surdas.blogspot.com.br/2011/04/propostas-dos-surdos-i-conferencia.html> acesso em 
06/mar/2013

21  <http://lutas-surdas.blogspot.com.br/2011/04/propostas-dos-surdos-i-
conferencia.html> acesso em 06/mar/2013
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*Garantir  que  a  formulação  e  a  execução  da  política  linguística  sejam 
realizadas com a participação dos educadores surdos e demais lideranças 
da comunidade surda.

Resumo das propostas rejeitadas:

*Garantir às famílias e aos surdos o direito de optar pela modalidade de 
ensino, garantindo o acesso à educação bilíngue;

*Garantir e ampliar o atendimento de serviços de intervenção precoce em 
crianças de até três anos;

*Garantir  o  contato  dos  alunos  surdos  com  professores  surdos, 
oportunizando sua identificação linguística e cultural;

*Consolidar  o  ensino de Libras nos cursos de formação de professores, 
incluindo temáticas como artes, literatura, gramática da língua de sinais e 
história dos movimentos surdos. Incluir esse temas também nos currículos 
das escolas de surdos e nas escolas com alunos surdos incluídos;

*Incentivar e apoiar financeiramente a criação do Curso de Graduação em 
Pedagogia Bilíngue;

*Inserir  prova  de  proficiência  em  Libras  nos  concursos  e  em  outros 
processos seletivos para professores que atuarão com alunos surdos.

Segundo  o  Movimento  Surdo,  a  resolução  que  saiu  do  CONAE refletia  o 

intuito do MEC em estabelecer um modelo de Educação Inclusiva. Este modelo seria 

incompatível em coexistência com as Escolas Bilíngues dos Surdos, já que estas 

últimas seriam espaços “segregacionistas”. Em palavras de Martinha Claret, diretora 

de políticas educacionais especiais do MEC,

“do  ponto  de  vista  da  educação  inclusiva,  o  MEC  não  acredita  que  a 
condição  sensorial  institua  uma  cultura.  As  pessoas  surdas  estão  na 
comunidade, na sociedade e compõe a cultura brasileira. Nós entendemos 
que não existe cultura surda e que esse é um princípio segregacionista. As 
pessoas  não  podem  ser  agrupadas  nas  escolas  de  surdos  porque  são 
surdas.  Elas  são  diversas.  Precisamos  valorizar  a  diversidade  humana” 
(REVISTA DA FENEIS n. 40, 2010, p. 23)

Isto foi tido pelos surdos como uma ameaça de fechamento de suas Escolas 

Bilíngues  em todo o país,  e que teria início pelo fechamento da escola do INES, um 

instituto que teve sua fundação no Brasil Império, sendo um “Patrimônio Histórico e 

Cultural da Comunidade Surda Brasileira” (SILVA e ASSÊNCIO, 2011, sem página).
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“de acordo com a carta elaborada pela Federação Nacional de Educação e 
Integração de Surdos (FENEIS), em 19 de maio de 2011, para o Ministério 
da Educação, ativistas políticos da surdez, surdos e intérpretes, não tiveram 
suas demandas atendidas, suas reivindicações foram excluídas, bem como 
determinados agentes manejaram forças políticas para ter como resultado 
um  posicionamento  contrário  às  escolas  especiais,  somado  ao  fato  de 
ativistas políticos da inclusão terem duvidado da idoneidade da atuação de 
intérpretes de língua de sinais.” 22 (Ibid)

4.2  O SURGIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DE SURDOS

De acordo com Monteiro (2006), a história das Organizações de Surdos tem 

início em 1930, quando é registrado, no Rio de Janeiro, o que se poderia dizer ser a 

primeira  associação  de  surdos  brasileiros,  formada  por  ex-alunos  do  INES  que 

desenvolviam  diversas  modalidades  esportivas,  e  competiam  com  escolas  de 

ouvintes,  não  eram  formalmente  organizados,  não  possuíam  estatuto  ou 

presidência. É em 1953 que surgiria a primeira associação, formada por um grupo 

de  surdos  da  Congregação  de  Surdos  do  Rio  de  Janeiro,  realizando  reuniões 

periódicas,  tendo como primeiro presidente Vicente Burnier.  Mais adiante,  a este 

grupo se juntaram os ex-alunos do INES com o intuito de realização de práticas 

esportivas e de lazer.

Como os alunos do INES eram provenientes de diversas regiões do Brasil, 

quando do termino de seus cursos eles retornavam para seus Estados e Cidades de 

origem. Assim, surge em 1954, a Associação de Surdos-Mudos de São Paulo e em 

1956, a Associação de Surdos de Belo Horizonte, e diversas outras organizações 

vão surgindo pelo país através destes ex-alunos do INES que retornam às suas 

cidades de origem. Até a data de publicação do artigo de Monteiro, junho de 2006, 

22 Não tive acesso à carta mencionada por Silva e Assênsio,  a mesma  não se 
encontrava nos arquivos da FENEIS.
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eram  contabilizadas  “uma  Confederação,  oito  Federações  e  noventa  e  cinco 

Associações de Surdos espalhadas pelos estados” (MONTEIRO, 2006, p. 297).

A Federação  Nacional  de  Educação  e  Integração  de  Surdos  (FENEIS)  é 

fundada em 1987, tendo como intuito uma participação política que representasse os 

interesses  surdos.  Primeiramente  como  um  contraponto  a  até  então  FENEIDA 

(Federação Nacional de Educação e Integração do Deficiente Auditivo), fundada em 

1977 e dirigida por ouvintes, em 1983 a 'Comunidade Surda' cria a Comissão de 

Lutas pelo Direito dos Surdos, visando participação nas decisões da diretoria da 

FENEIDA. Em pouco tempo esta comissão conquistou a diretoria da entidade e em 

1987 reformulam seu Estatuto e mudam seu nome para FENEIS.23 De deficientes 

auditivos à Surdos. 

Esta possui, desde sua fundação, uma proposta de participação política nos 

assuntos que concernem aos interesses dos surdos brasileiros usuários da língua de 

sinais enquanto entidade representativa destes.

A FENEIS é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos com finalidade 
sócio-cultural, assistencial e educacional que tem por objetivo a defesa e a 
luta  dos direitos da Comunidade Surda Brasileira.  É filiada a Federação 
Mundial  dos  Surdos  e  suas  atividades  foram  reconhecidas  como  de 
Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal.24

4.3   DUAS CONCEPÇÕES DE 'DIFERENÇA',  DOIS MODELOS DE INCLUSÃO 

SOCIAL

Nelson Pimenta, líder surdo carioca, publicou no dia 24 de março de 2011 um 

vídeo em que  denuncia as intenções da Secretaria de Educação Especial do MEC 
23 FENEIS <http://www.feneis.org.br/page/historico.asp> acessado em 03/ julho/2013.

24 FENEIS <http://www.feneis.org.br/page/feneis.asp> acessado em 03/julho/2013
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em que Martinha Clarete, sua Diretora, propôs fechar a Escola do INES (Instituto 

Nacional de Educação de Surdos), para o transformar em Atendimento Educacional 

Especializado, e aplicar as políticas de “Inclusão” do MEC.

Nesta discussão entre o Movimento Surdo e o MEC, estão em jogo duas 

concepções diferenciadas do que seja 'Inclusão'. O MEC estaria reconhecendo a 

diferença  enquanto  “diversidade  humana”  e  defendendo  uma postura  em que  a 

diversidade não está relacionada a especificidade linguístico/cultural do grupo social 

surdo.  Nas  palavras  de  Martinha  Claret,  “o  MEC  não  acredita  que  a  condição 

sensorial  institua  uma  cultura”  (REVISTA  DA FENEIS  n.  40,  2010,  p.  23).  A 

concepção adotada pelo Estado estaria atrelada a um conceito de igualdade que 

apaga, ou ameniza, as diferenças. Ao contrário da concepção que os surdos fazem 

deste  conceito,  pois  é  a  diferença  que  delimita  os  grupos,  portanto  um  fator 

valorizado.  Segundo os Surdos, a intenção do MEC seria incluí-los nas escolas da 

rede regular de ensino,  o que ia  de encontro às suas reivindicações,  que foram 

devidamente  rejeitadas  no  CONAE.  Dentre  elas,  foi  rejeitada  a  proposta  da 

possibilidade das famílias surdas optarem em qual escola matricular seus filhos, em 

Escolas Bilíngues ou em Escolas da Rede Normal de Ensino. A proposta dos surdos 

não consistia em inviabilizar a rede de ensino de efetivar matrículas dos surdos, mas 

de garantir que suas escolas bilíngues continuariam em funcionamento paralelo. É 

interessante notar, também, a concepção do que vinha a ser a Cultura Surda para 

Martinha Claret, em que ela nem mesmo existiria, sendo a 'cultura brasileira' a única 

'cultura' que aos surdos é possível fazer parte. 

A Cultura Surda, como já discutido, é um termo que marca uma forma de 

estar  no  mundo  tendo como referente  a  diferenciação linguística,  elemento  este 

marcador  da  diferença  entre  surdos  identificados  com  esta  'cultura',  através  da 

Libras, e ouvintes. Diferente do como Martinha Claret a concebe, como algo que 

contraponto  a uma 'cultura  brasileira'.  Ao declarar  que não existiria  uma Cultura 

Surda pois todos seriam de uma mesma 'cultura brasileira', alem de desconsiderar a 

Cultura Surda como elemento válido enquanto definidor de identidade, ela traz para 

os dois termos – 'cultura brasileira' e 'cultura surda' – uma conotação política para 

sustentar seu posicionamento favorável às escolas inclusivas e contra as escolas 
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bilíngues  de  Surdos.  Martinha  Claret  reconhece  a  diferença  dos  surdos,  mas 

concebida enquanto  diferença marcada unicamente  no corpo,  sendo a  diferença 

cultural,  negada.  O  que  vai  de  encontro  à  maneira  como  o  Movimento  Surdo 

enxerga sua condição de Surdez, que é o inverso desta concepção, pois, para estes, 

ser  surdo  é  uma  condição  cultural  de  diferença.  Aquilo  que  não  leva  em 

consideração sua cultura é classificado enquanto 'política ouvintista'.  

Ao ter a condição linguística enquanto suporte de sua condição de diferença, 

o movimento surdo chama a atenção para a similaridade entre sua condição e a 

condição indígena. Os indígenas seriam linguisticamente diferenciados e tem esta 

condição  atendida  pelas  políticas  de  educação  e  que  eles,  surdos,  estando 

igualmente nesta condição diferenciada linguisticamente, devem ter suas demandas 

atendidas pelo Estado. 

“[...]  o  povo  surdo  não  se  considera  uma  pessoa  deficiente,  ele  não  é 
deficiente,  ele é integrante de uma comunidade linguística viva.  […] Nós 
vemos os indígenas, comunidade linguísticas, eles já tem uma educação 
bilingue para eles, e nós, surdos, também queremos ter o mesmo direito.

[…] E eu quero perguntar: os indígenas,  eles estão dentro da Educação 
Especial? Não! Eles tem uma educação diferente. Os índios são brasileiros, 
assim como nós. A língua deles é respeitada, a educação é bilíngue. […] 
eles não estão no lugar  da pessoa com deficiência,  eles estão no lugar 
linguístico  específico  deles.  A base  principal  da  nossa  argumentação  é 
essa.”25

Aqui  chamo  a  atenção  para  dois  pontos.  Primeiro  a  similaridade  com os 

discursos que retiravam dos surdos sua condição de humanidade até o início da 

Idade  Moderna.  Se  naquele  tempo por  ser  surdo  não  lhe  era  dada  a  condição 

humana pelos ouvintes, isso é atualizado e retirada a possibilidade de existência 

culturalmente marcada pela língua. Assim, reivindicam este reconhecimento através 

da  Educação, em similaridade com as políticas adotadas para os povos indígenas; 

25 Fala de Patrícia Rezende, Diretora de Políticas Educacionais da Feneis, no dia 24 de abril, 
dia mundial do surdo, em Brasília, na reunião da Comissão Especial do PNE, em presença do 
Dep. Ângelo Vanhoni, em que este apresentava e colocava em votação para os demais 
deputados o Relatório do PNE que redigira. <http://bilinguesparasurdosja.com/2012/07/27/falas-
de-patricia-rezende-e-ana-luiza-na-comissao-especial-do-pne-em-24-de-abril/>
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bem como a retomada da similaridade ao Congresso de Milão, em que os ouvintes 

estariam decidindo, novamente, o melhor para os Surdos. 

Como colocam Santos e Campos (2013),

 
A educação  inclusiva  tem por  objetivo  incentivar  a  diversidade  e  não  a 
educação da alteridade. Tem-se uma pedagogia que favorece a integração 
de todos em um único sistema de ensino. A inclusão veio exigir dos surdos a 
participação na experiência ouvinte, colocando-os de volta ao colonialismo e 
os limitando de mostrar a diferença e serem eles mesmos, tendo assim seus 
valores linguísticos e culturais oprimidos. (SANTOS e CAMPOS, 2013, p.20)

Educar a alteridade, neste sentido, seria prover a educação com conteúdos 

didáticos que alcancem os surdos ao ter a sua língua de sinais como meio para o 

aprendizado, visando uma inclusão que não se resumiria a uma simples inserção de 

alunos surdos e ouvintes em um mesmo espaço físico das escolas inclusivas. Ainda 

de acordo com os autores, a escola dando condições de acesso aos alunos surdos 

nas escolas inclusivas não se resume a colocar interpretes nas salas de aula, a 

inclusão iria além disto, com profissionais preparados para atender aos surdos, além 

de trabalhos a serem realizados na estrutura escolar,  pois não bastaria somente 

uma tradução das aulas sem uma mudança na própria didática do professor,  na 

relação com os outros alunos, entre outros. 

A concepção de uma Escola Inclusiva teria por base a inclusão dos alunos 

surdos nas salas de aula das Escolas da Rede Normal de Ensino, em que nelas 

haveriam  a  introdução  de  interpretes  para  os  alunos  surdos,  concepção  de 

educação que destoa do modelo bilíngue, em que a primeira língua é a Libras e o  

Português escrito a segunda língua.

comumente,  observa-se  o  aprendizado  da  língua  majoritária  de  ouvintes 
como prioridade no currículo para o ensino das pessoas surdas, havendo 
uma desvalorização dos seus valores linguísticos e culturais, bem como o 
não incentivo às experiências visuais (SANTOS e CAMPOS, 2013, p.21)
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Os surdos almejam o reconhecimento  da diferença  cultural,  enquanto  que 

para o MEC a diferença está dada no corpo enquanto  deficiência e,  portanto, se 

alinha a uma política de integração que contornaria as barreiras postas pela surdez. 

Nas palavras do MEC, 

O movimento mundial pela educação inclusiva é uma ação política, cultural, 
social e pedagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos 
de  estarem  juntos,  aprendendo  e  participando,  sem  nenhum  tipo  de 
discriminação.  A educação  inclusiva  constitui  um paradigma  educacional 
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 
diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de 
eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da produção 
da exclusão dentro e fora da escola.26

A diferença cultural que os surdos definem implica uma educação que supra, 

além do acesso a conhecimentos, relações sociais, igualdade de acesso, um espaço 

de 'normalidade'. Garantir as escolas bilíngues é garantir que o ensino dos surdos 

continuará  sob  seu  controle,  sem  interferência  ouvintista,  possibilitando  sua 

comunicação em Libras, sua Comunidade e Cultura Surdas.  O MEC entende as 

escolas  dos  Surdos  como  segregacionistas,  como  barreira  à  inclusão  social  e 

superação das desigualdades.

Como  já  discutido,  a  construção  do  conceito  de  surdez  se  faz  possível 

levando em conta a relação com o outro. Ser surdo não sendo fator identitário a 

priori,  mas se construindo enquanto tal  quando do reconhecimento da diferença. 

Ambos os termos,  ouvinte  e  surdo, enquanto definidores de identidades por parte 

dos surdos, são termos que só fazem sentido para quem está envolto nas questões 

da  surdez.  Certa  vez  me  foi  relatado  oralmente  pela  Prof.  Liliana  Porto,  do 

departamento de Antropologia da UFPR, quando da elaboração um relatório sobre 

uma comunidade Quilombola que realizava, o quanto era difícil realizar o trabalho de 

campo para o laudo. A comunidade classificava a presença do Estado como uma 

ameaça de retorno a escravidão.  A escravidão seria,  de acordo com a memória 

26 Documento elaborado pelo Grupo de Trabalho nomeado pela Portaria Ministerial nº 555, de 5 
de  junho  de  2007,  prorrogada  pela  Portaria  nº  948,  de  09  de  outubro  de  2007.  Acessado  em: 
17/07/2013. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/politica.pdf>
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desta comunidade, vinculada ao Estado e,  sendo ela a representante do Estado 

naquele momento, era relacionada à escravidão. Portanto era relacionada como a 

representante do retorno deste período histórico.

De  maneira  similar,  quando  a  Comunidade  Surda se  sente  ameaçada de 

perder seu modo de vida, suas escolas, seus 'espaços', isto é tomado como uma 

volta a um tempo de sofrimentos. Juntamente com a percepção à respeito de duas 

identidades que emergem a partir do outro não surdo, em um momento de disputa, 

que perpassa novamente pelo viés educacional,  a história surda faz ressurgir no 

discurso político as imagens de dois marcos históricos os quais já foram chamados a 

atenção neste texto: o abade de l'Épée e Congresso de Milão

Ana  Regina Campello, Professora da UFRJ e presidente da Feneis, sugere 

esta relação ao discursar chamando a Comunidade Surda para a luta por Escolas 

Bilíngues para Surdos:

Na escola  bilingue os surdos interagem em língua de sinais,  o que não 
acontece nas escolas inclusivas, nas quais a comunicação oral é a base da 
interação, um desrespeito aos surdos, misturam todos indiscriminadamente, 
todo mundo no mesmo saco, dando continuidade à angústia dos surdos. Os 
problemas continuarão os mesmos de cerca de 200 anos atras. Precisamos 
permacer firmes nesta luta pela proposta bilingue.”27

       

Assim,  quando  da  denúncia  realizada  por  Nelson  Pimenta,  o 

desencadeamento foi  uma articulação política  nacional  dos Surdos com vistas  à 

defesa não somente à Escola do INES, mas à um modelo de educação dos Surdos 

que  estava  sendo  ameaçado,  e  que  é  de  fundamental  importância  para  surdos 

usuários da Libras em todo o país. O fechamento da Escola do INES é, portanto, 

tomado  enquanto  risco  de  expansão  do  fechamento  de  todas  suas  escolas.  A 

repercussão do vídeo de Nelson Pimenta mobilizou a comunidade surda em defesa 

27 http://bilinguesparasurdosja.com/2012/09/18/presidenta-da-feneis-ana-regina-campello-
adverte-o-que-nos-surdos-queremos-e-a-escola-bilingue/
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de  seu  modo  de  vida,  de  sua  Cultura,  já  que,  como  colocado  no  texto  que 

acompanha o vídeo28,

Após as manobras da Conae (Conferência Nacional de Educação), quando 
uma  maioria  de  ouvintes  apoiou,  sob  o  comando  da  própria  Martinha 
Clarete,  uma política oralista de “inclusão” educacional,  o fechamento da 
escola do INES seria o tiro de misericórdia nas pretensões da comunidade 
surda de defesa de sua língua, sua educação e sua cultura. Afinal, como a 
SEEsp/MEC29 exigiria  que  as  secretarias  estaduais  e  municipais  de 
educação fechassem suas escolas de surdos se o próprio MEC mantinha a 
escola do INES?

Este texto traz a questão de que o modelo educacional proposto pelo MEC 

não  tem  como  ameaça  unicamente  um  modelo  educacional  do  qual  os  alunos 

surdos estariam mudando. A proposta é tida como uma ameaça a uma forma de 

estar no mundo, à  “sua língua, sua educação e sua cultura”, como colocado na 

passagem acima. O que dizem a respeito é que o MEC propõe que as escolas de 

ensino regular incluam os surdos num modelo de educação que seria adaptado para 

os alunos surdos, mas que, em sua essência seria o método utilizado para os alunos 

ouvintes. 

Duas passagens nesta citação fazem referência à história para definir o lugar 

que ocupam os Surdos e os ouvintes quando a proposta de uma política pública é 

sentida como uma interferência no modo de vida Surdo. O que chama atenção neste 

texto são os termos “maioria de ouvintes” e “política oralista”. Estes dois termos são 

utilizados  para  referenciar  o  Congresso  de  Milão  com  a  consequente  política 

adotada  durante  o  séc  XX.  Marco  histórico  este  associado  a  uma  época  de 

28 http://bilinguesparasurdosja.com/2012/07/27/o-video-do-nelson-pimenta-o-estopim-do-

movimento-surdo-em-2011/

29 SEEsp/MEC – Secretaria de Educação Especial/ Ministério da Educação. 
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=824&id=288&option=com_content>. Hoje esta 
secretaria está fechada e suas atividades Vinculadas ao SECADI/MEC – Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. <http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=290&Itemid=816>. Acessos em 25/06/2013
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sofrimentos,  em que os  surdos perdem as conquistas  realizadas pelo  abade de 

l'Épée. 

4.4  A EDUCAÇÃO E A ATUALIZAÇÃO DO PASSADO

A história dos surdos é revista nas Comunidades Surdas, de onde emergem 

as lutas surdas e o movimento surdo, que as ativam e dão coerência e unidade a 

uma condição de sofrimentos do passado. Articulando e propondo reivindicações, 

hoje, com base neles. De acordo com Perlin (1998), o movimento surdo trata de

“uma luta entre os surdos e pelos surdos, pela revitalização de um estilo de 
vida surda. Esse estilo de vida pode ser visto no ambiente do movimento 
surdo. Ele faz parte de uma luta com tentativa para conservar e garantir a 
identidade cultural do surdo.

Impossível falar aqui de identidade surda sem citar este local de transição: o 
movimento surdo, responsável pelo novo impasse na vida do surdo, pelo 
sentir-se surdo, em resumo, pela política da identidade surda. É no 
movimento surdo que se dá maior proximidade com o ser surdo cultural e 
político, onde surge uma proximidade dinâmica da identidade surda. O 
movimento nutre, entre outros elementos a política da identidade surda.” 
(PERLIN, 1998, sem página)

A construção dos Surdos enquanto grupo e a emancipação destes enquanto 

agentes que passam a contar  a própria história tem início,  no Brasil,  a partir  da 

década de 1980 (Silva, 2009), quando passa haver um reconhecimento das minorias 

específicas e os movimentos sociais passam a reivindicar reconhecimento e direitos. 

A partir deste momento, começa a haver uma nova forma de escrever a história dos 

surdos,  história  esta  que  passa  a  ser  escrita  por  eles  próprios,  e  seu  passado 

reinterpretado e reescrito. Passam a reivindicar direitos e pressionar o governo para 

adotar  políticas  públicas  em  que  seus  interesses  deixam  de  ser  discutidos 
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exclusivamente  por  ouvintes,  surge  enquanto  sujeito  político  pressionando  por 

reconhecimento.  Este  reconhecimento  tem  por  base  um  discurso  em  que  se 

colocam  enquanto  um  grupo  com  cultura  específica,  Cultura  Surda,  sustenta  e 

referenciada na língua de sinais.

Ainda de acordo com Perlin (1998)

A formulação  comum de  uma  série  de  objetivos  e  estratégias  de  ação 
focaliza a perspectiva de uma sociedade onde os surdos são cidadãos e 
onde a justiça  social  se concretiza  na resistência  a  todas  as formas de 
discriminação e exclusões sociais. Esse é o fator fundamental na existência 
do movimento que, lutando pelo surdo, resiste à complexidade da cultura 
vigente.  E  essa  resistência  não  é  no  sentido  de  excluir  a  cultura  
hegemônica ouvinte, mas no sentido de abrir o acesso a ela de uma forma  
que se sobressai a diferença.30 (PERLIN, 1998, sem página)

O espaço em que vai ser realizado estes discursos por emancipação política,  

pelo reconhecimento desta diferença, acontece justamente pelo viés educacional. 

Se a história dos surdos foi contada pelos ouvintes que discutiam a melhor maneira 

de  educa-los  e  o  objetivo  desta  educação,  há  uma  'continuidade'  desta  história 

quando passa a ser  escrita  pelos próprios surdos,  que se  utilizam da educação 

como meio de sustentar um discurso da diferença. A linguística já vinha estudando a 

estrutura  das línguas  de sinais,  nos  Estados  Unidos,  desde a  década de 1950, 

reconhecendo seu caráter de língua completa em si mesma (STOKOE, 1960, citado 

por SILVA 2012), e que vai sustentar que a diferença com relação aos ouvintes se dá 

na forma de realizar a comunicação: os ouvintes são orais/auditivos e os surdos são 

espaço/visuais.

Assim, é pelo método educacional que estes discursos vão ser apropriados e 

passar a ser o fundamento pelo reconhecimento de uma cultura com língua própria, 

que exige uma inserção social não mais por uma adaptação dos surdos ao modelo 

oral, mas para que os ouvintes passem a reconhecer os surdos, que demandam, 

agora,  reconhecimentos  de  suas  capacidades,  de  sua  'normalidade'  dentro  da 

diferença.

30 Grifo meu



63

Esta  história  surda  é  marcada  pela  transição  entre  dois  'estados  de 

classificação' – Apogeu e Declínio - que permanecem como pano de fundo não só 

nas definições de propostas das políticas públicas atualmente reivindicadas, mas 

além, elas perpassam pela relação entre uma natureza e a cultura que a define. 

Estes 'estados de classificação' são ativados pelos dois marcos históricos que estão 

na  memória  do  grupo  e  são  tidos  como  elementos  definidores  da  interferência 

'ouvintista' na Comunidade Surda; bem como a emancipação dos Surdos enquanto 

agentes políticos ativos, como cidadãos de direitos. O primeiro diz respeito ao abade 

de  l'Epée  que  é  importante  por  ser  o  primeiro  a  reconhecer  os  surdos  como 

portadores de uma língua particular própria, ativado pelos surdos como sendo sua 

língua  natural,  não  patologizando  a  condição  do  surdo,  mas  reconhecendo  sua 

língua de sinais enquanto capacidade comunicativa em plenitude, dando início aos 

trabalhos com sinais em fins do séc. XVIII. Como colocado por Silva (2012, p. 34), a 

“Idade  de  Ouro”  da  educação  dos  surdos.  Um  segundo  acontecimento  é  o 

Congresso de Milão, em 1880, em que os congressistas definem que o melhor para 

os surdos é a oralização e leitura labial como habilidades a serem desenvolvidas 

nestes pois a língua falada seria o melhor método para se aprender, entendendo 

este aprender como aquisição de oralidade. 

Assim, esta história é marcada pela alternância entre estes dois momentos 

tidos como um de apogeu e outro de declínio, que se tornam referência histórica e 

são retomados para dar sentido e marcar a continuidade das lutas surdas. Lutas que 

se  dão  entre  os  modelos  oralistas  e  o  modelo  dos  surdos,  cada  qual  destes 

referenciado a um dos momentos históricos citados. As propostas que defendem 

condizem à autonomia sobre os assuntos que digam respeito ao seu modo de vida, 

tendo relação direta entre esta condição a Libras e a educação, neste momento 

específico. Com o abade de l'Épée,  que reconhece e introduz na educação dos 

surdos a utilização dos sinais, este momento é visto como o precursor da autonomia 

dos surdos em sua singularidade linguística, um momento em que ser surdo é uma 

condição positiva, não mais uma condição humana de inferioridade ou incompletude 

que teria por base um corpo normativo 'perfeito' - no que nos concerne, um corpo 

que escuta. Este corpo normativo da perfeição produziria, de acordo com Santana e 

Bergamo (2005), um surdo que seria ou um não-humano em sua plenitude, ou um 
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humano em que falta a completude. Assim, hoje, o reconhecimento da língua de 

sinais pelo abade é tido como o grande momento surdo na história, momento de 

apogeu, em que os surdos de hoje se percebem nela a partir de sua língua de sinais 

valorizada.

O  segundo  momento,  quando  do  Congresso  de  Milão,  é  um  período 

relacionado  ao  sofrimento  quando  as  línguas  sinalizadas  são  completamente 

retiradas dos métodos pedagógicos de ensino aos surdos - lembrando que a decisão 

do conselho foi dada por ouvintes. Junto com sua proibição e os métodos oralistas, 

vieram a repressão aos sinais, castigos, imposição de novas normas com vistas a 

extinguir os sinais e possibilitar a oralização

a maioria dos surdos na idade de trinta anos, na Europa, relatam muitos 
incidentes  de  punições  terríveis  por  uma  simples  expressão  de  sua 
comunicação  natural.  No  Reino  Unido,  essas  punições  consistiam  em 
trancar os alunos nos porões e armários, punição física e ridicularizá-los em 
público. (KYLE 1999, p.17, citado por PFEIFER, 2003, p. 26)

Ainda de acordo com Santana e Bergamo (2005), a luta pela língua de sinais 

é uma luta política que insere os surdos como grupo que passa a ser visto como 

'minorias sociais', “normais embora diferentes”   (SANTANA e BERGAMO, 2005, p. 

567). Esta diferença é dada em relação ao reconhecimento da Libras como língua, 

portanto, oficializando a normalidade da condição de ser surdo. Se a 'anormalidade' 

era  justificada  na  linguagem,  com  o  reconhecimento  da  Libras,  o  surdos  são 

'emancipados' à condição de 'normalidade', pois saem de uma patologia incurável  

para a condição de 'diferentes', com isto adquirindo igualdade no que concerne ao 

seu  poder  politico.  Assim,  'Deficiente  Auditivo'  e   'Surdos'  “são  termos 

ideologicamente  marcados”  (ibid),  o  que  explicaria  na  mudança  do  nome  da 

Federação de Surdos de FENEIDA para FENEIS uma reformulação do pensar a si 

mesmo por parte dos Surdos. Se tomada enquanto 'deficiência', concepção médica 

por  excelência,  a  surdez  é  tida  como elemento  que  inferioriza  a  pessoa  surda, 

retirando a possibilidade da normalidade, bem como a sua organização política e 
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sua autonomia, tendo em vista que retira da língua de sinais seu poder congregador,  

pauta que unifica a articulação política. 

Visto que o termo deficiência implica uma cura, atenuação ou adaptação ao 

modelo hegemônico, o indivíduo deficiente circularia por espaços médicos com vista 

a integração na sociedade englobante. Carregado com uma carga negativa para os 

surdos, o termo coloca sobre o indivíduo a responsabilidade e consequência de sua 

condição, da qual é vítima. Já o termo 'Surdo' define uma característica, e não uma 

condição. Esta característica, portanto, define identidade, reconhecimento de si e do 

outro, bem como retira do indivíduo a concepção de cura, de que ele tem que se 

adaptar a ser o mais normal possível quanto os ouvintes o são. 

Nos Estudos Surdos, estudos estes que tratam a surdez pelo ponto de vista 

Cultural e não médico, iniciados na década de 1980, a grande maioria dos trabalhos 

é tido pelo viés educacional e linguístico. Discussões sobre a Libras como método 

educacional entre os educadores, e como língua completa em si mesma entre os 

linguistas.  Nestas  discussões  surgem  definições  a  respeito  da  naturalidade  das 

línguas de sinais, no entanto esta naturalidade da língua só é possível se a condição 

de surdez for ela própria dada como natural. Assim, a Libras, durante o século XX, 

muda de estatuto, e passa de linguagem para língua, ao mesmo tempo que ser 

surdo passa de patologia para naturalidade da surdez. Naturalidade que possibilita a 

'Cultura  Surda'.  A  concepção  da  normalidade  da  natureza  de  ser  surdo  é 

culturalmente marcada, pois implica uma relação de tempo, espaço e agentes. Ela 

implica  ausência  de  necessidade  de  correções  (intervenções  médicas  ou 

tecnológicas)  que  vão contra  esta  natureza  surda.  Desta  forma ser  surdo é  tão 

natural quanto ser ouvinte. Esta é uma importante característica atual sobre a surdez 

com relação a Libras. A surdez se faz uma condição natural pois assim é temporal e  

espacialmente  definida,  e  esta  naturalidade  construída  ganha  força  identitária, 

cultural e política. 

O 'natural'  é marcado pelo que a cultura define o que venha ou não sê-lo.  

Para cada momento histórico, ao termo foi creditada valores como marcadores para 

definir qual o lugar dos surdos. A não humanidade atribuída até a idade média era 

dada na naturalização da incapacidade ou da desumanidade, marcada na natureza 
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do ouvir como elemento determinante. Assim, a natureza da surdez seria uma não-

natureza, pois àqueles que escutavam eram atribuídos significados da normalidade, 

e  o  que  fugisse  desta  normalidade  sendo  um  elemento  aberrante.  A natureza 

estando, assim, relacionada a um corpo perfeito. 

O abade tem importância nesta mudança na concepção de surdez e é tido 

como  um  marco  histórico  por  trazer  à  surdez  a  normalidade  e,  portanto, 

naturalizando  as  capacidades  dos  surdos.  Estes  passam  a  ter  um  estatuto  de 

igualdade no que condiz à 'natureza da capacidade humana'. A natureza do ouvir e 

do  não-ouvir  enquanto  característica  dada  na  comunicação  diferenciada.  Ao 

reconhecer que os surdos poderiam aprender outros elementos que não somente a 

língua oral, ele atribui capacidades que até então não havia reconhecimento, a de 

que os surdos poderiam desenvolver uma língua própria independente da oralidade, 

e é isto o que ele efetivamente começa a desenvolver, ensinar aos surdos através 

da  Língua  de  Sinais.  Ela  é,  neste  sentido,  imbuída  de  significação  cultural  e 

histórica, marcada no tempo e no espaço. 

O sofrimento atribuído ao período que se estende a partir do Congresso de 

Milão pode ser atribuído, também, à natureza do ouvir enquanto norma, com uma 

interpretação de hoje do que ela foi no passado, em que teria sido retirada desta 

condição positiva em que havia então surgido. A grande quantidade de trabalhos que 

expressam a ideia da 'Libras enquanto língua natural dos Surdos', demonstra como 

este  conceito  é  importante  para  se  entender  os  elementos  que entram em jogo 

quando do movimento social dos surdos, quais sejam: reconhecimento da diferença 

por um viés positivo da condição de surdez, bem como reprodução de um 'modo de 

vida surdo', possível através da Libras. Se a Língua de Sinais é concebida como a 

língua natural  dos surdos,  ela  só  o  é pois  ser  surdo se torna,  juntamente,  uma 

condição natural, e que almeja igualdade para com a condição natural dos ouvintes, 

em que estas questões (naturalidade ou não do ouvir e da língua oral) nunca foram 

questões.

Poder reivindicar uma língua autônoma foi, a partir da década de 1980, entrar 

numa  disputa  com  os  ouvintes  para  que  estes  reconhecessem  que  os  surdos 

possuem  as  mesmas  capacidades,  e  que  se  os  surdos  eram  tratados  com 
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desigualdade, como patologia, isto o era por se inferiorizar sua língua, os colocando 

como  casos  clínicos  em  busca  de  uma  cura  a  um  atributo  que  diferenciava 

negativamente. Assim, com o surgimento dos Estudos Surdos e o Movimento Surdo 

enquanto movimento político reivindicando o reconhecimento da Libras pelo Estado 

no fim do séc. XX, este se vê pressionado a repensar os surdos enquanto cidadãos 

cuja  incumbência  estatal  passa  a  ser  promover  sua  inclusão,  não  só  enquanto 

acesso a 'curas' médicas, mas numa mudança na forma como o Estado vai passar a 

enxergá-los. A Libras passa a ser reconhecida pelo Estado Brasileiro como a língua 

Oficial dos Surdos Brasileiros através da  Lei de Libras n° 10.436 no dia 24 de abril  

de 200231, regulamentada pelo Decreto lei de n° 5626 do dia 22 de dezembro de 

200532. Isto tem por consequência a obrigação do Estado em dar acessibilidade e 

condições de igualdade aos surdos. Dentre outros, a presença de interpretes de 

Libras  nos  órgão  públicos,  obrigatoriedade  de  todos  os  cursos  de  licenciatura 

incluírem  a  Libras  em  suas  grades  curriculares,  e  também  no  que  concerne  à 

educação das crianças surdas pela Libras. Este último enquanto determinante na 

discussão entre de Martinha Claret e o Movimento Surdo, pois a discussão perpassa 

sobre o modelo educacional que realmente realizaria a inclusão social. 

Segundo  Monteiro  (2006), à  partir  da  década  de  1990  começam a  surgir 

discussões em torno das políticas educacionais adequadas aos surdos tendo como 

base o bilinguismo. Em 1993 é realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) o II Congresso Latino Americano de Bilingüismo para Surdos, em 1999 o  V 

Congresso  Latino  Americano  de  Educação  Bilíngüe  para  Surdos,  realizado  na 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, antes deste, realizado um 

pré-congresso para se discutir “propostas para a formação do professor Surdo e da 

formação do intérprete de LIBRAS.”

O viés das discussões surdas a respeito do presente e futuro dos surdos é 

tratado,  assim,  a  partir  do  método  educacional  adequado  aos  surdos  e  qual  o 

modelo de escola que estes reivindicam a si mesmos, numa continuidade histórica 

das  discussões  a  respeito  dos  surdos,  visando  a  valorização  de  sua  língua, 

31 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10436.htm

32 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/decreto/d5626.htm
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comunidade, cultura. Se a história dos surdos é contada a partir da educação de 

filhos de nobres por Pedro Ponce de León (1520 – 1584), passando por de l'Épeé e 

pelo Congresso de Milão, no fim do séc. XX e início do séc XXI a discussão em 

torno do modelo educacional  a  ser  utilizado para  se  educar  os Surdos continua 

presente.  E isto  com a diferença de que neste momento os surdos estão como 

partícipes ativos destas discussões, o que diferencia e marca o atual momento, que 

tem  início  na  década  de  1980.  Assim,  a  questão  de  qual  o  melhor  método 

educacional para os Surdos é atualizado no presente quando da disputa entre as 

Escolas  Bilíngues,  defendida  por  estes,  e  a  Inclusão  nas  Escolas  Regulares, 

defendida por Martinha Claret. Esta disputa que teria surdos e ouvintes em lados 

opostos  permite  ativar  como  referência  histórica  estes  dois  momentos  distintos 

levantados: o abade e o reconhecimento da Libras, e o Congresso de Milão e sua 

repressão.  Ambos  dizem  respeito  a  Educação  dos  Surdos,  que,  a  partir  das 

discussões do presente, se faz possível atribuir significados não só diferentes, mas 

antagônicos,  como  marcos  históricos  de  apogeu  e  declínio  dos  Surdos.  A 

experiência  daqueles  surdos  que  viveram  estes  momentos  é  de  certa  forma 

imaginada e a eles atribuídas identificações que permitem ter uma compreensão de 

como seria  ter  vivido nestes dois  momentos,  mas  experiências imaginadas que 

trazem para o presente estas questões, se tornando, portanto, experiências reais.

Rafael Ferraz, líder surdo pernambucano, em um dos vídeos disponibilizados 

no site 'Escolas e Classes Bilíngues para Surdos Já!'33 relata:

Se SECADI/MEC vencer  e  ninguém poder  mais  fazer  nada contra  isso, 
então vai ser melhor explodir essa Terra, ninguém merecerá viver!!! Não é 
só por causa do sofrimento dos surdos, outras lutas como índios, negros, 
professores, tantos funcionários públicos em greve…

A inclusão em classes regulares com a língua portuguesa como L1 [Língua 
1]  vai  estragar  toda a Comunidade Surda,  depois  vão  exigir  a  todos os 
surdos usar Implante Coclear etc.” 

33 http://bilinguesparasurdosja.com/2012/08/10/secadimec-nao-respeita-nossos-direitos-
democraticos-desabafa-lider-surdo-pernambucano/
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Defender  a  escola  bilíngue  se  torna,  então,  garantia  da  continuação  da 

Comunidade Surda relacionada ao não sofrimento atrelado às 'políticas oralistas'. A 

garantia da escola bilíngue traz junto dela a continuidade, a reprodução de um modo 

de se viver. Mais que apresentar e defender um modelo educacional em si mesmo, o 

que  estamos  chamando  atenção  aqui  é  para  a  continuidade  daquilo  que  é 

denominada Comunidade Surda,  com sua Cultura.  Defender  a escola bilíngue é 

defender a Libras, é defender aquilo que ela representa, o que ela traz consigo no 

que vem a definir a identidade de um grupo que se reconhece como igual entre si. 

Esta  igualdade  se  faz  pela  igualdade  dada  no  corpo  e  expressa  culturalmente, 

definindo quem são os iguais e os 'outros', os surdos e os ouvintes. A escola bilíngue 

está tão relacionada a constituição da Identidade Surda, que perde-la é relacionado 

a sofrimentos, como colocado na fala de Rafael Ferraz, para quem seria “melhor 

explodir esta Terra”.

A ameaça à escola bilíngue é remetida simbolicamente a um retorno temporal 

ao  Congresso  de  Milão,  quando  dos  surdos  foram  retirados  todos  os  direitos 

relativos  à  sua  língua  de  sinais  e  hoje  é  ressignificado,  dentro  de  uma mesma 

categoria  reconfigurada. Mourão (2011)  sugere já  no título  de seu texto  em que 

discute as propostas do MEC para a Educação dos Surdos no CONAE 2010, esta 

relação: “Educação de Surdos - Retrocedendo para Milão. Será?”. Um vídeo editado 

sobre este mesmo congresso durante a votação das propostas dos surdos, intitulado 

“CONAE 2010 = “Congresso de Milão 1880””34 também sugere esta relação histórica 

ativada pelos surdos.  Mais uma vez, é dado aos ouvintes a responsabilidade por 

possíveis  sofrimentos  futuros,  isso  devido  a  uma  interferência/imposição  das 

escolhas  perpetradas  por  estes  aos  surdos.  É  justamente  desta  maneira  que  o 

Congresso de Milão é experiencializado no presente.

Nesta mesma fala de Rafael Ferraz, o surgimento do sofrimento surdo está 

relacionado estritamente à 'políticas oralistas', as quais tem um desencadeamento 

trágico das consequências e o desenrolar destas, caso a proposta do MEC fosse 

aprovada e os surdos perdessem suas escolas bilíngues, dada na frase  “depois vão 

exigir  a  todos  os  surdos  usar  Implante  Coclear  etc”.  A  sugestão  de  que  a 
34 Rezende, Patrícia Luiza Ferreira. Conae 2010 = “Congresso de Milão 1880”, 2011, acesso em 

30/05/2013 <http://www.youtube.com/watch?v=sDOor4AhgZk>
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interferência é externa ao grupo é dada pelo verbo 'vão' desta mesma passagem, 

sendo esta não relacionada a um poder coercitivo de Estado em primeiro momento, 

mas antes dada na relação surdo/ouvinte que se expressa em propostas de políticas 

públicas. O bilinguismo surdo tem na Libras sua primeira língua, e que é base da 

sua 'Cultura', e no português escrito como segunda língua. Na avaliação feita por 

Rafael Ferraz, no mesmo vídeo, a concepção do que venha a ser o bilinguismo para 

o MEC seria algo distorcido do que realmente é o bilinguismo para os Surdos, em 

que, em sua fala, 

 Eles [MEC] dizem: “Todas as escolas públicas que receberem matrículas 
dos surdos serão transformadas em escolas bilíngues”. Não sabem o que 
significa  a  escola  bilíngue  para  surdos!  Que  absurdo!!!  Estão  tentando 
colocar a educação de surdos no lixo. Isso é brincadeira?! 

Monteiro (2006, p. 301) reafirma esta interferência ouvintista na Cultura Surda

...a Comunidade Surda deve vencer as barreiras da “submissão” imposta 
pelos  ouvintes.  Além  disso,  é  preciso  resistir  a  todo  e  qualquer  termo 
inventado  por  ouvintes  alheios  à  Identidade  e  à  Cultura  Surda.  Assim 
evitaremos transtornos futuros na vida dos surdos”

A história não é dada por todos os fatos datados no tempo, mas da seleção 

de fatos passados que no presente criam significado e também são imbuído de. Esta 

seleção depende de uma identificação, individual e/ou coletiva para que possa fazer 

sentido. Esta identificação com a história pode estar relacionada a um passado cuja 

experiência daqueles que o viveram é traduzida em uma experiência atual real, que 

traga ao indivíduo esta identidade marcada por  uma situação reconhecida como 

similar, valorizada por ser um marco de uma mudança que afeta os indivíduos cujo 

modo de vida seja consequência deste fato memorado. Dele se fazendo um marco 

histórico.
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“A  memória,  essa  operação  coletiva  dos  acontecimentos  e  das 
interpretações  do  passado  que  se  quer  salvaguardar,  se  integra,  como 
vimos, em tentativas mais ou menos conscientes de definir e de reforçar 
sentimentos  de  pertencimento  e  fronteiras  sociais  entre  coletividades  de 
tamanhos  diferentes:  partidos,  sindicatos,  igrejas,  aldeias,  regiões,  clãs, 
famílias, nações etc. A referência ao passado serve para manter a coesão 
dos grupos e das instituições que compõem uma sociedade, para definir seu 
lugar  respectivo,  sua  complementariedade,  mas  também  as  oposições 
irredutíveis.” (POLLAK, 1989, p. 9)
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5  CONCLUSÃO

Há  diversas  maneiras  de  ser  surdo,  de  se  reconhecer  como  surdo, 

dependendo se a família a qual a pessoa nasce é uma família que já tenha um 

indivíduo surdo, se todos na família são surdos, se este é o primeiro surdo, como ele 

se enxerga enquanto surdo, etc.35 Essas diferenças familiares correspondem a um 

universo de significação que é o primeiro referente com relação a identidade desta 

pessoa,  sendo a  família  um importante  influente  na  construção da subjetividade 

dela. Nascer surdo não necessariamente insere o indivíduo na história oficial destes, 

no sentido de ser um passado de referência. Dependendo das características da 

família, sua condição de surdez pode estar atrelada não a aspectos linguísticos e 

culturais, mas a aspectos médicos, por exemplo, que atribuem à surdez um status 

de  deficiência,  a  qual  poderia  recorrer  a  tratamentos,  não  estando  esta  pessoa 

inserida num ambiente em que  a Identidade Surda se constrói – no que condiz do 

contato  com outros  surdos,  adentrar  na  Cultura  Surda  -   e  se  faz  presente  na 

construção da identidade desta pessoa, bem como o se reconhecer na história surda 

como pertencente a ela.  A identidade Surda define os iguais em contraponto aos 

diferentes – os surdos e os ouvintes -, produzindo as duas identidades que surgem 

simultaneamente ao referenciar o nós e o eles.

Ao  se  reconhecer  enquanto  Surdo  (culturalmente  diferenciado),  e  não 

enquanto surdo (deficiente auditivo), ele passa a ter um referente entre iguais para 

conhecer o passado que diz respeito a outras pessoas que se encontraram em uma 

situação similar a sua no que condiz a forma de se relacionar com o mundo, com as 

outras pessoas. Neste sentido, a surdez enquanto condição posta na relação com 

outros surdos, e o 'outro' ouvinte, insere a pessoa surda em duas histórias, a história  

compartilhada por todos e uma história específica que diz respeito ao grupo ao qual 

se vê inserido pela diferença.

35 No segundo capítulo faço referência à diferenciações identitárias entre os surdos, reconhecendo 
que não são um grupo homogêneo.
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A história  política,  por  exemplo,  a  qual  compartilha  com todos  os  demais 

brasileiros seria aquilo, como colocou Halbwachs (1990), a memória histórica a que 

ele se apoia e lugar que vai entrar uma segunda história, no que nos concerne, a do 

grupo surdo, e a partir daí sua interpretação pessoal da própria experiência de vida 

de cada um. Pollack (1989 p. 3) observa que 

“uma  memória  estruturada  com  suas  hierarquias  e  classificações,  uma 
memória também que, ao definir o que é comum a um grupo e o que, o 
diferencia  dos  outros,  fundamenta  e  reforça  os  sentimentos  de 
pertencimento e as fronteiras sócio-culturais”.

Ao  falar  da  história  dos  surdos,  temos  que  ela  é  sustentada  pelo  viés 

pedagógico, como discutido no primeiro capítulo. É pela pedagogia que a história 

dos surdos é escrita e é através dela que vai  se dar  a emergência dos Surdos 

enquanto grupo, primeiro pelos ouvintes, para, posteriormente, os próprios surdos se 

auto referenciarem enquanto um grupo específico, e escrever a própria história. 

São  dois  os  momentos  históricos  distintos  que  marcam  a  diferença  dos 

Surdos  com  os  Ouvintes.  Primeiro  sendo  reconhecido  por  estes,  que  tentam 

estabelecer  a  maneira  pela  qual  estes  Surdos  vão  adentrar  na  sociedade 

englobante,  daí  os  diferentes  momentos  na  história,  e  as  diversas  discussões, 

congressos,  etc,  realizados  pelos  Ouvintes  no  intuito  de  decidirem qual  seria  o 

melhor método para isto, se por um método oralista de inserção ou por um método 

sinalista. A ideia era trazê-los para a sociedade e oferecer o que todos os ouvintes já 

tinham,  a  comunicação,  que  até  então  era-lhes  impossibilitada.  No  entanto,  a 

comunicação que vislumbravam era a comunicação destes surdos da mesma forma 

como é a dos ouvintes, mas com adaptações que consistem em leitura labial ao 

invés de ouvir. Quando se estabelecia que tal ou qual método seria o mais eficaz, 

isto era feito para que através da comunicação oral estes pudessem se comunicar 

da forma como os ouvintes se comunicam, falando.
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O oralismo,  nas  suas  diversas  configurações,  passou  a ser  amplamente 
criticado pelo fracasso em oferecer condições efetivas para a educação e o 
desenvolvimento da pessoa surda. Entre as muitas críticas, aponta-se o fato 
de que,  embora  pretenda propiciar  a  aquisição  da linguagem oral  como 
forma  de  integração,  esse  trabalho  educacional  acentua,  ao  invés  de 
eliminar, a desigualdade entre surdos e ouvintes quanto às oportunidades 
de desenvolvimento. Dificulta ganhos nas esferas lingüística e cognitiva por 
exigir  do  surdo  a  incorporação  da  linguagem  exclusivamente  numa 
modalidade à qual  este  não pode ter  acesso natural.  E,  na tentativa de 
impor o meio oral, interditando formas de comunicação visual-gestual, reduz 
as  possibilidades  de  trocas  sociais,  somando,  assim,  obstáculos  à 
integração pretendida. (GÓES 1999, p.40)

Assim, ao reconhecer os surdos enquanto humanos capazes de aprender, 

isto  é  feito  oferecendo-lhes  o  acesso  à  língua  oral,  tendo  como  métodos  ou 

transitoriamente  os  sinais  ou  a  oralização  direta.  Mas  o  que  fica  patente  nesta 

discussão, e que é de interesse deste estudo, é que esta história pedagógica dos 

surdos são contadas pelos não surdos, pelos ouvintes que estabelecem de antemão 

o lugar que estes ocupam, um lugar em que estão colocados pela ausência, pela 

falta, e uma tentativa de amenização desta diferença. A história dos surdos é escrita 

pelos ouvintes e, posteriormente, apropriada pelos surdos para contarem sua própria 

versão do que ela foi. A emancipação política dos surdos conquistada à partir da 

década  de  1980  permite,  além  de  uma  revisão  histórica  que  ganha  força,  a 

emergência  de  um  surdo  que  não  mais  é  um  receptor  de  políticas  públicas 

desenvolvidas para eles, mas eles próprios enquanto agentes ativos que interferem 

na elaboração das políticas que dizem respeito a seus interesses, estando agora 

não só enquanto partícipes, mas propondo políticas desenvolvidas por eles próprios.

A relação de poder existente entre os dois grupos constituídos, o das pessoas 

surdas e o dos ouvintes, emerge de forma mais evidente e sempre com tom de 

ameaça quando em relação às conquistas já realizadas, principalmente com relação 

à Libras. Os surdos conquistam espaço nas discussões que dizem respeito aos seus 

interesses  e  se  situam enquanto  interlocutores  que  exigem ser  ouvidos,  e  são, 

igualmente, reconhecidos como interlocutores ativos que falam por si. Portanto este 

é um ponto de grande resguardo e em constante observação, e local de conflito 

quando são feitas propostas por parte do Estado que não os levem em consideração 

nas discussões, pois é uma ameaça de imposição de um modelo ouvintista  para os 
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surdos, tal qual o foi o Congresso de Milão. Esta relação se evidencia através de 

expressões  utilizadas  para  situar  os  discursos  quando  negados  pelo  movimento 

surdo, sendo a tal ou qual proposta ou atitude atribuída o qualificativo 'proposta de 

ouvintes'.  Aos ouvintes,  são atribuídos desconhecimentos sobre a Comunidade e 

Cultura Surdas, bem como ao 'modo de vida surdo', sendo os ouvintes uma ameaça 

constante  a  estes  modelos  ao  tentarem  impor  seus  qualificativos  aos  surdos, 

qualificativos estes dados pela patologização da surdez, que se expressa em dois 

campos do saber, um advindo de uma concepção médica que busca uma cura, ou 

amenização, através de tecnologias, e uma outra através da educação, ao proporem 

a educação especial para os surdos. Incluir os surdos na Educação Especial seria 

como reconhecer a diferença pelo viés da deficiência, o que iria de encontro com a 

própria  visão  dos  surdos  sobre  a  diferença,  que  seria  dada  pelo  viés 

linguístico/cultural, tal qual os grupos indígenas o são.

A língua de sinais, classificada como língua natural dos surdos pelos Surdos e 

estudiosos  das línguas  de  sinais,  assim o  é  justamente  porque a  surdez é  ela, 

também,  tida  como uma condição  natural.  Esta  naturalidade  é  o  que  permite  o 

discurso cultural para marcar a diferença, pois ela iguala os dois agentes – surdos e 

ouvintes - em sua condição de naturalidade humana por parte dos Surdos. Mas se 

existe  o  conflito  perpassando  por  este  atributo  'cultural'  enquanto  marcador  da 

diferença, ele se faz presente pelo não reconhecimento por parte de um dos lados – 

o dos ouvintes, representado pelo MEC - de que a diferença seja possível por uma 

Cultura  específica  diferenciada.  Ao  se  afastar  do  reconhecimento  cultural  dos 

surdos, e fazer uma proposta que foi tida como ameaça, Martinha Claret 'cutucou a 

onça com vara curta', o que desencadeou uma articulação nacional dos surdos em 

defesa de sua língua e sua Cultura.  Pois as propostas de implantar  as Escolas 

Inclusivas paralelamente ao fechamento da Escola do INES, seria como a destruição 

da Cultura Surda,  da  língua de sinais  e  as  relações que elas possibilitam entre 

pessoas  surdos.  Por  isso  tido  como  'interferência  ouvintista',  tal  como  o  foi  o 

Congresso de Milão. 

O abade de l'Epée é referência da emancipação do povo surdo. Este povo 

surdo,  após  quase  um  século  de  oralismo  iniciado  pelo  Congresso  de  Milão, 



76

ressurge  enquanto força política a partir da década de 1980 tendo como principal 

bandeira  a  defesa da língua de sinais,  base de sua articulação e força política. 

Elemento  central  nos  discursos  sobre  identidade,  Cultura  e  formação  das 

Comunidades Surdas.
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