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Quem fala em língua se edifica a si mesmo. No 
mundo existem não sei quantas espécies de 
línguas, e todas têm sentido. Mas se alguém me 
fala numa língua que não entendo, serei um 
estrangeiro para ele, e ele um estrangeiro para 
mim. Por isso, o que fala em línguas reze para 
conseguir o dom da interpretação. Se, então, toda 
a Igreja está reunida e todos falam em línguas, e 
entram pessoas não iniciadas ou infiéis, eles não 
vão dizer que estais loucos? E se não há 
intérprete, que se cale na assembléia; fale consigo 
e com Deus.  

(1Cor 14, 4; 10-11; 13; 23; 28) 



RESUMO 

 

O presente trabalho estuda a representação social da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

por sujeitos surdos bilíngües, com o intuito de conhecer a importância atribuída a essa língua 

por esses sujeitos na construção de uma identidade positiva. A história da educação de surdos 

é permeada pelos dilemas das diferentes abordagens existentes até os dias atuais. São eles: o 

oralismo, a Comunicação Total e o bilinguismo. A abordagem oralista visa a fala e rejeita a 

LIBRAS como sendo um sistema de comunicação válido para os surdos; a Comunicação 

Total visa a comunicação em si, não importando o uso e nem a forma de comunicação. Usam-

se desenhos, mímicas, fala, sinais, dramatizações, dentre outros. Já a abordagem bilíngue visa 

que a pessoa surda conheça a Língua Portuguesa na leitura e na escrita principalmente, 

estando a oralização a critério do desejo de cada um bem como o domínio da LIBRAS 

paralelamente. Cada abordagem apresenta uma visão diferenciada do conceito de língua e de 

pessoa surda. À luz da Teoria das Representações Sociais — que se apresenta como uma 

importante linha teórica situada em conceitos sociológicos e conceitos psicológicos — busca-

se, também, discutir as relações entre cidadania real e o aprendizado dessa língua, pois, 

vivendo em uma sociedade majoritariamente não falante da LIBRAS, os sujeitos surdos estão 

cotidianamente marcados pela a exclusão. Adotou-se entrevista semiestruturada, realizada 

com 16 surdos profundos bilaterais, adultos, ativos profissionalmente, bilíngues e com nível 

de escolaridade de ensino médio ou superior. As entrevistas foram realizadas em LIBRAS, 

filmadas e, posteriormente, traduzidas para a Língua Portuguesa. O material colhido foi 

tratado como um corpus de discursos. Os resultados apontam como principais categorias de 

análise: a) A LIBRAS, a oralização e a escola “inclusiva”; b) A LIBRAS, o surdo e a família; 

c) A educação bilíngue e a inserção social positiva da pessoa surda; d) A LIBRAS, o 

desenvolvimento do pensamento surdo, a liberdade e a identidade social; e) A oralidade e o 

“surdo papagaio”; f) O surdo e o uso do intérprete como “recurso pedagógico”; g) A 

LIBRAS, o aprendizado da Língua Portuguesa, seus direitos e deveres; h) A pessoa surda, o 

preconceito e a LIBRAS. Infere-se que os sujeitos pesquisados atribuem grande importância 

ao domínio da LIBRAS como fator de cidadania, sendo este essencial à própria formação da 

comunidade surda, pois modifica sua autopercepção identitária, atribuindo um valor positivo à 

condição surda.  

 

PALAVRAS-CHAVE: representações sociais, surdez, LIBRAS, identidade, cidadania 



ABSTRACT 

 

This work studies the social representation of the Brazilian Language of Signs (LIBRAS) by 

deaf bilingual subjects, in order to know the importance of this language to these subjects in 

the construction of a positive identity. The history of deaf education is mixed with the dilemas 

of the different approaches present until now. They are: oralization, total communication and 

bilinguals. The oralization approach aims the speech and rejects LIBRAS as being a valid 

system of communication to deaf; total communication aims communication itself, no matter 

the use or form of it. Among others t is used drawing, mime, speech, signs and drama. The 

bilingual approach intends that the deaf subject knows how to read and, specially, how to 

write in Portuguese, leaving oralization as a personal choice and, in parallel, the knowledge of 

LIBRAS. Each approach represents a different vision of the concept of language of a deaf 

person. In the light of the Social Representation Theory — which presents itself as an 

important theoretical line in both sociological and psychological concepts —it is also 

searched the discussion of the relations between the real citizenship and the learning of this 

language because living in a society mostly non LIBRAS speaker, the deaf subjects are, on 

daily basis, scared by exclusion. It was adopted semi-structured interview with 16 deep deaf 

bilateral subjects, adults, professionally actives, bilinguals, high school or university level. 

The interviews were made in LIBRAS, filmed and later were translated to Portuguese. The 

resulted material was treated as speech corpus. The results pointed as main analysis 

categories: a) LIBRAS, oralization and “including” school; b) LIBRAS, the deaf and the 

family; c) the bilingual as essential to a positive social insertion of deaf; d) LIBRAS, the 

development of the deaf’s thinking, the freedom and the social identity; e) the orality and the 

“parrot deaf”; f) the deaf and the use of an interpreter as “pedagogical resource”; g) LIBRAS, 

the learning of the Portuguese Language, its rights and duties; f) The deaf person, the 

prejudice and LIBRAS.  It was assumed that the researched subjects give great importance to 

the domination of LIBRAS as a citizenship factor turning to be essential to the formation of 

the deaf community and modifies its identity self-perception, assigning a positive value to the 

deaf condition. 

 

KEY WORDS: social representation, deafness, LIBRAS, identity, citizenship. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa teve por objetivos conhecer a representação social da Língua Brasileira de 

Sinais (LIBRAS) por sujeitos adultos, surdos, bilíngues do estado do Rio de Janeiro e 

conhecer a importância atribuída a essa língua por esses sujeitos na construção de uma 

identidade própria positiva.  

O interesse pela realização desse estudo surgiu em função de minha atividade 

profissional como professora de surdos e intérprete de LIBRAS desde 1994. As questões 

relacionadas à língua de sinais (LIBRAS), as diferentes opiniões sobre métodos de ensino, as 

discussões polarizadas sobre a cultura e sobre a identidade surda, incluindo também as 

percepções diversas sobre exclusão social da pessoa surda chamavam-me a atenção desde 

quando iniciei minha prática profissional.  

Acompanhei, como estudante de curso normal e aprendiz iniciante de LIBRAS, o 

Comunicação Total. Nessa época, os surdos ainda eram identificados como sujeitos passivos, 

pois a filosofia oralista dominava a educação dos surdos, exigindo que eles desenvolvessem 

somente a língua oral. Como intérprete de LIBRAS, vivenciei muitos fatos em ambientes 

médicos, educacionais, familiares, religiosos e jurídicos em que os surdos lutavam muito por 

poder ter voz de escolha, de opinião, enfim, de poder narrar-se em sua própria língua. 

Discutia-se se seria bom para o surdo o aprendizado da língua de sinais, se isso impediria seu 

desenvolvimento da língua oral, que era primordial na educação oralista. Nesse sentido, a 

Comunicação Total serviu como marco na aceitação do surdo e abriu caminho para o 

bilinguismo.  

Com a chegada da Comunicação Total em meados dos anos 1980, a língua de sinais 

começou a ser utilizada, em geral, na educação de surdos. A partir da década de 1990, após 

período em que, nas escolas de surdos do Brasil, se iniciava a abordagem educacional da
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diversas pesquisas na área da Linguística, comprovou-se que a língua de sinais é uma língua 

própria com regras gramaticais próprias, logo adequada a qualquer indivíduo, surdo ou 

ouvinte. Desta forma, possibilitou-se a educação bilíngue no Brasil.  

Com a educação bilíngue, retomaram-se as discussões sobre as diferentes formas e 

métodos na educação de surdos. Esses debates continuam até hoje nos âmbitos educacionais 

nos quais se pleiteia a educação bilíngue. Porém, a sociedade e os espaços educacionais não 

são bilíngues. Sendo assim, os surdos apresentam dificuldades para produzir saberes, fazer 

escolhas, profissionalizar-se, enfim, para construir sua identidade. 

A LIBRAS foi reconhecida como meio de comunicação e expressão da comunidade 

surda através da lei 10436 e através do decreto 5626 (BRASIL, 2002; 2005). Dessa forma a 

LIBRAS foi institucionalizada, e a educação bilíngue homologada por lei como a melhor 

educação para os surdos.  

O artigo 11, dessa mesma lei, diz que:  

O Ministério da Educação promoverá, a partir da publicação deste decreto, 
programas específicos para a criação de cursos de graduação para a 
formação de professores surdos e ouvintes, para a educação infantil e anos 
iniciais do ensino fundamental, que viabilize a educação bilíngue: Libras-
Língua Portuguesa como segunda língua. (BRASIL, 2002)  

 
Observa-se assim que a LIBRAS, objeto científico dessa pesquisa, ocupa um espaço 

social necessário as pessoas surdas.  

Vivendo em uma sociedade majoritariamente não falante da LIBRAS e, sim, da Língua 

Portuguesa oral, os sujeitos surdos se confrontam cotidianamente com a exclusão, com a 

discriminação e com a rejeição de grande parte dos sujeitos dos ouvintes. Essa condição de 

vida pode trazer prejuízos identitários e psicossociais à pessoa surda, além de resultar em 

consequências negativas no processo ensino-aprendizagem e na comunidade escolar, na 

convivência familiar, no futuro profissional desses sujeitos, dentre inúmeros outros aspectos 

da vida de um ser humano. Por isso, essa pesquisa pretende conhecer a importância atribuída 
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à LIBRAS, pelos surdos bilíngues, na construção de uma identidade própria, marcada pela 

afirmação e, não, pela discriminação de uma comunidade de comunicação.  

Selecionamos os sujeitos surdos bilíngues para realizar esta pesquisa, porque esses 

sujeitos têm acesso tanto ao “mundo ouvinte” quanto ao “mundo dos surdos”; são sujeitos 

que, teoricamente, deveriam se sentir seguros nos dois ambientes sociais. Assim, procuramos, 

também, investigar qual o lugar social — percebido pelos surdos bilíngues — de “sua língua” 

e de “seu grupo social”. Para isso, recorremos ao estudo da Psicologia Social que investiga a 

manifestação do pensamento científico no sistema cognitivo dos sujeitos.  

De acordo com Moscovici (2009), um objeto social é representado por um grupo que 

partilha as mesmas práticas sociais acerca deste objeto. Nesta dimensão, o sistema cognitivo 

de cada indivíduo é marcado por sua identidade social, pela pertença a grupos sociais com os 

quais se identifica. Toda essa dinâmica dos processos cognitivos, ou seja, a organização do 

pensamento humano acontece através da linguagem. Devido à cultura em que o ser humano 

está imerso, constituem-se determinadas representações que estabelecem as estruturas 

cognitivas as quais se cristalizam na mente humana e formam a realidade para o sujeito. A 

realidade na qual se vive é para cada sujeito representada de forma diferente, dependendo da 

cultura em que vive e da linguagem que se usa.  

Quando o sujeito é impossibilitado de compartilhar os mesmos signos linguísticos que 

os demais, é também impedido de interagir e comunicar-se plenamente. Desta forma, acaba 

sendo legado à posição de excluído da sociedade e, nesta condição, suas representações da 

realidade e da cultura se tornam em parte fraturadas da vida social. O sujeito encontra 

dificuldades até mesmo para desenvolver seus processos cognitivos. Desta forma,o indivíduo  

pode formar aspectos peculiares, os quais, como forma de “compensar” a lacuna social em 

que vive, o levam a conviver mais em determinados grupos sociais e não em outros, em geral, 

interagindo com o grupo de sua pertença. Embora seja membro de uma nação, de uma 
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sociedade, vive e constitui suas representações a partir dos poucos pares linguísticos 

existentes. O indivíduo passa a circular somente em determinados espaços acessíveis a ele, 

colocando em prejuízo todo o desenvolvimento pleno de seus processos cognitivos. 

É o que acontece com as pessoas surdas, sujeitos informantes dessa pesquisa. Esses 

sujeitos, pelo fato de não ouvir, não adquirem a Língua Portuguesa oral da mesma forma que 

uma pessoa que ouve. Para desenvolverem a oralidade, a fala, necessitam de intensos 

exercícios e de técnicas específicas fonoarticulatórias durante muitos anos, a fim de aprender 

fonema por fonema até atingir a competência linguística. Entretanto, para desenvolver sua 

comunicação plena, se forem inseridos no ambiente linguístico adequado, adquirem de forma 

natural e espontânea um sistema de comunicação linguístico visoespacial próprio: a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). Através da LIBRAS, as pessoas surdas organizam seus 

pensamentos, estabelecem suas estruturas cognitivas, criam suas representações e constituem 

a realidade em que vivem, formando  uma identidade social própria.  

Devido à obrigatoriedade da “inclusão” proposta pela Lei de Diretrizes e Bases 

Nacionais 9394/96, os surdos, como minoria linguística, são inseridos nas escolas públicas 

tradicionais nas quais a LIBRAS não é a língua de instrução (BRASIL, 1996). Essa pesquisa 

aconteceu em um momento polêmico em que o Ministério da Educação e Cultura (MEC) 

propugnou o término de todas as escolas especiais — inclusive do Instituto Nacional de 

Educação de Surdos (INES) —, através da meta 4 do Plano Nacional de Educação a qual 

prevê a inclusão total de todas as crianças e jovens surdos no sistema educacional estadual e 

municipal. Isto causou intensos debates e lutas dos movimentos sociais de surdos.  

Diante dessa situação, observamos que, apesar de as legislações vigentes 

estabelecerem a inclusão, não conhecemos a percepção e as proposições que os sujeitos 

surdos apresentam a respeito dessas leis e da vivência da educação inclusiva e da educação 

bilíngue nas quais estão inseridos. 
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Ao identificarmos qual é a importância atribuída à LIBRAS pelos surdos na 

construção de uma identidade própria, podemos pensar em resultados que irão trazer 

contribuições à comunidade científica.   

Para realizar nossos objetivos, foram elaborados três capítulos. No primeiro, intitulado 

“A  EDUCAÇÃO DE SURDOS, LIBRAS E CIDADANIA”, procuramos refletir criticamente sobre 

como os surdos eram considerados incapazes no passado e sobre as discussões entre as 

correntes oralista e a gestualista (que defende a língua de sinais), existentes desde o início do 

século XVII. Buscamos conhecer quais eram os questionamentos científicos da época e as 

metodologias empregadas na educação de surdos. Ao conhecermos a história da educação de 

surdos, podemos compreender a realidade atual de algumas políticas públicas que ainda 

persistem  nas legislações vigentes.  

Ainda nesse capítulo, veremos como o ensino da LIBRAS no contexto atual da 

educação de surdos do Brasil está sendo empregado e polemizado. Também trataremos da 

visão da LIBRAS nos movimentos sociais de surdos, das lutas e conquistas da comunidade 

surda e, por fim, discutiremos o processo de exclusão e alteridade frente à pessoa surda. A 

LIBRAS, que antes era um objeto rejeitado na educação de surdos, passa a ser um recurso 

pedagógico em sala de aula e, hoje, é legalmente reconhecida como mais uma língua nacional. 

Toda essa transformação em relação ao status linguístico da LIBRAS modifica a posição 

social do indivíduo surdo em relação a si mesmo e aos outros. 

No segundo capítulo, intitulado “LÍNGUA E IDENTIDADE”, refletiremos sobre os 

processos de aquisição da linguagem e a formação do pensamento da criança ouvinte e da 

criança surda, segundo as teorias de Piaget, Vygotsky e Chomsky. Apresentaremos a Teoria 

da Representação Social, que está relacionada ao estudo das trocas simbólicas desenvolvidas 

em nossos ambientes sociais e em nossas relações interpessoais, a fim de compreendermos 

como essas trocas influenciam na construção do conhecimento compartilhado, da cultura dos 
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surdos e dos ouvintes. E estudaremos os processos identitários da pessoa ouvinte e da pessoa 

surda, bem como suas peculiaridades na constituição de suas personalidades. 

A linguagem é fundamental para a construção dos processoas cognitivos e da 

formação do pensamento do indivíduo. Por isso, estudaremos as fases do desenvolvimento 

infantil e as etapas de aquisição da linguagem do período do lactante à adolescência.Veremos 

também os estudos linguísticos que demonstram os processos de aquisição da Língua de 

Sinais. Através desses estudos, demonstraremos que a LIBRAS é um sistema gramatical 

completo, que possui todos os aspectos morfossintáticos de uma língua convencional.  

A Teoria da Representação Social permeia a linha teórica deste estudo no qual a 

comunicação é um elemento fundamental. Comunicando-se os indivíduos viabilizam as 

interações e mundanças sociais. Veremos que, no caso de pessoas surdas que possuem 

oportunidade de viver em ambientes linguísticos em LIBRAS, esta língua pode ser um objeto 

que colabora positivamente para a sua formação do pensamento e para a sua formação 

identitária. Em contrapartida, no caso de pessoas surdas que não possuem oportunidade de 

viver em ambientes linguísticos em LIBRAS, tem-se consequências negativas no processo 

ensino-aprendizagem, na comunidade escolar, na família e em suas perpectivas futuras. 

No terceiro capítulo, “OS SURDOS BILÍNGUES E SUAS REPRESENTAÇÕES DA LIBRAS” , 

apresentaremos a pesquisa qualitativa com enfoque teórico-metodológico nas representações 

sociais e os resultados obtidos após a entrevista com  adultos surdos bilíngues do estado Rio 

de Janeiro. Após a entrevista semi-estruturada em LIBRAS com um grupo de surdos 

bilingues, foi realizada a tradução da entrevista para a Língua Portuguesa. Feita a leitura 

criteriosa, dividimos a entrevista em categorias diferentes. Cada categoria relata pontos 

necessários à discussão desse trabalho: família, escola, educação bilingue, inserção social 

positiva da pessoa surda, oralidade, aprendizado da Língua Portuguesa, intérprete de 

LIBRAS, direitos e deveres do surdo, preconceito e exclusão social. Na análise de cada 
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categoria, colocamos trechos originais da entrevista que comprovam o que os indivíduos 

surdos pensam e desejam para si mesmos e para o seu grupo social de pertença. 

Nas “CONSIDERAÇÕES FINAIS”, são discutidos os resultados encontrados e registradas 

as considerações sobre a pesquisa realizada. Colocamos nossas proposições para futuras 

pesquisas e debates acerca de como sujeitos surdos bilingues representam a LIBRAS como 

um objeto social importante e necessário ao seu grupo social de pertença e como um meio de 

formação de uma identidade com características peculiares. Assim, nesse percurso de 

identificação da importância atribuída à LIBRAS, pelos surdos bilíngues, na construção de 

uma identidade própria, acreditamos ter trazido contribuições à comunidade acadêmica.  
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2. EDUCAÇÃO DE SURDOS, LIBRAS E CIDADANIA  

 

2.1. A história da educação de surdos 

 

Segundo Moura (2008), durante a Idade Média, os surdos natos eram encarados como 

seres incompetentes. Acreditava-se que, por não possuírem linguagem, não eram capazes de 

raciocinar. Por serem considerados incapazes de serem ensinados, não frequentavam escolas.  

No final da Idade Média e início do Renascimento, a surdez passa a ser analisada sob a 

ótica médica e científica. Nesse período, ainda não havia escolas especializadas para surdos. 

Dessa forma, inicia-se um questionamento sobre a melhor forma de educação para surdos: se 

através da fala, do alfabeto manual, de gestos ou da utilização da escrita. 

Em meados do século XVI, é que 

se começa a admitir que os surdos possam aprender através de 
procedimentos pedagógicos e diversos pedagogos colocaram-se à disposição 
para fazer este trabalho, apresentando várias práticas pedagógicas e, 
consequentemente, vários resultados. Contudo, tinham um único propósito, 
desenvolver o pensamento, adquirir conhecimentos e fazer com que o surdo 
se comunicasse com o mundo ouvinte. Para tal, procurava-se ensiná-los a 
falar e a compreender a língua falada, mas a fala era considerada uma 
estratégia, em meio a outras, de se alcançar tais objetivos (COMANDOLLI, 
2006, apud CONFORTO, p. 16). 

 
Como o primeiro professor de surdos de que se tem registro, podemos citar o monge 

beneditino espanhol Pedro Ponce de León. Em seu método, eram utilizados sinais, treino da 

voz e leitura dos lábios. Ele ensinava os surdos a ler, escrever, fazer cálculos e afirmava que 

eles podiam aprender, porque não possuíam nenhuma lesão cerebral, o que era evidenciado 

por médicos da época. O monge e pedagogo acreditava que “à escrita cabia a chave do 

conhecimento, ou seja, ela era tida como a natureza primeira da linguagem; a fala era apenas 

um instrumento que a traduzia. À escrita, fora atribuído, assim, um signo de poder.” (LODI, 

2005, p. 4). 
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Ponce de Léon teve dois alunos chamados Francisco e Pedro Velasco, irmãos surdos 

que pertenciam a uma família com dois outros irmãos surdos. Neste caso, o monge levou em 

consideração a “linguagem caseira” desenvolvida entre os surdos da família. Esta linguagem 

apresentava diferenças entre a linguagem utilizada pelos beneditinos, no Mosteiro de Oana 

(LODI, 2005). Os surdos da família de Velasco contribuíram para o desenvolvimento do 

processo educacional de Ponce de León e tal contribuição deve ser enfatizada, porque talvez 

tenha sido o principal fator para o sucesso do método educativo proposto pelo monge 

beneditino, particularmente entre os nobres.  

 

2.1.1. Gestualismo e oralismo 

 

Em meados do século XVI, com o objetivo de ganhar prestígio e poder econômico, a 

educação passa a ser de competência dos nobres, que retiram a educação geral e a dos surdos 

das mãos da Igreja (DUARTE, 2002). Nessa época, o objetivo principal era ensinar os surdos 

a falar, uma vez que somente desse modo é que, segundo a visão da época, seria possível que 

eles deixassem sua condição de selvagens, pois sua língua nada mais era do que uma mímica 

e não poderia ser usada na educação. 

Já no século XVII, surgiram mestres que desenvolveram novos métodos. Alguns 

priorizavam a fala, outros a língua de sinais. Juan Pablo Bonet, na Espanha, defendia a 

metodologia oralista. Ensinava a gramática por meio do alfabeto manual e por meio da língua 

de sinais. Escreveu o livro: Redução das letras e arte de ensinar a falar os mudos, 

publicado em Madri, em 1620. Na Inglaterra, destacaram-se John Bulweer, defensor do uso 

da linguagem manual para os surdos, e George Dalgarno que desenvolveu teorias para ensinar 

a linguagem dos surdos. 
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Segundo Lodi (2005), ainda no século XVII, aparecem os defensores do oralismo. 

Jacob Rodrigues Pereira, espanhol, pioneiro do ensino aos surdos na França, transformou o 

método de Bonet, introduzindo alguns elementos gramaticais. Waalis, inicialmente, era 

considerado “o pai do oralismo inglês”, mas, com o tempo, inclinou-se ao uso da linguagem 

de sinais. Na Alemanha, Braidwood fundou a primeira escola para correção da fala, utilizando 

palavras escritas — significado e pronúncia —, leitura orofacial (LOF) e alfabeto manual.  

No início do século XVIII, inúmeras discussões dividiram duas modalidades 

educacionais: os oralistas e os gestualistas. Segundo Goldfeld (1997), inicialmente essas 

modalidades se processavam paralelamente em duas diferentes correntes, a saber:  

a) método gestual, defendido por L’Epée (1712-1789) e seus seguidores, que é um método 

de educação centrado no uso de gestos. Considerado apenas uma forma de expressão do 

ser humano através das mãos e da expressão corporal, esse método, porém, não via os 

gestos como uma língua;  

b) método oral, criado por Samuel Heinike (1712-1789), na Escócia. Para ele e seus 

seguidores, a maneira mais eficaz de ensinar o surdo era a língua oral e a fala, sem o uso 

dos gestos. 

L’Epée destacou-se na história, porque, através de seu trabalho, surdos não oralizados 

tiveram a oportunidade de serem vistos como humanos, podendo realizar tarefas que eram 

designadas apenas aos ouvintes. 

Segundo Goldfeld (1997), em 1857, o professor francês Hernest Huet — surdo, 

discípulo de L’Epée que  usava o método combinado, hoje denominado Comunicação Total 

— veio para o Brasil, a convite de D. Pedro II, para fundar a primeira escola somente para 

meninos surdos. Eles vinham de vários estados do Brasil, e a escola funcionava sob o regime 

de internato. Chamava-se, então, Imperial Instituto de Surdos Mudos. 
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Segundo Conforto (2007), em paralelo, os defensores do oralismo, em meados de 

1778, continuaram desenvolvendo seu trabalho. Dentre eles podemos citar Ernaud que 

desenvolveu o método oralista francês, o qual influenciou a educação de surdos durante 

muitos séculos, chegando à contemporaneidade. Ernaud (1740-1800) era contra o alfabeto 

manual, que “impedia a leitura labial, estragava a articulação, paralisava a atividade orgânica 

necessária à fala e era inútil à sociedade”.  

Em 1880, em Milão, houve um congresso de educação de surdos, no qual decidiu-se 

excluir a língua gestual do ensino de surdos, substituindo-a pelo método oral. Essa técnica de 

ensino passou a ser a preferida na educação de surdos, desde o final do século XIX até grande 

parte do século XX. 

A decisão da prevalência do método oral puro também foi recomendada em outros 

congressos pelos defensores do método oral os quais acreditavam que, para a pessoa surda ser 

cidadã e incluída na sociedade, ela precisava falar, ou seja, ser oralizada. Assim, os 

educadores valiam-se de técnicas específicas de respiração, percepção da vibração do som e 

exercícios fonoarticulatórios, visando estimular a emissão oral de cada fonema da língua oral. 

E recomendavam o não uso da língua de sinais, acreditando que o desenvolvimento 

linguístico dessa língua impediria o pleno desenvolvimento da língua oral.  

Nesta abordagem, as pessoas surdas eram estimuladas a conviver somente com 

pessoas ouvintes; e, quando um surdo conhecesse outro surdo, utilizaria somente a língua 

oral, dominante em seu país ou comunidade.  

Em 1970, nos Estados Unidos, aparecem as primeiras tentativas de implante coclear, o 

qual consiste em, cirurgicamente, implantar parcialmente no ouvido interno (cóclea) um 

dispositivo eletrônico. Esse implante é recomendado pelos profissionais oralistas até hoje. Os 

argumentos dos defensores do oralismo a favor do implante resumem-se ao acesso à língua 

oral na idade crítica de aquisição. Acreditam que a cirurgia é simples e segura e que tem a 
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possibilidade de proporcionar à criança uma vida social com alguma percepção de sons 

(GOLDFELD, 1997). 

 

2.1.2. Comunicação Total e bilinguismo 

 

Lodi (2005) observa que, apesar de estarmos falando da história da educação dos 

surdos, percebe-se que as questões próprias das esferas educacionais nunca foram resolvidas. 

Os métodos, as práticas realizadas, assim como os conteúdos ensinados, foram submetidos à 

preocupação linguística. Os conteúdos escolares foram relegados a segundo plano, 

priorizando a defesa pelo desenvolvimento da língua oral ou de sinais. 

Segundo Quadros (2004), a partir da década de 1960, nos Estados Unidos da América, 

o linguista americano William Stokoe já havia comprovado o status  linguístico da Língua de 

Sinais Americana (American Sign Language – ASL), desencadeando uma série de pesquisas 

sobre as diferentes línguas de sinais no mundo todo. Suas primeiras publicações foram: Sign 

language structure, publicado em 1960, Dictionary of American Sign Language, 

publicados em 1965.  

Podemos citar também outros autores que pesquisam a ASL até hoje, como: Fischer 

(1973); Hoffmeister (1978); Meier (1980); Loew (1984); Lillo-Martin (1986); Petitto (1987). 

No Brasil, os autores Karnopp (1994) e Quadros (1995) realizam pesquisas da gramática da 

Língua de Sinais, utilizando como parâmetro pesquisas da ASL.  

Através desses estudos, começou-se a utilizar um método — Abordagem Total (Total 

Approach) — que combinava a língua de sinais e a leitura labial, treino auditivo e alfabeto 

manual. No Brasil, esse método foi denominado Comunicação Total. 

Segundo Lodi (2005),os defensores dessa abordagem acreditam que, para a pessoa 

surda ser incluída na sociedade, é necessário que ela seja capaz de se comunicar e de ser 
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compreendida. O objetivo central da educação de surdos é promover a comunicação, não 

importando o sistema linguístico adotado. Os educadores, os familiares e os surdos utilizam 

gestos, mímicas, desenhos, fala, criam conectivos frasais em sinais, utilizam “sinais caseiros”, 

fazem dramatizações, enfim, utilizam-se de todos os recursos que estiverem ao seu alcance.  

Freeman, Carbin e Boese  (1999, p. 171) definem a Comunicação Total da seguinte 

forma: 

A Comunicação Total inclui todo o espectro dos modos linguísticos: gestos 
criados pelas crianças, língua de sinais, fala leitura orofacial, alfabeto 
manual, leitura e escrita. A Comunicação Total incorpora o desenvolvimento 
de quaisquer restos de audição para a melhoria das habilidades de fala ou de 
leitura orofacial, através de uso constante, por um longo período de tempo, 
de aparelhos auditivos individuais e/ou sistemas de alta fidelidade para 
amplificação em grupo. 

 
No fim da década de 70, nos Estados Unidos, surge a abordagem bilíngue. O conceito 

principal que a abordagem bilíngue traz é de que os surdos formam uma comunidade com 

cultura e língua própria. O objetivo central da educação bilíngue de surdos é formar um 

sujeito que domine duas línguas: a língua própria do país em que vive e a língua de sinais 

própria de seu país.  

Segundo Saunders (1988), Kozlowski, (1995), Bouvet (1989), os avanços nos estudos 

revelaram que a língua de sinais possui uma gramática própria, e, por isso, a criança surda 

deve ser exposta a uma língua de cada vez. A língua de sinais e a Língua Portuguesa passaram 

a ocupar espaços diferentes na educação dos surdos. Nesta perspectiva, os professores ficaram 

com a responsabilidade de ensinar a Língua Portuguesa (no caso do Brasil) como segunda 

língua, na modalidade de leitura e da escrita, sendo LIBRAS, a primeira língua e a língua de 

instrução. A Língua Portuguesa oral passou a ser de competência do fonoaudiólogo.  

Somente em meados da década de 90, a denominada educação bilíngue foi 

preconizada como a abordagem educacional para surdos no Brasil. As pesquisas da professora 
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e linguista da UFRJ Lucinda Ferreira Brito (1995) foram fundamentais para o surgimento do 

bilinguismo no Brasil. 

Pereira e Vieira (2009) consideram pessoa surda bilíngue aquela que apresenta o 

domínio da língua oficial de seu país, como segunda língua, e a língua de sinais própria de seu 

país, como primeira língua. O domínio da língua oficial de seu país, para a pessoa surda, pode 

se dar em diferentes modalidades, a saber: oral, escrita, de leitura ou de leitura labial. A 

pessoa surda não necessita ter o conhecimento da língua nacional em todas essas modalidades 

para ser considerada bilíngue; podendo conhecer apenas uma das modalidades. Fica a critério 

da pessoa surda e de sua família em qual ou quais modalidades o indivíduo irá dominar a 

Língua Portuguesa. 

 

2.2. O ensino da LIBRAS e a educação de surdos do Brasil no contexto atual 

 

Conforme vimos anteriormente, a língua de sinais passou por diferentes status 

linguístico e social ao longo da história da educação de surdos. Inicialmente era considerada 

um perigo para a pessoa surda. Os defensores da educação oralista no Brasil, representados 

pela professora Álpia Couto, acreditam que a LIBRAS pode ser maléfica para os surdos, a 

professora pontua que os surdos, caso adquiram a língua de sinais, não aprendem a falar 

direito. Segundo Goldfeld (1997), em 1911, o INES passa a seguir a tendência mundial da 

educação de surdos no modelo oralista. A escola tinha por objetivo principal oralizar os 

surdos. As crianças surdas eram obrigadas a falar para poder ler e escrever; caso contrário, 

eram consideradas como sujeitos incapacitados e com dificuldades de aprendizagem.  

Segundo pesquisas de Diniz (2001), em meados de 1911, a LIBRAS não era utilizada 

por professores e nem por alunos em sala de aula. O uso da LIBRAS só era permitido na hora 

do recreio; desta forma os surdos se reuniam para manter esta língua latente e viva. De 
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maneira informal, os surdos se reuniam para manter “viva” a LIBRAS. Apesar da proibição 

do uso da LIBRAS em sala de aula no INES, os alunos surdos se comunicavam, às 

escondidas, nos refeitórios e dormitórios, no seu próprio sistema linguístico. Como o INES 

era uma instituição nacional, os alunos oriundos de outros estados brasileiros, quando 

voltavam para suas casas, levavam a língua de sinais adquirida no Rio de Janeiro. Desta 

forma, a LIBRAS foi difundida por todo o país, recebendo as influências culturais dos 

diversos estados do Brasil e configurando o que chamamos hoje de regionalismos da 

LIBRAS. 

Ainda de acordo com as pesquisas de Diniz (2001), constata-se que não há registros 

históricos sobre a LIBRAS no século XIX. Mas já havia o uso de língua de sinais nessa 

época, pois, em 1875, houve o primeiro registro de sua existência na forma do dicionário A 

iconographia dos signaes dos surdos-mudos. 

Segundo Goldfeld (1997), no final da década de 70, a LIBRAS paasa a ser  uma 

espécie de “recurso pedagógico” em sala de aula. É a fase da Comunicação Total. No Brasil, 

Ciccone (1990), uma das defensoras da Comunicação Total, afirma que o mais importante era 

o surdo se comunicar, utilizando qualquer forma de comunicação. Todos os recursos para o 

surdo se expressar eram aceitos. Desta forma, a escola tinha por objetivo desenvolver a leitura 

e a escrita nos alunos, utilizando todo e qualquer tipo de comunicação que fosse possível.  

Segundo Gesueli (1998) e Goldfeld (1997), durante as  aulas, as professoras 

utilizavam a língua oral (fala), desenhos, teatros, mímicas e, principalmente, o português 

sinalizado que era uma espécie de mistura entre a estrutura morfossintática da Língua 

Portuguesa com a estrutura morfossintática da LIBRAS. O professor sinalizava palavra por 

palavra, criando sinais artificiais para conectivos da Língua Portuguesa, que naturalmente não 

existem na LIBRAS. Assim, não se respeitava a estrutura sintática da Língua Portuguesa e 

nem a estrutura sintática da LIBRAS. 
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Diniz (2001) aponta que a LIBRAS ainda era adquirida pelas pessoas surdas de modo 

informal, ou seja, em ambientes de laser, festas, clubes, bares, pontos de ônibus, dentre 

outros. A LIBRAS sempre existiu e foi sofrendo mutações linguísticas, influências de outras 

línguas de sinais e da Língua Portuguesa oral. Depois dos resultados de algumas pesquisas 

que envolveram a língua de sinais americana (ASL), surgiu a aceitação da LIBRAS e ela 

passou a ser considerada oficialmente uma língua. É a fase da educação bilíngue. 

Desde então, foram surgindo, os primeiros cursos livres de língua de sinais, pois havia 

a necessidade de os professores de surdos aprenderem a LIBRAS, devido à exigência da 

educação de surdos passar a ser bilíngue. 

Na década de 1990, no Brasil, surgiu a profissão de monitor surdo. Esse profissional 

“ajudava” o professor — regente de turma, ouvinte, que não sabia LIBRAS — a fazer-se 

entender com os alunos surdos. Era um mediador na transmissão e no processo de ensino-

aprendizagem entre professor ouvinte e alunos surdos (DINIZ, 2001). 

Em 24 de abril de 2002, entrou em vigor a lei 10436, a qual reconhece legalmente a 

LIBRAS, afirmando que esta língua é um sistema linguístico de natureza visual-motora com 

estrutura gramatical própria. (BRASIL, 2002) 

A partir daí, as pessoas surdas e ouvintes que dominavam a Língua Portuguesa e a 

língua de sinais passaram a ser, oficialmente, pessoas bilíngues. Isso colaborou para a luta 

pela oficialização da profissão do intérprete de LIBRAS, pois, antes, o intérprete de LIBRAS 

não podia ser considerado bilíngüe, já que a LIBRAS ainda não era reconhecida com uma 

língua inteira. Depois, do reconhecimento legal, o intérprete pode ser considerado bilingue. 

Tem início um crescimento dos cursos de língua de sinais de forma oficial, com 

metodologia de ensino específica e certificação própria. Enfim, a LIBRAS, que antes era 

adquirida e apreendida de maneira informal, passou a ser institucionalizada.  
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A lei acima referida, em seu artigo 3°, diz que todas as instituições públicas e 

empresas concessionárias de serviços públicos devem garantir o atendimento às pessoas 

surdas com o uso da LIBRAS e, em seu artigo 4°, afirma que a LIBRAS deve ser disciplina 

obrigatória em todos os cursos de formação de educação especial, de fonoaudiologia e de 

magistério, em nível médio e superior, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais-PCNS. 

Em 22 de dezembro de 2005, entra em vigor o decreto 5626 que regulamenta a Lei 

10436 (BRASIL, 2002). Este decreto dispõe sobre a inclusão da LIBRAS como disciplina 

curricular obrigatória, trata da formação do professor e do instrutor de LIBRAS; dispõe sobre 

o uso e a difusão dsta língua e da Língua Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à 

educação; a garantia do direito à educação das pessoas surdas ou com deficiência auditiva; a 

garantia do direito à saúde das pessoas surdas; e o papel do poder público e das empresas que 

detêm concessão ou permissão de serviços públicos no apoio ao uso e difusão da LIBRAS. 

Enfim, a LIBRAS, atualmente, é uma língua institucionalizada por lei. Já não pertence 

somente à comunidade surda. A lei prevê a LIBRAS como disciplina obrigatória nos cursos 

de formação de professores e fonoaudiólogos em nível médio e superior, como uma língua 

que deve estar presente nos programas de televisão e nas mídias, bem como nos órgãos da 

saúde e da educação, públicos e privados. Porém, podemos afirmar que, mesmo com o 

estabelecimento da lei, isto ainda não é garantido na prática. 

Em paralelo a estas mudanças na educação de surdos, a educação especial como um 

todo também sofreu modificações quanto aos seus objetivos em relação à política da inclusão. 

Segundo Dutra (2006), a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação 

inclusiva (BRASIL, 2008) tem como objetivo assegurar a participação e a aprendizagem aos 

alunos de diversas deficiências nas escolas comuns de ensino regular, atendendo o princípio 
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constitucional da igualdade de condições ao acesso e permanência na escola e continuidade de 

estudos nos níveis mais elevados de ensino.  

Segundo o artigo 58 do capítulo V da Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, sobre 

educação especial, entende-se por educação especial a modalidade escolar, oferecida 

preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades 

especiais (terminologia  atualmente obsoleta que é utilizada na lei; referindo-se às pessoas 

com deficiência). Nessa lei, a educação especial se apresenta como um sistema de ensino 

paralelo à educação regular, voltado para o atendimento especializado de pessoas com 

deficiência. A lei, em seu artigo 2º, estabelece que “O atendimento educacional será feito em 

classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas 

dos alunos, quando não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular”. 

(BRASIL, 1996) 

No artigo 59, afirma que todos os sistemas de ensino devem assegurar, às pessoas com 

deficiência, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos; 

terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências; professores com 

especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem 

como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas 

classes comuns; educação especial para o trabalho, visando a efetiva integração do educando 

na vida em sociedade, oferecendo inclusive condições adequadas para os que não revelarem 

capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais 

afins; acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para 

o respectivo nível do ensino regular. Para o poder público, o atendimento educacional às 

pessoas com deficiência deve ser feito preferencialmente na própria rede pública regular de 

ensino. 
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Com uma visão crítica perante a lei que rege até hoje os princípios básicos da 

educação brasileira, Glat (2009) afirma que a ideia de educação especial ainda é vista e 

funciona, muitas vezes, como um sistema paralelo, em espaços físicos diferenciados, 

agrupados por profissionais, técnicas, recursos e metodologias específicas. Ou seja, os alunos 

com deficiência são atendidos em salas específicas, isolandos da turma regular de referência. 

Isto pode gerar a segregação dos alunos com deficiência dos demais alunos da escola. Sobre 

isso a autora afirma que: “As classes especiais serviam mais como espaços de segregação para 

aqueles que não se enquadravam nas normas do ensino regular do que uma possibilidade de 

ingresso de alunos com deficiências nas classes comuns” (GLAT, 2009, p. 21). Carvalho 

(1998, p. 150) afirma também que: 

As providências que, espera-se, sejam assumidas pelos diferentes sistemas 
de ensino — estaduais, municipais e do Distrito Federal — devem  apoiar os 
esforços das escolas para ampliar sua capacidade de resposta à diversidade, 
minimizando todas as práticas excludentes e segregadoras. 
 

Atualmente, a modalidade de educação especial modificou-se para a chamada 

educação inclusiva, na qual o pressuposto principal é a inclusão dos alunos com deficiência 

nas turmas regulares, oferecendo a cada um, o que eles necessitem. Na realidade, em muitas 

escolas, apesar de a nomenclatura de educação especial ter se modificado para a educação 

inclusiva, ainda podemos encontrar práticas em que o aluno com deficiência fica segregado, 

impedido de obter uma troca simbólica e uma relação social com os demais alunos e vice-

versa. Sobre isso, Glat (2009, p. 17) diz que: 

A Educação especial não deve ser concebida como um sistema educacional 
especializado à parte, mas, sim, como um conjunto de metodologias, 
recursos e conhecimentos (materiais pedagógicos e humanos) que a escola 
comum deverá dispor para atender à diversidade de seu alunado. 
 

Carvalho (1998, p.151) acredita que “As mudanças necessárias só se efetivarão 

quando estivermos juntos: os da educação especial e os do ensino regular, em busca do 

especial na educação, isto é, em busca do aprimoramento de sua qualidade.” 
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Há autores que defendem a universalização do acesso e a qualidade do ensino, 

enquanto outros interpretam a inclusão escolar como um simples acesso de alunos com 

deficiência na classe regular. 

Para Mendes (2001, p. 17), 

De um lado, encontram-se os que defendem a proposta de “inclusão” 
advogando que a “melhor colocação seria na classe regular, mas admitindo a 
possibilidade de serviços de apoio” ao atendimento na classe comum e os 
recursos educacionais especiais paralelos ao ensino regular. De outro lado, a 
proposta de “inclusão total” prevê “a colocação de todos os estudantes, 
independentemente do grau e tipo de incapacidade, na classe comum da 
escola próxima à sua residência, e a eliminação total do atual modelo de 
prestação baseado em um continuum de serviços de apoio de ensino especial. 
 

Pensando na inclusão da pessoa surda, observamos que o aspecto linguístico é a 

necessidade educativa do surdo. Ao inserir uma pessoa surda em uma turma regular, é 

necessário que toda a escola saiba LIBRAS, inclusive o professor regente da turma. É 

necessário que a pessoa surda tenha a possibilidade de exercer trocas simbólicas em LIBRAS 

com outros pares linguísticos.  

Devido à obrigatoriedade da “inclusão”, proposta pela Lei de Diretrizes e Bases 

Nacionais 9394/96, os surdos, como minoria linguística, são inseridos nas escolas de 

diferentes formas, nas quais a LIBRAS não é a língua de instrução. (BRASIL, 1996) 

Essa pesquisa vem ao encontro de dilemas históricos, políticos e sociais delegados 

pelo Ministério de Educação (MEC) e pela  Secretaria de Educação Especial (SEESP) ao 

Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) e ao Instituto Benjamin Constant (IBC): a 

inclusão plena de todos os alunos surdos e cegos nas escolas das redes municipais, estaduais e 

particulares. A proposta, a princípio, é de que essas instituições recebam a função exclusiva 

de dar apoio pedagógico, no contraturno, às crianças “inclusas”, e oferecer material 

pedagógico especializado e cursos de formação de professores, ou se transformar em centros 

de reabilitação. 



 31 

Com o decreto n° 6949/2009, que promulga a convenção internacional sobre os 

direitos das pessoas com deficiência e seu protocolo facultativo, assinado em Nova Iorque, em 

30 de março de 2007, iniciou-se o debate sobre o papel das escolas especiais, como o INES e 

o IBC. Este decreto serviu de base para a confecção do  novo Plano Nacional de Educação 

(PNE) pelo atual ministério da educação. O projeto de lei descreve, dentre outras coisas, as 20 

metas para a próxima década (2011-2020). A meta 4 do PNE afirma que todas as crianças 

com deficiência, de 4 até 17 anos, devem estar “inclusas” na rede regular de ensino.  

O jornal O Globo (30/03/2011) registra o debate entre os representantes do MEC e 

dos especialistas na área da educação de surdos. Representantes do MEC afirmam que as 

escolas especializadas são segregacionistas, defendem que “as pessoas não podem ser 

agrupadas em escolas para surdos porque são surdas”. Entretanto, Patrícia Luiza Rezende, 

coordenadora do ensino de LIBRAS na Universidade Federal de Santa Catarina, disse ao 

jornal O Globo: 

Isso é uma falácia. A maioria dos pesquisadores da área defende que reunir 
surdos numa mesma escola ou sala de aula não significa separá-los do 
mundo ou torná-lo mais dependentes. Ao contrário, os ambientes que 
favorecem a vivência de uma língua de maneira espontânea fazem com que 
os sujeitos se tornem mais autônomos. ( 2011) 

 

Ainda na citada matéria do jornal O Globo, Rezende diz que é contra a forma como o 

Ministério da Educação executa a política de educação especial no Brasil. A lei da LIBRAS, o 

decreto e a Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com deficiência não têm sido 

cumpridos adequadamente pelo MEC. Segundo ela, “a atual política de “inclusão” insiste em 

colocar alunos surdos junto com os alunos ouvintes, sem haver um compartilhamento 

linguístico entre eles”.   

Reportagem no jornal O Globo, do dia 4 de abril de 2011, registrou que, após 

inúmeros movimentos sociais de pessoas com deficiência, mobilização da população em geral 

e ONGS afins, esta proposta de modificação da estrutura do INES e do IBC está sendo 
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repensada pelas instâncias superiores do MEC. Mas, até o presente momento, nada foi 

definido em relação ao futuro desses institutos. As mudanças vêm sendo discutidas pelas  

partes interessadas e, com o apoio de deputados federais e outros políticos, têm sido tema de 

debates na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro-ALERJ. 

Segundo Lodi (2005), as escolas especiais que dizem aceitar a LIBRAS ainda são 

poucas. Muitas não permitem que professores surdos façam parte de seu corpo docente. A 

metodologia de ensino empregada não difere da utilizadas por ouvintes. Em sua maioria, os 

conteúdos são simplificados, com ênfase nos aspectos auditivos e articulatórios e, assim, os 

padrões socioculturais da maioria ouvinte têm clara predominância tanto nos conteúdos como 

nas atividades escolares.  

Rezende e Lodi (2005) apontam, ainda, que, na proposta atual da educação inclusiva, a 

língua de instrução é a Língua Portuguesa. Nesse caso, os alunos surdos irão estudar contando 

no máximo com a presença do intérprete de língua de sinais durante as aulas, o que, muitas 

vezes, torna inviável o ensino, já que o aluno surdo nem sequer domina LIBRAS, muito 

menos possui conhecimento prévio do mundo por meio de língua nenhuma. Além disso, 

metodologia de ensino continua sendo a mesma para surdos e ouvintes. E, o português é 

ensinado como primeira língua aos surdos, descumprindo a legislação. Conforme afirma Lodi 

(2005), embora, muitas vezes, se aceite a língua de sinais como língua em circulação no 

ambiente escolar, desvaloriza-se aquilo que o surdo tem a dizer, da forma como o diz.  

Na escola, que poderia ser o espaço para a troca de saberes e de conceitos do mundo, a 

pessoa surda vive, em muitos casos, uma solidão no meio da multidão. Garantir sua 

permanência na sala de aula não garante à pessoa surda a troca de saberes, a interação entre o 

eu-outro-objeto.  

Garantir a “inclusão” plena da pessoa surda se apresenta como algo desafiador, pois, 

para haver o processo de construção da identidade, para ser bilíngue, é necessário se 
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reconhecer como pertencente plenamente a dois grupos diferentes: o grupo dos falantes de 

Língua Portuguesa (ouvinte) e o grupo dos falantes da língua de sinais (surdos). 

Segundo Veiga (2005/2006), atualmente, o INES se apresenta como uma instituição 

diglota, como um espaço educacional no qual se adotam duas línguas simultaneamente: a 

LIBRAS e a Língua Portuguesa. Existem profissionais ouvintes e surdos que são bilíngues e 

outros que usam a LIBRAS e a Língua Portuguesa, mas ainda não são proficientes nas 

mesmas, estando em processo de aprendizagem da LIBRAS e da Língua Portuguesa. 

Hoje existem algumas experiências isoladas de educação bilíngue, mas as afirmações 

realizadas sobre esta abordagem educacional ainda não são realidade na educação de surdos 

no Brasil. Segundo Lodi (2005), há poucas instituições educacionais que possuem, em seu 

quadro de profissionais, professores surdos bilíngues. Algumas escolas contratam um surdo 

adulto como assistente educacional bilíngue, e este atua como único par linguístico do aluno 

surdo no espaço acadêmico. 

Na história da educação de surdos, fica claro que as tensões entre um lugar social de 

reconhecimento e os processos de exclusão marcaram as trajetórias dos educadores e os 

“modelos” propostos. Podemos afirmar que a história de educação de surdos é uma história de 

tentativas de inclusão dos surdos no “mundo ouvinte”, mesmo que, em alguns episódios, a 

identidade social do surdo seja negada em favor de um modelo pedagógico. Assim, até hoje 

prevalece um modelo de ouvintismo, uma relação de exclusão e de luta entre dominantes e 

dominados.  

Muitas questões ainda não foram resolvidas na educação de surdos. Uma delas é a 

metodologia de ensino da Língua Portuguesa escrita para surdos como segunda língua. 

Existem várias indagações linguísticas e pedagógicas, que não nos cabe aqui desenvolvê-las. 

Porém, podemos considerar Rocha (2009, p. 125), que nos diz: 

as discussões travadas acerca do processo de escolarização envolvendo 
pessoas surdas tinham como questão central a aquisição de uma linguagem 
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que poderia ser oral ou escrita. Embora apresentado repetidamente como 
embate dominante — a disputa entre a aquisição de linguagem oral e a 
utilização da linguagem de sinais —, também emergem da história, numa 
pesquisa mais aprofundada, projetos para aquisição de linguagem escrita. 

 
Na atualidade, movimentos sociais de surdos — movidos pelas as associações de 

surdos (Alvorada e ASSURJ), pela a FENEIS ( Fedaração Nacional de educação e Integração 

de surdos) e pelo grêmio estudantil do INES — lutam para que a surdez seja vista de outra 

forma. Isto é, a surdez não mais é identificada como deficiência, mas como uma diferença, um 

traço, uma marca, entre tantas que os indivíduos trazem consigo. Autores, como Sacks (1990), 

Skliar (1997) e Bueno (1999), defendem a ideia do perigo da homogeneização. Para eles, esta 

ideia pode considerar cada diferença como entidade fechada, essencializada, dificultando o 

diálogo tanto com outras comunidades diferentes quanto com o próprio poder normativo. 

Outros autores, como Pinto (2006), Garcia (1999) e Gonçalves e Silva (1998) têm apontado a 

necessidade de considerar a LIBRAS e a cultura surda como marcas de diferença da 

comunidade surda e não mais considerar a surdez como o único traço do indivíduo. Estes 

assuntos serão discutidos nos próximos capítulos desse trabalho 

 

2.2.1. A visão da LIBRAS nos movimentos sociais surdos 

 

Segundo Castells (2004), movimentos sociais são sistemas de práticas sociais 

contraditórias de acordo com a ordem social urbana/rural, cuja natureza é a de transformar a 

estrutura do sistema, através de ações revolucionárias. Tais movimentos possuem um 

correlação classista em relação ao poder estatal.  Para Sacks (1998), os indivíduos surdos se 

mobilizam em movimentos sociais com o objetivo de fortalecer sua identidade linguística e a 

identidade positiva de seu grupo social.  

De acordo com Moreira, Corrêa, Marques e Reis (2011), apesar de as legislações 

vigentes defenderem o modelo da educação inclusiva, a comunidade surda  tem se 
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manifestado, demonstrando a opção pela a educação com bilinguismo, em que a língua de 

instrução seja a LIBRAS. Segundo Monteiro (2006), processo de “inclusão” dos surdos tem 

se dado de forma lenta e precária em todas as regiões do Brasil, principalmente no interior de 

cada Estado. Os movimentos sociais surdos têm desenvolvido ações individualizadas em 

relação ao âmbito de sua identidade humana, a qual se encontra desarticulada das condições 

socioeconômicas predominantes. O que une o grupo social de surdos é a sua diferença 

linguistica. 

Ferraz (2009) afirma que a passeata é um espaço político de luta de que os surdos se 

utilizam para mostrar a sua identidade social. Os surdos lutam pelo o reconhecimento da 

cultura surda, da identidade surda e pela divulgação da língua de sinais. É interessante 

constatar que os objetivos dos movimentos sociais dos surdos de hoje são os mesmos dos 

movimentos registrados ao longo da história da educação de surdos: o reconhecimento da 

língua de sinais, da  identidade e da cultura surda. Ainda segundo o autor referido acima, as 

associações de surdos são guardiães da língua de sinais. Para ele, os surdos e os ouvintes se 

diferem segundo as suas vivências e experiências culturais, criadas pelos grupos que 

contribuem para as construções das identidades coletivas. 

Segundo Ferraz (2009), um dos movimentos sociais surdos mais conhecido foi a greve 

de uma semana dos alunos da Universidade Gallaudet, nos Estados Unidos, iniciada no dia 6 

de março de 1988. Gallaudet foi o fundador da primeira escola para surdos nos Estados 

Unidos, condiderado o pai da língua de sinais americana-ASL. O motivo dessa greve foi a 

revindicação dos surdos para terem um reitor surdo. Os alunos se revoltaram com a escolha de 

uma nova reitora ouvinte Elisabeth Zenser. Após intensas reivindicações, em 13 de março do 

mesmo ano, os alunos surdos conseguiram substituí-la por um reitor surdo chamado King 

Jordan. Até hoje esta é a única universidade de ciências humanas bilíngue do mundo. Sacks 
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(1998) comenta sobre essa greve. O autor conta emocionado o impacto conflitante do 

movimento surdo em prol da sua língua e de sua identidade social. 

O que se destaca tanto na greve de 1988 do Gallaudet é sua consciência 
histórica, o senso de profunda perspectiva histórica. (...) O padrão único de 
transmissão da cultura surda vincula-se igualmente à língua dos surdos 
(língua de sinais) e às suas escolas. Estas atuaram como focos para a 
comunidade surda, transmitindo a história e a cultura dos surdos de geração 
em geração (SACKS, 1998, p. 148). 

 
Gohn (2004) afirma que os movimentos sociais reconhecem que os grupos detêm um 

saber próprio decorrente de suas práticas cotidianas, passíveis de serem apropriadas e 

transformadas em força produtiva. É essa força produtiva sociopolítica que impulsiona 

mudanças sociais diversas. O repertório de lutas demarca interesses, identidades, 

subjetividades e projetos próprios dos grupos sociais. 

Segundo Monteiro (2006), apesar de alguns ganhos e conquistas que norteiam sua 

história, os surdos continuam a lutar por uma comunicação efetiva, ou seja, desejam que a 

língua de sinais seja reconhecida e praticada como língua estrangeira. Dentre os inúmeros 

movimentos sociais surdos, podemos citar como um dos principais, a fundação da Federação 

Nacional de Educação e Integração dos Surdos (FENEIS). Antes de seu surgimento, existia 

uma instituição denominada Federação Nacional de Educação e Integração dos Deficientes 

Auditivos (FENEIDA), fundada em 1977, e composta, apenas, por profissionais ouvintes da 

área da surdez: fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas e professores, dentre outros.  

Em 16 de maio de 1987, em assembléia geral, a instituição foi renomeada como 

FENEIS. Com o tempo, a FENEIS se expandiu nacionalmente, proporcionando a abertura de 

escritórios regionais. Atualmente, filiada à Federação Mundial dos Surdos (FMS/WFD), com 

sede na Finlândia, seu objetivo é garantir os direitos culturais e sociais dos surdos no mundo. 

Através da FMS, os surdos possuem representantes junto à Organização das Nações Unidas 

(ONU), à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), 

à Organização dos Estados Americanos (OEA) e à Organização Internacional do Trabalho 
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(OIT) (FENEIS, 2007). Os surdos representam a FENEIS como um fruto do desejo da luta e 

da mobilização dos surdos. De acordo com Monteiro (2006), os surdos que começaram a se 

organizar em associações de surdos em 1930 eram ex-estudantes do INES. Todavia, não há 

registros de estatuto dessas associações. 

A primeira associação brasileira de surdos — atual Associação Alvorada Congregadora 

dos Surdos — foi fundada, em 16 de maio de 1953,  no Rio de Janeiro (RJ), com o apoio da 

professora do INES, Ivete Vasconcelos. Em 19 de março de 1954, em São Paulo (SP), surgiu a 

segunda associação de surdos, e, em 1956, em Belo Horizonte (MG), foi fundada a terceira. 

Atualmente existe, no Brasil, uma confederação, com oito federações e com noventa e cinco 

associações de surdos em vários estados do Brasil. Nas associações, os surdos se reúnem para 

organizar festas, eventos sociais, competições esportivas, dentre outras atividades com o 

objetivo de criarem possibilidades de encontros frequentes e preservarem a LIBRAS 

(MONTEIRO, 2006). 

Conforme Sá (2006), os surdos estão lutando para que sua cultura seja incluída, no 

contexto social, como legítima. Existe entre eles uma identidade linguística. Eles têm a 

necessidade de manter a LIBRAS “viva” na sociedade, nas escolas, pois ela é uma das forças 

que movimentam os surdos, que lhes garante o sentido de pertencimento. Afinal, é através da 

partilha de símbolos, significados do mundo, que produzimos o sentido de nós mesmos, como 

pessoa humana (identidade pessoal), pertencente a um determinado grupo social no qual 

vivemos (identidade social).  

 

2.3. Exclusão e alteridade 

 

Guimarães e Campos (2007) dizem que a Teoria das Representações Sociais, a qual 

norteia essa pesquisa, se apresenta como uma importante linha teórica, envolvendo conceitos 
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sociológicos e psicológicos e implicando no estabelecimento de relações entre processos 

dinâmicos sociais e psíquicos.  

Conforme Campos (2000, p. 105):  

A situação de exclusão vivencia uma crise dos vínculos sociais, situações em 
que põem uma perda, progressiva ou súbita, total ou parcial da capacidade 
de participar econômica, social e politicamente, seja da capacidade de 
participar dos mecanismos de organização da sociedade, seja da capacidade 
de participar dos benefícios materiais e culturais desta mesma sociedade. 

 
Sawaia (2009, p. 9) afirma que “a exclusão é processo complexo e multifacetado, uma 

configuração de dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. (...) Não é uma coisa 

ou um estado, é um processo que envolve o homem por inteiro e suas relações com os 

outros.” Jodelet (2007) nos diz que, por serem excluídos, os indivíduos se unem, buscando 

seus pares iguais. Busca-se uma organização específica de relações interpessoais ou 

intergrupos. Essas relações são permeadas por afetos e sentimentos interindividuais de 

pertencimento, ou não, do grupo.  

Cada grupo de excluídos representa a exclusão de uma forma. É o que diz Campos 

(2000, p. 104): “A exclusão, enquanto fenômeno é também objeto de representação, ou seja, 

cada grupo social representa a exclusão e os ‘seus excluídos’”. Ainda em Campos (2000), 

vemos que, ao pesquisarmos os processos de exclusão, nos deparamos com um sistema social 

específico. A exclusão constitui um processo de categorização social. Os excluídos se 

classificam em uma divisão social, colocam-se como pessoas em uma determinada categoria.  

Segundo Guimarães e Campos (2007, p. 188-9), os grupos sociais elaboram a partir de 

suas ações (práticas sociais), um sistema de representações ou um “sistema representacional” 

para lidar com situações sociais complexas, que funciona como um sistema de referência, 

dando sentido às condutas e possibilitando a compreensão da realidade social. Gohn (2004) 

diz que o processo de categorização é explicado pela necessidade de os excluídos possuírem 

um pertencimento social próprio, ou seja, investir na sua própria identidade. 
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Segundo Jovchelovitch (2008), todos os seres humanos necessitam do outro para se 

reconhecer como pessoa humana, isto é alteridade. É através da alteridade que se constitui o 

processo de identidade. O ser humano é capaz de apreender o outro na plenitude da sua 

dignidade, dos seus direitos e, da sua diferença. Interagindo, se comunicando com o outro 

diferente ou igual, o sujeito se reconhece, se percebe, entende o que o constitui ou não. 

Fernandes (2006) diz que a sociedade, ao não reconhecer a distinção como parte de si, 

estranha o outro e o exclui de seus processos, criando o “ser correto” e dominante. Os 

excluídos lutam cotidianamente contra a força dos dominantes que descaracterizam a sua 

identidade. O ser humano necessita do processo de alteridade para poder sobreviver 

psicologicamente e manter viva sua cultura, sua língua, seus pensamentos e sua identidade 

positiva.  

É o que diz Jochelovitch (2008, p. 51): 

O EU pode até estar no centro, mas ele está ali sozinho. As novas 
exigências do pensamento, da dúvida, da reflexão e da auto-reflexão 
deviam ser assumidas em solidão; o Eu tem apenas a si próprio como 
recurso na avaliação do que lhe ocorre e para lidar com possíveis erros, 
juízos errôneos e a exigência do isolamento. 
 

Em relação à comunidade surda, os indivíduos se unem porque há uma identificação 

intrínseca, principalmente em relação à questão linguística. Gladis e Perlin (2003, p. 118) 

afirmam que: 

Nem todos os “povos surdos” são idênticos. Nem todas as experiências 
surdas se parecem, e a sua demanda simbólica, mesmo entre tumultos, não 
emerge no registro da repetição de um no outro. A diferença é movimento 
presente e repetitivo na oscilação da autoridade cultural surda. 

 
Sobre a identidade surda, voltaremos a falar no próximo capítulo, mas é necessário 

deixar claro que o termo identidade surda, aqui, refere-se à maneira como os surdos 

conceituam a si mesmos, construindo sua subjetividade e a sua diferença linguística. 

Sá (2006, p. 67) afirma que: 

O termo surdo é aquele com o qual as pessoas que não ouvem referem-se a si 
mesmas e a seus pares. Uma pessoa surda é alguém que vivencia um déficit de 
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audição que o impede de adquirir, de maneira natural, a língua oral/auditiva 
usada pela comunidade majoritária e que constrói sua identidade calcada 
principalmente nesta diferença, utilizando-se de estratégias cognitivas e de 
manifestações comportamentais (...) diferentes da maioria das pessoas que 
ouvem. (grifo nosso) 

 
A pessoa surda, por ser essencialmente visual, usa a LIBRAS como sua primeira 

língua, uma língua visoespacial que desenvolve seus processos cerebrais. Desta forma, quanto 

mais cedo a criança adquirir a LIBRAS, melhor será seu desenvolvimento ontogenético.  

A LIBRAS é a língua da comunidade surda. Os surdos são seres que pensam, 

raciocinam, imaginam, fantasiam, argumentam e criticam. De modo  geral, tendo por base 

uma língua visoespacial, que possui gramática e estrutura morfossintática diferente da Língua 

Portuguesa. Este fato os torna excluídos socialmente. 

Para que ocorra uma comunicação inteira é necessário que o emissor tenha o 

conhecimento do mesmo código linguístico do receptor. Caso contrário, é impossível 

estabelecer uma troca simbólica inteira. Esta é a dificuldade das pessoas surdas. Dizeu e 

Caporali (2005) afirmam que vivemos em uma sociedade na qual a língua oral é imperativa, e, 

por consequência, cabe a todos se adequarem aos meios de comunicação, independentemente 

de suas possibilidades. Mesmo os surdos bilíngues, aqueles que dominam a Língua 

Portuguesa na modalidade oral, na modalidade da escrita ou da leitura, buscam a LIBRAS em 

algum momento de sua vida. Para eles há uma necessidade de conhecer o outro semelhante ao 

eu. (grifo nosso)  

Em geral, é na escola que as crianças surdas podem transformar seu modo de 

representar o mundo. Mais importante do que aprender os conteúdos escolares, é ter 

condições de se constituir como um ser diferente do outro. Skliar (1999) cita o termo 

“ouvintismo” para se referir à ideia da relação de poder entre os ouvintes sobre os surdos. 

Para ele, há uma relação de imposição cultural. O autor explica que “O termo supõe 
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representações, práticas de significação, dispositivos pedagógicos etc., em que os surdos são 

vistos como sujeitos inferiores, primitivos e incompletos” (SKLIAR, 1999, p. 7). 

Em relação ao mercado de trabalho, Magaldi (2011, p. 77) relata, como resultado de 

sua dissertação, que: 

Sujeitos surdos representam a inserção profissional como um grupo ilhado 
dentro da empresa, à margem da comunicação e participação com os 
ouvintes, sendo tratados em sua maioria como robôs nos trabalhos de 
servente e auxiliar. Se sentem desta maneira vítimas de invisibilidade 
pública no local de trabalho. (grifo nosso)  
 

Estes aspectos de exclusão e alteridade são importantes para serem discutidos diante 

do processo de inclusão social e escolar. Conforme já colocamos no item anterior, a pessoa 

surda necessita estar incluída em um ambiente linguisticamente favorável a ela, o qual lhe 

garanta o acesso, em LIBRAS, a todas as informações e lhe possibilite todas as relações 

sociais existentes, em igualdade de condições de uma pessoa ouvinte. 
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3. LÍNGUA E IDENTIDADE 

 

3.1. A aquisição da linguagem e a formação do pensamento 

 

Piaget (1964), em seus estudos sobre a linguagem e sobre a aquisição e formação do 

pensamento, diz que o desenvolvimento mental evolui para um equilíbrio final, representado 

pelo adulto. A inteligência, a vida afetiva e as relações sociais se desenvolvem através de um 

equilíbrio progressivo, de um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio 

superior. Sobre isso Piaget (2010, p. 14) afirma: 

As funções superiores da inteligência e da afetividade tendem a um 
equilíbrio móvel, isto é, quanto mais estáveis, mais haverá mobilidade, pois, 
nas almas sadias, o fim do crescimento não determina de modo algum o 
começo da decadência, mas, sim, autoriza um progresso espiritual que nada 
possui de contraditório com o equilíbrio interior. 

 
Do período do lactante até a adolescência, a ação supõe sempre um interesse que a 

desencadeia, podendo-se tratar de uma necessidade fisiológica, afetiva ou intelectual. É a 

inteligência que explica e compreende as funções do interesse. As funções do interesse são 

“invariáveis”, pois são comuns em todos os estágios do desenvolvimento da inteligência 

humana, denominadas de funções constantes.  

Existem também as estruturas variáveis que constituem as formas de organização da 

atividade mental (motor, intelectual e afetivo), que se diferem de uma conduta para outra, do 

período do lactante à adolescência. Estas estruturas variáveis apresentam duas dimensões: 

individual e social (interindividual).  

Piaget (1964) descreve seis estágios do desenvolvimento humano, são eles: o período 

da latência que é o período anterior ao desenvolvimento da linguagem e do pensamento. O 

período da latência pode ser sintetizado em três estágios que são: o estágio dos reflexos, das 

primeiras tendências instintivas (nutrições) e das primeiras emoções; o estágio dos primeiros 
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hábitos motores, das primeiras percepções organizadas e dos primeiros sentimentos 

diferenciados; o estágio da inteligência senso-motora, das regulações afetivas elementares. 

Nesses estágios do desenvolvimento humano, a criança desenvolve a inteligência intuitiva, os 

sentimentos interindividuais espontâneos e as relações sociais de submissão ao adulto. No 

quinto estágio estão presentes as operações concretas, os sentimentos morais e sociais de 

cooperação. E o sexto estágio é o responsável das operações intelectuais abstratas, da 

formação da personalidade e da inserção afetiva e intelectual.  

Cada estágio constitui uma estrutura que apresenta uma forma particular de equilíbrio. 

Em cada um deles a pessoa apresenta uma necessidade específica, que constitui a ação. Esta é 

todo movimento, pensamento ou sentimento que corresponde a uma necessidade específica. A 

necessidade corresponde a uma manifestação de um desequilíbrio. A pessoa necessita de algo 

para reajustar a sua conduta em função de uma mudança. Havendo a satisfação, a ação se 

funda. É um movimento contínuo de reajustamento ou de equilíbrio da vida mental e orgânica 

para assimilar progressivamente o meio ambiente.  

Para Piaget (2010) o desenvolvimento do pensamento desenvolve-se da seguinte 

forma: primeiro aparecem às percepções e os movimentos elementares, em segundo lugar 

aparece a memória e a inteligência lógica. Em cada etapa do desenvolvimento, a ação e o 

pensamento acomodam-se, reajustam-se e adaptam-se devido às inúmeras variações 

exteriores. Essas variações demonstram o equilíbrio psíquico da pessoa que está se formando.  

O primeiro período a ser considerado no tema da aquisição da linguagem e da 

formação do pensamento seria o do recém-nascido e do lactante. Este período vai do 

nascimento até a aquisição da linguagem.  

A inteligência prática começa a ser desenvolvida através da manipulação dos objetos 

constituindo os “esquemas de ação”. Através das percepções e dos movimentos, a criança 
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assimila noções ou conceitos do pensamento, formando, assim, uma espécie de conceito 

senso-motor do mundo a sua volta.  

Com cinco ou seis anos de idade, a criança já define conceitos, começando pela 

palavra, denominada de “assimilação senso-motora” comparável àquela que mais tarde será a 

assimilação da realidade por meio das noções e do pensamento.  

Segundo Piaget (2010, p. 55), à medida que o desenvolvimento intelectual evolui, o 

sujeito transforma a representação das coisas 

 a ponto de inverter completamente a posição inicial do sujeito em relação a 
elas. Não existe nenhuma diferenciação entre o eu e o mundo exterior, isto é, 
as impressões vividas e percebidas não são relacionadas nem à consciência 
pessoal sentida como um “eu”, nem aos objetos concebidos como exteriores.  

 
Segundo Piaget (1964, 2010), durante os dois primeiros anos de existência, os 

processos fundamentais caracterizam-se por ser um período de revolução intelectual. De 

acordo com Piaget (1964), no segundo ano de vida a criança já reconhece as relações de 

causalidade dos objetos entre si, objetivando e especializando as causas. Essa revolução 

permite a inteligência senso-motora sair do seu egocentrismo para um “universo”, não 

importando quão prático e pouco “reflexivo” este seja.  

Na primeira infância (período dos dois aos sete anos), a criança já é capaz de 

reconstruir suas ações passadas sob a forma de narrativas e de antecipar suas ações futuras 

pela representação verbal. É o que afirma Piaget (2010, p. 24): 

O desenvolvimento mental se caracteriza como o inicio da socialização da 
ação, interiorização da palavra, isto é, a aparição do pensamento 
propriamente dito, que tem como base a linguagem interior e o sistema de 
signos, interiorização da ação como tal que, puramente perceptiva e motora, 
pode se reconstruir no plano intuitivo das imagens e das experiências 
mentais.  

 
Piaget (2010, p. 25) também fala sobre a imitação. Ele diz que as imitações são: 

Primeiramente, é simples excitação, pelos gestos análogos do outro, 
movimentos visíveis do corpo (sobretudo das mãos) que a criança sabe 
executar espontaneamente; em seguida, a imitação senso-motora torna-se 
uma cópia cada vez mais precisa de movimentos que lembram os 
movimentos conhecidos; e, finalmente, a criança reproduz os movimentos 
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novos mais complexos (os modelos mais difíceis são os que interessam às 
partes não visíveis do próprio corpo, como o rosto e a cabeça). 

 
Piaget (1964) afirma que a linguagem conduz à socialização das ações. Através das 

ações, a criança é capaz de reconstruir o passado, evocar ausência de objetos que se referiam 

às condutas anteriores e antecipar as ações futuras. Para Piaget (1964, 2010), a linguagem 

intervém no pensamento imaginativo, tendo como instrumento a imagem ou o símbolo. O 

símbolo é um signo individual construído sem o recurso dos outros. As imagens são 

lembranças íntimas e pessoais.  

De acordo com o epistemólogo, a “inteligência prática” tem um papel importante entre 

dois e sete anos, prolongando a inteligência senso-motora do período pré-verbal e preparando 

as noções que se desenvolvem até a idade adulta. Nesta fase, as crianças são mais adiantadas 

nas ações do que nas palavras. A criança age movida pelo o interesse. Este prolongamento das 

necessidades começa com a vida psíquica e desempenha um papel essencial no 

desenvolvimento da inteligência senso-motora. Através do desenvolvimento do pensamento 

intuitivo, os interesses se multiplicam e se diferenciam, determinando finalidades mais 

complexas para a ação.  

Piaget (1964) afirma que o pensamento intuitivo, graças à linguagem, está ligado à 

existência dos signos verbais e às trocas intelectuais entre os indivíduos. Enfim, os interesses, 

autovalorizações, valores interindividuais, valores intuitivos são as principais concretizações 

da vida afetiva a este nível de desenvolvimento.  

Durante a infância, de sete a doze anos (PIAGET, 1964), a criança inicia um processo 

de reflexão, desaparecendo a linguagem egocêntrica, ou seja, a criança desenvolve-se no 

plano do pensamento e não somente no da ação material. A inteligência dá início a 

construções lógicas e a afetividade se constitui no mesmo sistema de coordenações sociais e 

individuais, produzindo uma moral de cooperação e de autonomia pessoal. Enfim, depois de 

várias experiências realizadas observando as crianças desta idade, conclui-se que, o 
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pensamento infantil se torna alógico por meio da organização de sistemas de operações, os 

quais obedecem às leis de conjuntos comuns. Dentre essas leis vale citar a da composição e 

reversibilidade, a qual consiste na ideia de que a operação direta e seu inverso dão uma 

operação nula ou idêntica, e que as operações podem se associar entre si de todas as maneiras. 

Dos sete até os doze anos, a criança já apresenta uma organização da vontade, que leva 

a uma melhor integração do eu e a uma regulação da vida afetiva. O respeito mútuo conduz 

novas formas da vida afetiva, conduz novas formas de sentimentos morais, distintas da 

obediência exterior inicial. O desenvolvimento mental termina por volta de onze ou doze 

anos. Este é o período da adolescência. É o período da maturação do instinto sexual e do 

pensamento que constrói sistemas e “teorias” abstratas, ou seja, passa-se do pensamento 

concreto — representação de uma ação possível  — para o “formal” ou hipotético-dedutivo 

— capacidade de deduzir as conclusões de puras hipóteses e não somente através de uma 

observação real.  

Segundo Piaget (1964), até os doze anos, as operações da inteligência infantil só se 

referem à própria realidade e aos objetos tangíveis suscetíveis de serem manipulados e 

submetidos a experiências efetivas. Posteriormente, as operações lógicas começam a ser 

transpostas do plano da manipulação concreta para o das ideias, expressas em uma linguagem 

qualquer.  

Enfim, Piaget (1964) afirma que a criança “pré-lógica” é mais lógica nas ações que 

nas palavras. As ações constituem o ponto de partida das futuras operações da inteligência. A 

operação é uma ação interiorizada que se torna reversível e se coordena com as estruturas 

operatórias de conjunto. As operações possuem duas etapas: uma “concreta” (entre sete e 

onze anos), mais próxima da ação, e a outra “formal”, depois dos onze ou doze anos. É na 

segunda infância que a criança se encontra no período “pré-operatório” do que Piaget chama 

de “pré-lógico”.  
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Piaget (1964) assegura que, primeiramente, a criança atua por meio de ações simples, 

de sentido único. Depois de adquirida a linguagem, a criança se torna capaz de evocar 

situações novas atuais e de se libertar dos limites do campo perceptivo. Os objetos e 

acontecimentos são inseridos em quadro conceitual e racional enriquecendo seu 

conhecimento. A linguagem é a fonte do pensamento e é interindividual, constituída por um 

sistema de signos. Os símbolos são formados através do jogo simbólico.  

Já a imitação é produzida na ausência do modelo correspondente, é símbolo do objeto 

que ainda não se manifesta no nível da inteligência senso-motora. A imagem é a imitação 

interiorizada. Segundo Piaget (2010), a imagem sonora é apenas a imitação interior do som 

correspondente e a imagem visual é o produto de imitação do objeto e da pessoa. Existe uma 

função simbólica mais ampla que a linguagem, englobando, além o sistema de signos verbais, 

o do símbolo no sentido estrito.  

A formação da função simbólica consiste em diferenciar os significantes dos 

significados, de modo a percerber que os primeiros permitem a evocação da representação dos 

segundos. A origem do pensamento deve ser procurado na função simbólica. Esta se explica 

pela formação das representações. A função simbólica consiste na diferenciação dos 

significantes e dos significados. No nível senso-motriz, já existem sistemas de significações, 

pois toda percepção e adaptação cognitiva conferem significações, mas o único significante 

que as condutas senso-motoras conhecem é o índice em oposições a signos e símbolos ou o 

sinal, condutas condicionadas. O índice e o sinal são significantes indiferenciados de seus 

significados.  

Piaget (1964, 2010) conclui que o pensamento precede a linguagem e que esta se 

limita a transformá-lo, ajudando-o a alcançar suas formas de equilíbrio através de uma 

esquematização mais desenvolvida e de uma abstração mais móvel. Sem a linguagem, as 

operações permaneceriam individuais e não existiriam a troca interindividual e a cooperação. 
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Segundo Piaget (2010), é necessário que o indivíduo pratique a ação, pois ela modifica 

constantemente os objetos de conhecimento. A ação intervém na estruturação das operações 

lógicas, necessitando reservar o fator social na constituição destas estruturas. A forma de 

interação coletiva que intervém na constituição das estruturas lógicas é essencial para as ações 

interindividuais no trabalho em comum e na troca verbal. As coordenações intraindividuais 

das ações e a vida social estão intrínsecas, pois há uma identidade básica entre as operações 

interindividuais e as operações intraindividuais. 

Rego (2004) afirma que, segundo Vygotsky, a relação entre o pensamento e a fala 

passam por várias transformações ao longo da vida do individuo. Quando a criança é inserida 

em um grupo cultural, o pensamento e a linguagem se relacionam e dão origem ao 

funcionamento psicológico humano. Para Vygotsky, a linguagem permite ao homem 

solucionar tarefas difíceis, superar a ação impulsiva, planejar a solução para um problema 

antes de executar a tarefa e controlar seu próprio comportamento. Através dos signos e 

palavras, a criança constitui um meio de contato social.  

Em Luria (1987, p. 92) encontramos a seguinte afirmação: “A palavra não é somente o 

instrumento do conhecimento, é também o meio de regulação dos processos psíquicos 

superiores”. Através da palavra e da linguagem o ser humano se constitui como pessoa, 

elabora atividades interpsicológicas e interioriza conceitos e representação do mundo a sua 

volta. A palavra tem a função cognoscitiva, função como instrumento de comunicação, função 

pragmática ou reguladora, ou seja, é o meio de regulação da conduta humana. Enfim, a 

linguagem serve para expressar e organizar o pensamento da criança.  

Vygotsky (1998) afirma que, na fase de estágio pré-intelectual da criança, o 

desenvolvimento da linguagem apresenta um tipo de fala que já é social, mas, muitas vezes, 

não apresenta significados específicos, pois ainda é considerada primitiva. A fala tem por 

função principal o contato social, a comunicação, ou seja, o desenvolvimento da linguagem é 
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impulsionado pela necessidade de comunicação. Antes da aquisição da linguagem 

propriamente dita (VYGOTSKY, 2008), a criança apresenta uma inteligência prática. Nesta 

fase, a criança tem a capacidade de resolver problemas práticos sem a mediação da 

linguagem. É o que Vygotsky denominou de estágio pré-linguístico do desenvolvimento do 

pensamento.  

Através de trocas simbólicas com os adultos a criança é inserida no mundo simbólico 

de sua cultura, utilizando a linguagem como instrumento do pensamento e como meio de 

comunicação. Desta forma, o pensamento torna-se verbal e a fala produto da razão. Quando a 

criança adquire a linguagem e a utiliza como instrumento de pensamento, ela interioriza 

padrões de comportamento do grupo cultural em que está inserida. 

Luria (1987) pontua que, para Vygotsky, o período da fala egocêntrica é considerado 

um estágio de transição entre a fala exterior e interior, ou seja, inicialmente a criança utiliza a 

fala para se comunicar e ter contato com as pessoas e para resolver um problema. Neste 

estágio, a fala é global, possui várias funções, mas ainda não serve como um instrumento do 

pensamento. É o que denominamos de discurso socializado. Existe ainda a fala intermediária 

que funciona com uma transição entre o discurso socializado e o interior, tendo como 

principal característica acompanhar a ação do sujeito.  

Já Lyons (1981) defende a tese de Chomsky dizendo que o indivíduo nasce com 

capacidades inatas. O indivíduo nasce com universais linguísticos e cognitivos e, através do 

meio, o eu potencial é estimulado. 

Chiavegatto (2002) pontua que, de acordo com a teoria de Chomsky, todo indivíduo 

nasce com a gramática geral, universal. Através do meio, o indivíduo reconhece as regras 

específicas dentre as gerais que já possui. Desta forma, o indivíduo formula uma gramática da 

língua a que está exposto. A teoria inatista tem como princípio básico que todo indivíduo 

possui uma disponibilidade linguística, ou seja, uma estrutura linguística latente interna 
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subjacente ao indivíduo. A linguagem irá desabrochar pelo processo pelo qual essa estrutura 

se manifesta. Todo indivíduo apresenta o mesmo potencial linguístico.  

Podemos concluir que a linguagem é fundamental para o processo do pensamento e da 

organização psicológica do ser humano. Só o ser humano é capaz de adquirir uma língua. 

Luria (1987, p. 37) pontua que a palavra “não é somente um meio de substituição das coisas”, 

ou seja, não serve apenas para nomear os objetos, acima de tudo, é a “célula do pensamento”. 

 

3.2. A aquisição da linguagem e a formação do pensamento em pessoas surdas 

 

Lyons (1981) nos traz o conceito de língua, como sendo um sistema abstrato de regras 

gramaticais, e de linguagem como tudo aquilo que transmite informação, sendo humano ou 

não, natural ou artificial. Desta forma, entendemos que a língua brasileira de sinais (LIBRAS) 

é um sistema gramatical completo, possuindo todos os aspectos morfossintáticos.  

Sobre isso, Karnopp e Quadros (2001) afirmam que as línguas de sinais apresentam 

status linguístico e que são línguas naturais devido às propriedades universais que 

apresentam. Citaremos as principais propriedades, a saber: as línguas de sinais se constituem 

naturalmente na comunidade surda; possuem os níveis sintáticos, semânticos, morfológicos, 

fonológicos e os pragmáticos que toda e qualquer língua pode apresentar; não são universais, 

são diferentes em cada país e possuem regionalismos; a relação significante e significado são, 

na maior parte dos casos, arbitrárias; possuem unidades mínimas que se constituem na 

configuração de mão, e possuem pontos de articulação e movimento, que podem ser definidos 

por um conjunto finito de propriedades visuais. Enfim, as línguas de sinais possuem uma 

organização gramatical própria.  
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Segundo Quadros (2004, p. 30): 

Uma língua natural é uma realização específica da faculdade de linguagem 
que se dicotomiza num sistema abstrato de regras finitas, as quais permitem 
a produção de um número ilimitado de frases. Além disso, a utilização 
efetiva desse sistema, com fim social, permite a comunicação entre os seus 
usuários. 

 
De acordo com a lei 10436/2002, em seu parágrafo único: 

Entende-se como língua brasileira de sinais – LIBRAS – a forma de 
comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-
motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de 
transmissão de ideias e fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil. (BRASIL, 2002) 

 
A aquisição da linguagem é indispensável para que todos os processos cerebrais 

possam se desenvolver e se transformar em conceitos. Pelo fato do surdo não ouvir, apresenta 

dificuldades ou limitações na continuidade da troca com o meio. Por causa disso, o 

desenvolvimento da formação do pensamento operatório (capacidade de relacionar e abstrair a 

realidade, formular hipóteses, buscar soluções, aplicar raciocínio lógico, dentre outros) fica 

prejudicado.  

Piaget (1973) afirma que é necessário que as crianças surdas estejam em permanente 

troca simbólica, ou seja, que possam exprimir ideias, lembranças, projetos, sentimentos, 

desejos, dentre outros, pois, caso contrário, não haverá possibilidade de que os esquemas —

estruturas mentais ou cognitivas pelos quais os indivíduos se organizam com o meio — se 

interiorizem e se transformem em conceitos. Por isso, quanto mais cedo a criança surda for 

exposta à LIBRAS, melhor será o seu domínio da mesma como sua língua materna, ou seja, 

como sua primeira língua (L1), não sendo necessariamente a língua da mãe.  

Santana (2007), observa que a criança surda, filha de pais ouvintes que não usam a 

LIBRAS, desenvolve gestos idiossincráticos, ou seja, uma “linguagem particular” criada por 

elas para sobreviver no ambiente familiar ouvinte. Este tipo de linguagem favorece a 

aquisição da língua de sinais se ela estiver inserida na comunidade surda proficiente na 

LIBRAS. Caso contrário, esta “linguagem caseira” não irá favorecer o desenvolvimento 
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completo do pensamento abstrato e superior, pois esta linguagem não está baseada em um 

sistema de regras gramaticais. Sendo uma comunicação limitada, rudimentar e “incompleta”, 

não sendo um instrumento verdadeiro de troca simbólica, a comunicação se reduzirá a sua 

mínima expressão enquanto expressão do pensamento, resultando em consequências 

cognitivas por toda sua vida. 

Existem várias pesquisas sobre o processo de aquisição da linguagem em crianças 

surdas filhas de pais surdos dos quais podemos citar: Fischer (1973); Hoffmeister (1978); 

Méier (1980); Loew (1984); Lillo-Martin (1986); Petitto (1987). No Brasil, a LIBRAS 

começou a ser pesquisada na década de 80 (FERREIRA-BRITO, 1993) e pesquisas sobre a 

aquisição da LIBRAS se iniciou nos anos 90 pelas as autoras (KARNOPP, 1994; QUADROS, 

1995).  

Segundo as Orientações Curriculares e Proposições de expectativas de aprendizagem 

para a educação infantil e de ensino fundamental da Secretaria Municipal de educação, as 

pesquisas relacionadas a sintaxe e as narrativas em ASL foram analisadas por Bellugi, 

VanHoek, Lillo-Martin, O’Grady (1993) e Petitto (1990). Esses autores analisaram a 

aquisição dos pronomes pessoais em ASL observando três crianças surdas, filhas de pais 

surdos, exposta à língua de sinais e compararam os dados com os obtidos na observação de 

quatro crianças ouvintes expostas, três ao francês e uma ao inglês oral. 

De acordo com essas pesquisas sobre aquisição da língua de sinais, as crianças surdas 

— filhas de pais surdos — adquirem a língua de sinais de forma semelhante e na mesma 

época em que as crianças ouvintes adquirem a Língua Portuguesa na modalidade oral. De 

modo geral, os autores classificaram o processo de aquisição da linguagem em quatro estágios 

— período pré-linguístico, estágio de um sinal, estágio das primeiras combinações e estágio 

de múltiplas combinações — dos quais trataremos a seguir. 
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Período pré-linguístico 

 

De acordo com os estudos de Petitto e Marantette (apud KARNOPP; QUADROS, 

2001), o balbucio é um fenômeno que acontece em todos os bebês, surdos e ouvintes, devido 

à capacidade inata para a linguagem. Lyons (1981, p. 233) afirma que: 

As crianças surdas também choram, arrulham e, pelo menos no início, 
balbuciam do mesmo modo que as crianças que ouvem. É particularmente 
interessante o fato de que, durante o período do balbucio (que dura em média 
até a criança atingir doze meses), podem-se produzir muitos sons da fala que 
não são empregados na língua do ambiente da criança e que mais tarde ela 
terá bastante dificuldade de adquirir, no caso de vir a estudar uma língua 
estrangeira. 

 
Tanto os bebês surdos e quanto os ouvintes manifestam balbucios em formas de sons 

vocálicos, como também em forma de gestos (balbucio manual). O balbucio manual pode ser 

de combinações que fazem parte do sistema linguístico das línguas de sinais ou de 

gesticulação espontânea que não apresenta uma organização interna.  

Fernandes (apud CHIAVEGATTO, 2002, p. 48) diz que até os três meses, as crianças 

surdas e as ouvintes balbuciam de forma análoga. Já aos seis meses, as crianças surdas, param 

de fazer balbucios vocálicos, pois, não encontra estímulo (input) para desenvolver a língua 

oral. Da mesma forma, com o tempo, as crianças ouvintes se concentram nos sons e param de 

fazer os gestos manuais. Ou seja, Todos nascem com a capacidade de adquirir uma língua na 

modalidade da língua oral-auditiva ou uma língua de modalidade espaço-visual. 

 

Estágio de um sinal 

 

Com os estudos em língua de sinais americana (ASL), Karnopp (1999) observou, 

através de diversos experimentos, que o primeiro sinal surge antes da primeira palavra, 

ocorrendo o aparecimento dos primeiros sinais por volta dos doze meses da criança surda. 
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Petitto e Bellugi (apud KARNOPP; QUADROS, 2001) afirmam que as crianças 

surdas com menos de dois anos de idade já não fazem mais sinais indicativos, pois esses 

sinais ocupam a classe gramatical pronominal em ASL. Isto é, o gesto de apontar passa a ser 

um ato indicativo.  

 

Estágio das primeiras combinações 

 

As primeiras combinações podem surgir em torno de dois anos de idade. Através de 

estudos, Meier (apud KARNOPP; QUADROS, 2001) comprovou que crianças surdas nesta 

fase já constroem sentenças com sujeito e verbo (SV); ou verbo e objeto (VO); ou sujeito, 

verbo e objeto (SVO). A criança surda  já demonstra o uso de aspectos gramaticais da língua 

de sinais que são os pronomes e verbos. O discurso desta criança apresenta estratégias para 

marcar as relações gramaticais em LIBRAS: a incorporação dos indicadores e a ordem das 

palavras. Segundo Karnopp e Quadros (2001), a incorporação dos indicadores envolve a 

concordância verbal, e essa depende diretamente da aquisição do sistema pronominal, mesmo 

que algumas vezes possa aparecer de forma inconsistente.  

Segundo as pesquisas de Petitto (apud KARNOPP; QUADROS, 2001), nesse estágio 

podem ocorrer reversão pronominal em LIBRAS de forma inconsistente da mesma forma que 

pode acontecer com crianças ouvintes. Petitto, em 1987, conclui que a compreensão dos 

pronomes não é clara dentro do sistema linguístico da ASL (língua de sinais americana), 

devido às múltiplas funções linguísticas que apresenta.  

Já Hoffmeister (apud KARNOPP; QUADROS, 2001) considera que o gesto de 

apontar demonstra que a criança surda envolve o sistema pronominal, os determinadores e 

modificadores, o sistema de pluralização e a modulação do sistema verbal. Hoffmeister 

observou ainda que os objetos são nomeados e referidos dentro do contexto do discurso. 
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Nas pesquisas brasileiras relacionadas à LIBRAS, Quadros (1995) observou que nesta 

fase, a criança surda utiliza combinações de dois a três sinais. Em algumas estruturas frasais, a 

criança omite o sujeito, mas não omite o objeto. Os verbos podem aparecer de forma 

“congelada”, com concordância e o uso adequado dos pronomes estabelecidos no espaço de 

sinalização. Esta última observação também foi realizada por Meier e Hoffmeister (apud 

KARNOPP; QUADROS, 2001)  em ASL. 

 

Estágio de múltiplas combinações 

 

Inicia-se esse processo em torno de dois anos e meio a três anos. O aumento de 

vocabulário é muito grande nesse período. Segundo Lillo-Martin (apud KARNOPP; 

QUADROS, 2001), as crianças utilizam a referência sempre para o tempo presente do verbo e 

não flexionam os verbos. Também, iniciam as distinções derivacionais. Muitas vezes, 

executam as supergeneralizações gramaticais, utilizando os verbos sempre no mesmo tempo 

verbal. Podem utilizar formas idiossincráticas para diferenciar substantivos e verbos. A 

criança surda pode ter adquirido por completo a língua de sinais por volta dos cinco anos de 

idade. 

De acordo com os estudos de Bellugi e Klima (apud KARNOPP; QUADROS, 2001), 

nessa fase a criança surda ainda não usa pronomes identificados para referir-se às pessoas e 

aos objetos ausentes do discurso. Utiliza substantivos não associados com pontos no espaço, 

apresenta falhas na correspondência entre a pessoa e o ponto espacial. Com referências 

presentes no discurso, a criança utiliza de forma consistente o sistema pronominal e 

indicações espaciais de forma ostensiva. Dos três anos em diante, a criança utiliza o sistema 

pronominal com referentes não presentes no contexto do discurso, mas ainda pode apresentar 

alguns “erros” esporádicos. Algumas crianças misturam sentenças dos referentes ausentes em 
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um único ponto do espaço. Segundo pesquisas de Petitto e Bellugi (apud KARNOPP; 

QUADROS, 2001), crianças de três anos a três anos e meio já utilizam concordância verbal 

com referentes presentes. Podem flexionar verbos de forma que não existam em língua de 

sinais. São as denominadas supergeneralizações, o que é análogo ao processo de aquisição de 

linguagem de uma criança ouvinte.  

Meier (apud KARNOPP; QUADROS, 2001) observou que as crianças usam verbos 

como pertencentes a uma única classe verbal em ASL; são os verbos como pertencentes a 

uma única classe verbal em ASL denominados de verbos direcionais. De acordo com as 

pesquisas de Bellugi, Lillo-Martin (apud KARNOPP; QUADROS, 2001), as crianças com 

quatro anos ainda não utilizam verbos de forma correta. Nesta idade deixam de empilhar os 

referentes em um único ponto, estabelecendo mais de um ponto no espaço de forma “errada”, 

pois não estabelecem associações entre o local e a referência , dificultando a concordância 

verbal. Somente aos cinco ou seis anos é que as crianças utilizam verbos flexionados de forma 

gramaticalmente aceita socialmente. A criança surda que tiver o acesso a língua de sinais, o 

mais cedo possível, pode obter um desenvolvimento linguístico equiparado ao 

desenvolvimento das linguagem oral.  

Lillo-Martin (apud KARNOPP; QUADROS, 2001) estudam os efeitos da modalidade 

espacial no processo de aquisição, que é a iconicidade. Alguns sinais em ASL apresentam 

forma icônica apresentando relação entre forma e significado, entre o referente e o 

referenciado. Outros estudos, como os de Klima e Bellugi (apud KARNOPP; QUADROS, 

2001) e os de Brito (1995), apontam para o fato de que a iconicidade é somente aparente, pois 

são sinais arbitrários que podem ser considerados icônicos. Enfim, todas as pesquisas 

referidas acima indicam que a aquisição da língua de sinais por crianças surdas, filhas de pais 

surdos, apresentam um percurso linguístico parecido ao desenvolvimento das línguas orais 

por crianças ouvintes. 
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Santana (2007) afirma que o meio ambiente e as interações sociais influenciam na 

organização cerebral. Por isso, há uma preocupação com as crianças surdas de pais ouvintes, 

pois, essas, na maioria das vezes, só iniciam o contato com a língua de sinais em idade 

avançada e muitas crianças só descobrem a língua de sinais quando buscam por conta própria 

seus pares iguais na adolescência. Desta forma, muitas crianças podem adquirir 

comportamentos do tipo hiperativo, impulsivo, desorganizado, egocêntrico, apresentando 

prejuízos no convívio social e na interação com os outros. Sobre isso é que trataremos nos 

próximos itens desse trabalho. 

 

3.3. A Teoria das Representações Sociais 

 

A Teoria das Representações Sociais apresenta-se como a mais promissora teoria para 

a investigação de diversos objetos científicos. Neste estudo, esta teoria é cabível pois a 

representação social é uma modalidade de conhecimento que apresenta por função o estudo 

dos   comportamentos humanos  e a comunicação entre os membros de um determinado grupo 

social e a relação entre eles. 

De acordo com Moscovici (2009), ao representar algum objeto, avaliam-se pessoas, 

acontecimentos, experiências, enfim, representa-se algo que possui um conhecimento prévio 

no sistema cognitivo do sujeito. Os sujeitos, membros de um determinado grupo social, só 

podem representar algo que conheçam, experimentem, ou seja, algo com o que (con)vivem. 

As diferentes representações que cada sujeito constrói em seu processo cognitivo é o que nos 

torna seres diferentes uns do outros.  

Cada sujeito pode representar um mesmo objeto de diferentes formas. Nem todos os 

sujeitos possuem representações a respeito de todos os objetos existentes no mundo. Muitas 

vezes, um sujeito representa algo de forma distorcida devido à visão de alguém, possui 
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representações fragmentadas ou rejeita e ignora outras. Desta forma, categoriza os objetos que 

representa a todo instante de forma mutável e flexível à medida que (con)vive. Representa-se 

algo a partir da interação entre os sujeitos; necessita-se do outro para desenvolver o processo 

cognitivo individual de cada pessoa. 

 As representações são elaboradas a partir de imagens, crenças, valores e modelos e 

orientam condutas e comunicações sociais (MOSCOVICI, 2009).  

Jodelet (2001, p. 22) define o ato de representar da seguinte forma: 

Representar ou se representar corresponde a um ato de pensamento pelo qual 
um sujeito se reporta a um objeto. Este pode ser tanto uma pessoa, quanto 
uma coisa, um acontecimento material, psíquico ou social, um fenômeno 
natural, uma ideia, uma teoria etc., pode ser tanto real quanto imaginário ou 
místico, mas é sempre necessário. Não há representação sem objeto. 

 
Como diz Jodelet, as representações sociais podem ser entendidas como ideias, 

imagens mentais sobre coisas e pessoas. São maneiras diferentes de ver o mundo. Essas 

maneiras diferentes podem nascer de um indivíduo ou de um grupo (coletividade). Tudo pode 

ser objeto de representação, desde que tenha um significado social, que seja um conhecimento 

científico e que este objeto tenha um impacto na sociedade (ou no grupo pesquisado). 

A comunicação é um elemento fundamental nos estudos das representações sociais, 

porque é a comunicação que viabiliza as interações e mudanças sociais. É uma condição 

determinante na formação do pensamento e nas formações identitárias, e tem um papel 

mediador entre os níveis interindividuais e o universo consensual constituído. 

No próximo capítulo, iremos apontar como os indivíduos surdos que apresentam o 

domínio da Língua Portuguesa oral, em sua maioria, buscam a LIBRAS e a comunidade surda 

para desenvolver seus processos comunicativos. Como vimos anteriormente, se as crianças 

surdas forem inseridas no ambiente linguístico adequado, adquirem de forma natural e 

espontânea um sistema de comunicação linguístico visoespacial próprio: a Língua Brasileira 

de Sinais (LIBRAS). 
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Através da LIBRAS, as pessoas surdas organizam seus pensamentos, desenvolvem 

suas estruturas cognitivas, criam suas representações e constituem a realidade em que vivem, 

formando uma identidade social própria. Sendo assim, a LIBRAS, objeto de investigação 

dessa pesquisa, ocupa um espaço social necessário às pessoas surdas. Vivendo em uma 

sociedade majoritariamente não falante da LIBRAS e, sim, da Língua Portuguesa oral, os 

sujeitos surdos estão cotidianamente marcados pela exclusão, pela discriminação e pela 

rejeição de uma comunidade maior: os ouvintes. Essa condição de vida pode trazer prejuízos 

identitários e psicossociais à pessoa surda, resultando em consequências negativas no 

processo ensino-aprendizagem, na comunidade escolar, na convivência familiar, no futuro 

profissional desses sujeitos, dentre inúmeros outros aspectos da vida de um ser humano. 

Segundo Jean-Claude Abric (2000), a representação é uma organização do significado 

que os sujeitos apresentam da realidade, é um sistema de interpretação imageante da realidade 

que rege às relações interpessoais, grupais e intergrupais, com o seu meio físico e social. Tudo 

isto determina seus comportamentos, suas atitudes, seus valores e suas práticas. 

Para Abric (2000), as representações sociais têm funções próprias. A primeira seria a 

Função de Saber que permite compreender e explicar a realidade. É a condição necessária 

para a existência da comunicação social. Permite as trocas sociais, a transmissão e a difusão 

desse saber do senso comum. A segunda seria a Função Identitária que define a identidade e 

permite a proteção da especificidade dos grupos. A terceira é a Função de Orientação que guia 

os comportamentos e as práticas. A quarta e última é a Função Justificadora que permite, a 

posteriori, a justificativa das tomadas de posição e dos comportamentos. As representações 

intergrupais têm por função essencial a justificativa dos comportamentos adotados face ao 

outro grupo. 

Doise (1996) diz que os indivíduos ancoram as diversas posições da realidade 

sociopsicológica do meio em que vivem. Desta forma, a identidade e a outras representações 
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sociais devem ser estudadas como um sistema cognitivo organizado por um sistema de 

regulação social. Os indivíduos que se identificam, naturalmente formam grupos com o desejo 

de conviver em suposta homogeneidade. 

Doise (1996, p. 21) afirma que:  

O predomínio de um nível acentua as semelhanças dentro das classes e as 
diferenças entre elas, o que desemboca em uma redução ou inibição da 
percepção das diferenças dentro das classes e as semelhanças entre elas que 
são, respectivamente, a base dos níveis de classificação inferiores e 
superiores. 
 

Então, os indivíduos se assemelham ou se diferenciam de acordo com as 

características que se referem ao indivíduo e as especificidades referentes às pertenças da 

categoria da qual fazem parte. Os indivíduos se agrupam, se categorizam de acordo com seus 

vínculos pessoais, sua afetividade. Existe uma motivação social, uma atração, uma relação 

entre os indivíduos de modo que há repulsa e indiferença de alguns e de outros não. Através 

desta dinâmica social, formam as categorias que seriam as coesões dos indivíduos. Assim, os 

indivíduos geram uma espécie de semântica grupal específica. 

De acordo com pesquisas de Kurt Lewin (1890-1947, apud BOCK, 2002), os fatores 

que influenciam o grupo são: as forças, o tempo, a identidade e a organização. A união — ou 

coesão — é uma norma grupal, porque não depende das características do indivíduo no 

conjunto de forças.  

A pressão de uniformidade gera uma norma social. A uniformidade gera a coesão 

social e para isso existe a norma que está subscrita psicossocialmente nas atitudes dos 

membros do grupo. Primeiramente, os indivíduos formam uma espécie de agregado, depois 

há uma pressão de uniformidade e depois a coesão. Mas, não necessariamente, todos do grupo 

ficam satisfeitos com a opção dos demais membros do grupo. 

Ainda segundo Doise (1996) é através da percepção que a criança categoriza conjuntos 

de objetos de fenômenos concretos dos quais partilha certos atributos. A abstração dos 
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atributos forma o pensamento. Para que o indivíduo possa constituir esse processo de 

pensamento conceitual, ele necessita da linguagem. É assim que surge o conceito científico de 

um determinado objeto. 

No processo de formação grupal, os esteriótipos são formados pelos grupos, 

influenciados pela comparação a outros grupos e pelos processos históricos. Desta forma, 

também se formam os estereótipos que são os padrões os quais fazem o grupo pertencer ao 

modelo exposto pelos membros do grupo. Esta relação de protótipos e estereótipos não é uma 

relação simétrica. Vive-se em uma relação assimétrica. Desta forma, surge o grupo dominante 

que se vê como o heterogêneo e o grupo dominado que é homogêneo devido à necessidade de 

se unir para fortalecer. Assim, os indivíduos buscam suas representações identitárias No 

próximo item, veremos como este processo identitário ocorre em grupos dominados de 

indivíduos surdos. 

 

3. 4. Identidade e representações sociais 

 

Nesse trabalho, interessa-nos, em destaque, a função identitária a qual situa os 

indivíduos e os grupos dentro do campo social, possibilitando a elaboração de uma identidade 

e a proteção da especificidade dos grupos. As relações entre identidade e representações 

sociais são de tal modo capitais que os grupos se autoidentificam em relação aos “objetos” 

sociais que lhes são relevantes e comparam seu modo de ver/representar o mundo com o 

modo como os outros grupos o fazem (DESCHAMPS; MOLINER, 2009). Assim, só pode 

existir a representação da pessoa surda em comparação à representação da pessoa ouvinte, ou, 

no dizer dos nossos sujeitos, a “comunidade surda” e os outros, os “ouvintes”. 

Segundo Deschamps e Moliner (2009), podemos conceituar identidade sob a ótica 

psicossocial como sendo “um fenômeno subjetivo e dinâmico que resulta de uma dupla 
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constatação tanto de semelhanças quanto de diferenças entre o si próprio, os outros e certos 

grupos. A identidade é um fenômeno de ordem psicossocial. Existem duas extremidades que 

influenciam o comportamento humano: a identidade social e a identidade pessoal. A 

identidade social pode ser entendida como um sentimento de semelhança com os outros, com 

um determinado grupo. A identidade pessoal pode ser entendida como um sentimento de 

diferença em relação a esses mesmos outros. O indivíduo constrói a sua identidade quando 

percebe as suas semelhanças e as suas diferenças em relação a si mesmo e em relação a um 

determinado grupo. Esta percepção é o princípio básico para a construção da identidade.  

Existe uma emoção quanto à identidade do indivíduo com relação aos membros do 

grupo e, ao mesmo tempo, aspectos particulares do indivíduo que o fazem ser diferente em 

alguns aspectos desses mesmos elementos do grupo, ou seja, são protótipos do grupo de 

identidade — protótipos identificais — ou do grupo de alteridade — protótipos diferenciais 

(DESCHAMPS; MOLINER, 2009). 

O indivíduo é o produto da interação entre as percepções pessoais, as percepções dos 

outros e as influências da percepção que os outros têm dele mesmo. Somos produto da 

sociedade, e a sociedade é transformada continuadamente através das ações do eu; isto é um 

processo dinâmico. Modificamos a atitude de um grupo através de nosso eu que reage às 

atitudes de outros grupos e do seu próprio grupo.  

Os membros de um determinado grupo avaliam suas opiniões e aptidões comparando-

as com as de outros indivíduos. Este processo é dinâmico e se constitui através das interações 

sociais. A identidade pessoal e a identidade social imbricam-se entre si. É o que nos dizem 

Deschamps e Moliner (2009, p. 65): “Quanto mais forte é a identidade social, menos 

importante é a pessoal, e quando mais proeminente a identidade pessoal, menos necessidade 

tem o indivíduo de uma identidade social.”  
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Através da interação social, os indivíduos partilham representações cognitivas a 

propósito de um determinado objeto. Desta forma, diferentes representações são 

compartilhadas, entre as quais podemos citar: representações de si mesmo, de intergrupos, 

sociais e coletivas. 

Cada vez que o indivíduo se identifica mais com um grupo, ele se percebe mais 

pertencente a esse grupo e não a outros, aumentando a sua diferenciação entre outros grupos. 

Isto configura a passagem da representação interpessoal para a representação intergrupos e 

vice-versa. O indivíduo apresenta a necessidade de uma identidade positiva de seu grupo em 

relação aos outros. Isto gera a uma positividade de si mesmo. No caso das minorias, a 

pertença a um grupo constitui uma ameaça para a identidade e a estima de si mesmo. Quando 

um indivíduo está incluso em outro grupo diferente do seu, à medida que esta pertença não o 

satisfaz, a diferença entre ele e o outro ficará mais em evidência, podendo gerar conflitos 

(DESCHAMPS; MOLINER, 2009). 

Moreira e Jesuíno (2003) consideram que a função identitária da representação social 

serve como uma função justificadora, reafirmando os processos cognitivos e as práticas 

sociais de um determinado grupo social. Desta forma, permite salvaguardar a imagem positiva 

do grupo e sua especificidade. A diferença do grupo se fortalece para reforçar os 

comportamentos de diferenciação social do grupo, constituindo a visão de mundo de um 

determinado grupo, no nosso caso, da comunidade surda. 

Como afirma Jovchelovitch (1998), a linguagem, a forma simbólica e as identidades 

existem devido à relação do eu com o outro, sem isto seria impossível haver produções de 

sentidos e de seus correlatos dos objetos do mundo. Por isso, a comunicação é um elemento 

fundamental na construção, cristalização, transmissão e transformação do indivíduo. É no 

espaço público que os sujeitos se reúnem para falar e dar sentido ao cotidiano. Sobre isso 

Jovchelovitch (1998, p. 73) afirma que “a consciência do eu enquanto tal, junto à consciência 
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do objeto (consciência aqui se refere à consciência de um sistema de causalidade espaço-

temporal), constrói a consciência da realidade intersubjetiva”. Jovchelovitch resume bem este 

processo identitário, reafirmando a necessidade da relação entre o eu e os outros. A autora 

considera que: 

relacionar-se com a diferença envolve desejo, e é a natureza dessa condição 
desejante que também define a forma como uma sociedade se engaja na rede 
de relações humanas que permite tanto a construção dos saberes como dos 
sentidos, eles próprios atividades cruciais para sustentar a formação e 
identidades, sentimentos de pertença e o sentido de comunidade 
(JOVCHELOVITCH, 2008, p. 74). 

 
Segundo essa autora, através das representações, estão ligadas as visões de mundo e 

expressam de forma efetiva as identidades de atores sociais e as inter-relações que eles 

constroem. As representações sociais expressam dimensões subjetivas, intersubjetivas e 

objetivas. Enfim, conforme Jodelet (2001, p. 21) pontua:  

as representações sociais são fenômenos complexos sempre ativados e em 
ação na vida social. Em sua riqueza como fenômenos, descobrimos diversos 
elementos: informativos, cognitivos, ideológicos, normativos, crenças, 
valores, atitudes, opiniões, imagens etc. Contudo, estes elementos são 
organizados sempre sob a aparência de um saber que diz algo sobre o estado 
da realidade. É esta totalidade significante que, em relação com a ação, 
encontra-se no centro da investigação científica, a qual atribui como tarefa 
descrevê-la, analisá-la, explicá-la em suas dimensões, formas, processos e 
funcionamento. 

 
O processo de categorização da representação social é uma forma de conhecimento 

partilhado e construído com um determinado objetivo prático que contribui para a construção 

de uma realidade comum a um grupo social. Esses conhecimento e saber do grupo constituem 

a definição das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as transformações 

sociais (JODELET, 2001). 

No caso das pessoas surdas, a LIBRAS permite a troca simbólica com os outros. 

Porém, esses outros com os quais os surdos podem se relacionar ainda podem ser considerados 

poucos em relação à sociedade majoritariamente ouvinte não falante de LIBRAS. As 

legislações vigentes, os ambientes sociais, como as instituições, as escolas, os hospitais, 
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enfim, a sociedade, ainda não são bilíngues. Os indivíduos surdos se veem restringidos em 

relação aos ambientes sociais e às pessoas que, efetivamente, podem exercer trocas simbólicas 

com eles. Mesmo os surdos bilíngues, como veremos no capítulo seguinte, apresentam 

dificuldade em se relacionar, trocar com os demais e constituir representações a respeito de 

objetos sociais. Neste caso, os surdos perdem a acuidade e a precisão lingual, o que lhes 

restringe os processos cognitivos de categorização.  

Muitos ouvintes também podem ser considerados restritos por não ter condições de 

trocar simbologias e representações com pessoas surdas. Muitas vezes, as pessoas surdas 

constituem representações distorcidas, ou mesmo não constituem nenhuma representação, 

com relação a um determinado objeto social. Nem todos os objetos sociais que fazem parte do 

“mundo ouvinte” fazem parte do “mundo dos surdos”, devido a dificuldade linguística que 

bloqueia a comunicação e a troca simbólica entre eles. 

No próximo item aprofundaremos a questão sobre o processo identitário dos sujeitos 

surdos. 

 

3.5. Identidade surda 

 

Segundo a pesquisa de Conforto (2007), jovens surdos se definem como pessoas 

possuidoras de sentimentos de diversos preconceitos sociais. Para eles, a sociedade em geral 

representa a comunidade surda como uma comunidade de deficientes, incapazes, por não se 

moldarem às exigências do mercado de trabalho. 

Skliar (1998) vê a surdez , como uma experiência visual. Por isso, a comunidade surda 

se une contra as práticas “ouvintistas”, termo utilizado por esse pesquisador que assim o 

define: “Ouvintismo é um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo 
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está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (SKLIAR, 1998, p. 15). Para ele, a 

identidade surda é uma identidade múltipla e multifacetada. 

Poche (1989) considera que, por cultura, entende-se os esquemas perceptivos e 

interpretativos segundo os quais um grupo produz o discurso de sua relação com o mundo e 

com o conhecimento, ou qualquer outra proposição equivalente. A língua e a cultura são duas 

produções paralelas e, além disso, a língua é um “recurso” na produção da cultura, embora 

não seja o único. Para ele, a língua é, neste sentido, um instrumento que serve à linguagem 

para criar, simbolizar e fazer circular sentido. É um processo permanente de interação social. 

Dorziat (2007) afirma que os surdos possuem uma cultura própria, constituída de 

elementos visuais e gestuais, e, por isso, eles têm necessidades específicas. Para a linguista 

surda Padden (1989), uma comunidade surda é um grupo de pessoas que mora em uma 

localização particular, compartilha as metas comuns de seus membros e, de vários modos, 

trabalha em prol de sua própria comunidade. Outros autores referem-se à comunidade surda 

como “povo surdo”. Perlin e Strobel (2006), por exemplo, definem “povo surdo” como um 

conjunto de sujeitos surdos os quais não habitam o mesmo local, mas estão ligados por uma 

origem, tal como a própria cultura surda; usam a língua de sinais; têm costumes e interesses 

semelhantes; possuem histórias e tradições comuns; e trazem outros laços compartilhados.  

A comunicação, o pensar, o raciocinar, as trocas simbólicas através da língua de sinais 

são elementos fundamentais constituintes da identidade surda. Existem pesquisadores que 

acreditam que a comunidade surda possui uma cultura própria. Neste caso o termo identidade 

surda se torna sinônimo do termo cultura surda e vice-versa.  

De fato, o que podemos definir através desta pesquisa, é que, ao pensarem em 

LIBRAS, os surdos apresentam um jeito e uma forma de pensar, raciocinar e conceber o 

mundo diferente dos ouvintes. A questão linguística é a diferença da pessoa surda.  
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A identidade surda não é estável e está em contínua mudança. A identidade surda não 

é homogênea, e o principal aspecto que define estas diferenças é o uso e o domínio, ou não, da 

LIBRAS, ao lado da intensidade de pertencimento, ou não, à comunidade surda (Perlin, 

2001). Através da análise de dados dessa pesquisa, os quais serão apontadas no próximo 

capítulo, constata-se que, para as pessoas surdas, a questão da língua tem um papel central na 

formação das identidades, como também nas possibilidades de comunicação.  

Para Perlin (2001), o que determina a identidade surda é sempre se o indivíduo surdo 

apresenta experiência visual. Essa autora classifica sete diferentes tipos de identidade surda. O 

primeiro seria a Identidade Surda Política. É uma identidade fortemente marcada pela política 

surda. São surdos que frequentam ativamente e militam na comunidade surda. A segunda 

seria a Identidade Surda Híbrida, marca dos surdos que nasceram ouvintes e ficaram surdos 

depois. São indivíduos que viviam como ouvintes e depois tiveram que reaprender a viver, 

assumindo a identidade surda. O terceiro é a Identidade Flutuante, vivida por indivíduos que 

não têm contato com a comunidade surda e não se assumem como surdos. A quarta seria a 

Identidade Surda Embaçada. Este é um tipo de representação estereotipada da surdez ou do 

desconhecimento total da surdez. São indivíduos surdos que são tratados como se fossem 

incapacitados. Estes desconhecem a LIBRAS e também a Língua Portuguesa. A quinta seria a 

Identidade Surda de Transição, representação dos indivíduos surdos que, devido à sua 

condição social, vivem em ambientes sem contato com a identidade surda ou se afastam da 

comunidade surda. A sexta seria a Identidade Surda Diáspora, vivida pelos surdos que 

passam de um país a outro e que passam de um estado brasileiro a outro ou de um grupo 

surdo a outro. A sétima e última seria a Identidade surda Intermediária, marca das pessoas 

que apresentam algum resíduo auditivo, não são surdos profundos e vivem com ouvintes, 

muitas vezes nem usam a LIBRAS.  
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Woodward (apud, SILVA, 2000, p. 18) acredita que a cultura é que “molda a 

identidade ao dar sentido à experiência e ao tornar possível optar entre várias identidades 

possíveis, por um modo específico de subjetividade”. Favorito (2006), em sua pesquisa, 

mostra que, nos espaços escolares, há um conflito linguístico vivido por todos entre a 

LIBRAS, língua e importante traço identitário da comunidade surda, e a Língua Portuguesa 

escrita, língua dos ouvintes. Há um conflito identitário nas interações linguísticas entre os 

surdos e os ouvintes.  

Reis (2007, p. 91) defende a necessidade de haver professores surdos em sala de aula, 

a fim de que haja uma produção de significado entre o professor surdo e o aluno surdo, e 

afirma: 

Trata-se de uma identificação com uma nova cultura, identidade, alteridade 
de ser. A língua de sinais, como ponto de início, concorre para ter o seu novo 
posicionamento de identificação para construir uma identidade. Trata-se de 
um processo de determinação e ambivalência de que é considerado 
diferença, pois envolve uma posição intervalar entre fronteiras de línguas. 

 
Essa autora defende a ideia de que as crianças surdas necessitam estar em contato com 

o “outro surdo” para que possa se aceitar nesta condição e se entender como um sujeito que 

possui uma diferença linguística. 

O termo identidade se inicia com o processo de alteridade. Para haver a identificação 

com o outro, é necessário que a linguagem a ser compartilhada seja mesma. Sobre isso 

Jovchelovitch (1998, p. 69) diz: “Sem o reconhecimento do outro a produção de sentido e 

seus correlatos — a forma simbólica, a linguagem, e as identidades — seriam inexistentes.” 

Da mesma forma que o surdo necessita conviver com o outro surdo para construir sua 

identidade surda, ele também necessita conviver com o outro ouvinte. Perlin e Quadros (2006, 

p. 177) dizem que: “O surdo e o ouvinte praticam o ato de diferenciar-se. Assim, o cotidiano 

dos surdos confronta diferentes tipos de ouvintes que procuram se aproximar dos surdos com 

objetivos de uma fabricação da própria posição. Esse conjunto não é uma coação, mas 
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presença da diferença.” Segundo Jovchelovitch ( 1998), conviver com o outro diferente do eu 

é necessário para que o eu possa refletir sobre si mesmo, pois envolve a consciência de um 

sistema de diferenças do eu, e, desta forma, o sujeito torna-se um objeto do saber. 

Enfim, a identidade surda se configura no convívio e na troca simbólica de saberes 

através da comunicação em LIBRAS. Para que se possa construir de fato a identidade como 

um ser surdo também é importante a relação com o eu diferente, ou seja, os ouvintes. 

A LIBRAS ocupa um espaço social e psíquico necessário às pessoas surdas. Essa 

condição de vida pode trazer consequências identitárias e psicossociais para a pessoa surda, 

afetando o processo ensino-aprendizagem, a convivência com a comunidade escolar, a 

convivência familiar e o futuro profissional desses sujeitos, dentre inúmeros outros aspectos 

da vida de um ser humano.  

Sendo a LIBRAS um objeto de representação e de gestão simbólica coletiva entre as 

pessoas na condição surda, entende-se que esta exerce influência determinante no modo de 

leitura e compreensão da realidade, assim como na orientação de condutas e estratégias 

cognitivas a serem adotadas frente ao fenômeno. 

Existem pessoas surdas bilíngues, sujeitos que dominam a Língua Portuguesa e a 

LIBRAS, em sua maioria, procurando, em algum momento de sua vida, a LIBRAS como 

forma de comunicação e interação com o mundo. Constatamos, através desta pesquisa, que 

este fato acontece muitas vezes na adolescência, momento da vida em que o jovem inicia sua 

independência e suas próprias escolhas. Sobre isso, trataremos no próximo capítulo. 
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4. OS SURDOS BILÍNGUES E SUAS REPRESENTAÇÕES DA LIBRAS  
 

4.1. Metodologia 

 

A pesquisa qualitativa, com enfoque teórico-metodológico nas representações sociais 

aqui apresentada, teve por objetivo conhecer a representação social da LIBRAS em sujeitos 

surdos bilíngues. Entendemos que a abordagem qualitativa é adequada a esse estudo, pois, 

segundo Neves (1996, p. 13): 

Compreendem um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam 
a descrever e a decodificar os componentes de um sistema complexo de 
significados. Têm por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos 
do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre indicador e indicado; 
entre teoria e dados; entre contexto e ação. 

 
Os valores, crenças, hábitos, atitudes, representações e opiniões fazem parte da 

investigação qualitativa (PAULILO, 2007). Este tipo de pesquisa é capaz de incorporar a 

questão do significado e da intencionalidade como inerente aos atos, às relações e às 

estruturas sociais (MINAYO, 1994, p. 10). Essas características do estudo da abordagem 

qualitativa foram fundamentais para compreendermos a representação social do nosso objeto 

de estudo na comunidade surda bilíngue.  

De acordo com Bogdan e Biklen (1994), as boas entrevistas caracterizam-se pelo fato 

de os sujeitos estarem à vontade para falar livremente sobre os seus pontos de vista. Assim, a 

fim de investigar a relação de poder entre a comunidade surda e os ouvintes e, ainda, que 

lugar social é percebido pelos surdos como o de “sua língua” e o de “seu grupo social”, 

utilizamos a técnica da entrevista semidiretiva. Esse tipo de entrevista coloca, num ambiente 

descontraído e informal, questões que se pretendem abertas e que estejam articuladas de modo 

que o entrevistado se sinta confortável para se expressar sem dependência de condições e 

casualidades e que possa utilizar o seu vocabulário original.  
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Esse tipo de entrevista é utilizado quando o investigador dispõe de informação 

bibliográfica que o auxilia na temática a qual pretende estudar: deve existir um conjunto de 

eixos pelo qual o investigador se regerá ao longo do processo. Pelo fato de os informantes 

serem surdos, a entrevista foi realizada, utilizando-se a LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. 

Neste caso, não houve a necessidade do intérprete, pois a própria pesquisadora apresenta 

proficiência nessa língua — é certificada pelo exame nacional de intérprete e de instrutora de 

LIBRAS, promovido pelo MEC (Ministério da Educação) em parceria com a UFSC 

(Universidade Federal de Santa Catarina), denominado Prolibras.  

Todos os informantes assinaram um documento de autorização de imagem pessoal 

para fins de pesquisa. Esses documentos encontram-se em poder da pesquisadora. Mesmo 

sendo bilíngues, os informantes responderam às perguntas da entrevista em LIBRAS. Esta 

língua é usada socialmente pelos sujeitos surdos, que podem, desse modo, expor suas ideias, 

emoções e representações de forma natural e espontânea. 

As entrevistas foram filmadas e, posteriormente, traduzidas para a Língua Portuguesa 

escrita, mantendo-se a semântica do discurso de cada informante, para subsequente análise do 

discurso. Ao traduzir o discurso da LIBRAS para a Língua Portuguesa escrita, houve o 

cuidado de a tradução não ser feita em palavras isoladas sem significado e nem ser feita 

palavra por palavra, pois isto seria uma transcrição e não uma tradução. Uma tradução 

envolve o discurso de  uma língua falada ou sinalizada para outra  língua escrita ou vice-

versa. Como a LIBRAS é uma língua visoespacial e possui aspectos sintáticos próprios que 

diferem daqueles da Língua Portuguesa, consideramos as palavras de Quadros (2002, p. 9): 

Assim, poder-se-á ter uma tradução de uma língua de sinais para a língua 
escrita de uma língua falada, da língua escrita de sinais para a língua falada, 
da escrita da língua falada para a língua de sinais, da escrita da língua de 
sinais para a escrita da língua falada e da escrita da língua falada para a 
escrita da língua de sinais. A interpretação sempre envolve as línguas 
faladas/sinalizadas, ou seja, nas modalidades orais-auditivas e visuais-
espaciais. Assim, poder-se-á ter a interpretação da língua de sinais para a 
língua falada e vice-versa. Vale destacar que o termo tradutor é usado de 
forma mais generalizada e inclui o termo interpretação. 
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A sintaxe da Língua Portuguesa e das línguas orais-auditivas apresenta uma estrutura 

básica  com sujeito(S)-verbo(V)-objeto(O). Segundo os estudos de Greenberg (1966), existem 

seis combinações possíveis de sujeito, verbo e objeto. Cada língua oral-auditiva apresenta 

uma ordenação de palavras como a dominante. De acordo com suas investigações, a ordem 

dominante sempre será SOV, SVO ou VSO. No caso das línguas de sinais, há uma certa 

flexibilidade na ordem das palavras.  

Ainda há poucos estudos a respeito da ordem básica da LIBRAS, visto que essa língua 

só foi regulamentada — enquanto língua, em nível nacional —  em 2002, mediante a lei 

10436/2002 (BRASIL, 2002). Entretanto, já existem, em nível mundial, consideráveis estudos 

sobre a sintaxe de outras línguas de sinais, como, por exemplo, os de Chomsky (1957), 

Fischer (1973), Felipe (1989), Brito (1995), Lasnik (1995) e Quadros (2002, 2004). As 

pesquisas internacionais utilizam, especialmente, a  Língua de Sinais Americana (ASL). E, 

segundo estudos de Fischer (1973), conclui-se que a ordem básica é SVO.  

A gramática da LIBRAS se baseia em cinco parâmetros: a configuração de mão, que é 

o modo do formato de como a mão se coloca para executar um determinado sinal (aberta, 

fechada, em forma da letra T em LIBRAS, dentre outros); o movimento, pois dependendo 

dele (para cima ou para baixo, para a direita ou para a esquerda) a semântica do sinal se 

modifica; a locação, que é a parte do corpo onde devemos fazer o sinal (na testa, na bochecha, 

na cintura); a orientação da mão, que é a posição da palma da mão (para cima, para baixo); e 

as expressões não-manuais, que são as expressões corporais e faciais — um mesmo sinal pode 

modificar o significado por causa de um simples piscar de olhos (QUADROS, 2004). Enfim, 

a sintaxe da LIBRAS difere muito da Língua Portuguesa. Por isso, a tradução levou em 

consideração o aspecto semântico. 
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As questões das entrevistas envolveram os seguintes eixos:  

(1) a representação social que os sujeitos surdos possuem da LIBRAS;  

(2) a avaliação que os surdos possuem da LIBRAS como componente da interação entre 

surdos/surdos e surdos/ouvintes;  

(3) a comparação da importância social da LIBRAS e da Língua Portuguesa;  

(4) a importância da LIBRAS para a construção da identidade surda;  

(5) a avaliação subjetiva dos surdos da sua posição social;  

(6) a percepção dos surdos com relação à percepção que os ouvintes têm das pessoas surdas;  

(7) o aprendizado da LIBRAS por cada informante;  

(8) a modalidade de ensino escolar de cada um;  

(9) outros aspectos desenvolvidos espontaneamente pelos informantes. 

Os dados foram coletados a partir das respostas que os informantes forneceram 

mediante a entrevista semidiretiva. Após a tradução das entrevistas para a Língua Portuguesa, 

foi realizada a análise temática de conteúdo, que consiste em um método de análise de texto 

desenvolvida dentro das ciências sociais empíricas (BAUER; GASKELL, 2002). Após ter 

traduzido para a Língua Portuguesa todas as entrevistas, fizemos uso de um procedimento 

semântico do texto e fizemos uma leitura do “que é dito no texto”. 

Após essa leitura, retiramos unidades maiores, que denominamos de categorização. 

Cada unidade do texto apresenta um mesmo código, ou seja, o mesmo sentido. Nenhum 

código devia ser excluído e cada código foi exclusivo para cada categoria, não podendo haver 

elementos semelhantes em categorias diferentes. Essas categorizações foram estabelecidas a 

partir de temas predefinidos e das avaliações que os informantes citam ao longo da entrevista 

sobre temas que emergiram ao longo do discurso. A ocorrência frequente de palavras dentro 

da mesma frase ou parágrafo é tomada como indicador de sentidos associativos (BAUER; 

GASKELL, 2002). Dessas associações, podemos inferir valores, atitudes, estereótipos, 
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símbolos e cosmovisões de um tema em estudo, no nosso caso, a representação da LIBRAS 

por surdos bilíngues. 

As categorias obtidas foram:  

(1) a LIBRAS , a oralização e a escola “inclusiva”;  

(2) a LIBRAS, o surdo e a família;  

(3) a educação bilíngue e a inserção social positiva da pessoa surda;  

(4) a LIBRAS, o desenvolvimento do “pensamento surdo”, a liberdade e a identidade social;  

(5) a oralidade e o “surdo-papagaio”;  

(6) o surdo e o uso do intérprete como “recurso pedagógico”; 

(7) a LIBRAS, o aprendizado da língua portuguesa, seus direitos e deveres; 

(8) a pessoa surda,o preconceito e a LIBRAS.  

Após categorizar parágrafos do discurso dos informantes da pesquisa, realizou-se a 

análise qualitativa desses trechos selecionados, que veremos a seguir. 

 

4.2. Perfil dos participantes 

 

Foram selecionadas dezesseis pessoas surdas, sendo quatro homens e doze mulheres, 

com idade variando entre 18 e 39 anos. Todos os informantes são adultos, com surdez 

profunda bilateral, proficientes em LIBRAS — que utilizam a Língua Portuguesa na 

modalidade oral ou na modalidade da leitura e da escrita como prática social —, com nível de 

escolaridade de ensino médio ou superior, ativos profissionalmente. São oriundos de diversas 

instituições de ensino regular ou de ensino especial.  

Todos se consideram bilíngues, ou seja, apresentam conhecimento e domínio 

linguístico tanto em LIBRAS, quanto em Língua Portuguesa. Com relação ao domínio da 

Língua Portuguesa, alguns relatam que a dominam em apenas uma ou algumas dessas 
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modalidades: alguns leem bem, outros falam (oralizam) bem, outros escrevem bem, outros 

não falam, mas fazem a leitura labial com desenvoltura. O importante a ser considerado é o 

fato de todos os informantes usarem em seu cotidiano as duas línguas e o de apresentarem o 

conhecimento da Língua Portuguesa mesmo que em apenas uma das modalidades. 

Todos os informantes são filhos de pais ouvintes e não possuem outros surdos na 

família. Dentre eles, quatorze informantes afirmam que a Língua Portuguesa é sua primeira 

língua (L1), sendo a LIBRAS a segunda língua (L2). Apenas dois informantes relatam ter 

acesso à LIBRAS desde a sua primeira infância.  

Em geral, todos relatam grande dificuldade na escola, devido à dificuldade de 

comunicação com os professores e demais colegas. Todos relatam que o aprendizado da 

Língua Portuguesa foi marcado por muita dificuldade. As dificuldades apresentadas 

relacionam-se ao fato de  não terem boa comunicação com o professor regente de turma; à 

metodologia de ensino da Língua Portuguesa, que é marcada pelo ensino da língua oral 

auditiva, levando-os a apresentar dificuldade em absorver o significado das palavras 

(semântica); à dificuldade no relacionamento com o intérprete de LIBRAS. Alguns 

vivenciaram o completo abandono por parte dos professores e das escolas “inclusivas”, e até 

foram enganados por professores que os aprovavam para não ter o trabalho de ensiná-los.  

Segundo informações dos próprios sujeitos, todos experimentaram a vida escolar em 

diferentes instituições, as quais apresentavam diferentes formas e metodologias de trabalho. 

Vimos que seis informantes estudaram somente em escola regular, em turmas de ouvintes, 

sem a presença do intérprete de LIBRAS, mas tiveram sala de recurso no contraturno, apoio 

da família e de fonoaudiólogos.  

Dois informantes iniciaram seus estudos em escola especial oralista que proibia a 

LIBRAS e terminaram seus estudos em escola regular sem intérprete, relatando haver sofrido 

muitos preconceitos e cansaço físico de fazer a leitura labial dos professores. Sofreram muitas 
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repetências, porque não acompanhavam a turma e foram excluídos por seus professores em 

aula. Três informantes iniciaram seus estudos em escola regular sem intérprete, mas, pelo fato 

de não obterem sucesso, procuraram uma escola especial que utilizava a LIBRAS. Os 

sujeitos, em geral, relatam que ficaram muito felizes ao conviver com a comunidade surda e 

poder se comunicar em LIBRAS.  

Dois informantes estudaram ao longo de toda a vida somente em escolas especiais 

oralistas, contudo relatam que foi com muito sofrimento, com pressão de seus pais e 

professores para que falassem, rejeitando totalmente a LIBRAS. Um informante iniciou seus 

estudos em uma escola especial oralista e, pelo fato de não ter sucesso, passou a estudar em 

uma escola especial que utilizava a LIBRAS.  

Outro passou sua vida escolar em quatro diferentes modalidades educacionais: uma 

escola especial oralista, uma escola especial que aceita e utiliza a LIBRAS como língua de 

instrução, uma escola regular com a presença de intérprete de LIBRAS e uma escola regular 

sem a presença do intérprete de LIBRAS. Apenas um informante estudou somente em escola 

especial que utiliza a LIBRAS.  

Observamos que a grande maioria dos informantes estudou em escola regular sem a 

presença do intérprete e só buscou a escola especial que aceita a LIBRAS depois de não ter 

tido sucesso escolar. Os que tiveram a sua vida escolar em escolas puramente oralistas relatam 

que concluíram o ensino médio com muito sacrifício e em idade tardia, pois havia muita 

repetência. 

Os que descobriram a LIBRAS na adolescência relatam que a vida social mudou para 

melhor, o mundo se abriu em suas mentes, começaram a ter amigos e ficaram mais felizes. O 

informante que já tinham acesso à LIBRAS desde pequeno relata que assume a identidade 

surda com orgulho e é muito feliz. 
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Os informantes apresentam as seguintes funções profissionais — bancária da Caixa 

Econômica Federal, assistente social de uma federação de surdos (FENEIS), ator, professora 

de educação básica, instrutora de LIBRAS, trabalho em laboratório da Fiocruz, administrador, 

trabalho como operador de máquina xerox, trabalho na fábrica Votorantin e trabalho em setor 

administrativo no DETRAN. Alguns exercem a função profissional  incompatível com a 

formação de ensino superior.  

Quatro informantes são graduados, em Fisioterapia, em Assistência Social, em Artes 

Visuais e em Pedagogia. Sete informantes possuem ensino médio completo e estão cursando a 

graduação. Os cursos escolhidos por eles são: Pedagogia, Letras/LIBRAS, Gestão Ambiental 

e Administração. Cinco informantes têm ensino médio completo, mas ainda não estão 

cursando o ensino superior. Desses cinco informantes, apenas um relata não querer estudar 

mais, devido à dificuldade em continuar os estudos. Os demais apresentam interesse em 

cursar uma graduação no futuro. É interessante observar que a maioria escolhe cursos na área 

das ciências humanas, principalmente em Pedagogia, com o intuito de melhorar a escola e 

desenvolver uma escola realmente inclusiva, sonhada por eles.  

No próximo item, trataremos a análise de dados de trechos que retiramos do discurso 

dos informantes e os resultados encontrados sobre a representação da LIBRAS. 

 

4.3. Análise de dados  

 

Após traduzir os discursos dos informantes, da LIBRAS para a Língua Portuguesa, 

identificamos sinais, expressões e gestos em contexto explicitado, o que permitiu a análise de 

conteúdo temática. Para cada categoria, foram selecionados trechos que consideramos mais 

relevantes, retirados dos discursos de acordo com os códigos e os sentidos semânticos de cada 

categoria apresentada. 
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A LIBRAS , a oralização e a escola “inclusiva” 

 

Nesta categoria, encontramos depoimentos a respeito da vida escolar na educação 

oralista e em escolas “inclusivas”, e suas consequências para a vida de uma pessoa surda. 

Enquadram-se as sentenças que indicam diferenças, oposições ou semelhanças que os sujeitos 

percebem entre as línguas, do ponto de vista de sua inserção nas relações sociais. 

Segundo os depoimentos dos informantes, a educação e a vida sem a LIBRAS ou a 

exclusão social em uma turma “inclusiva” acarretaram prejuízos em suas vidas. Dentre eles, o 

isolamento social, porque não conseguem conversar com os ouvintes, pois eles falam rápido, 

dificultando ou impedindo a leitura labial. Também, quando dois surdos não sabem LIBRAS, 

não conseguem conversar entre eles, porque, se um não souber falar, a comunicação se torna 

impossível, já que um surdo tem que fazer a leitura labial do outro. Ainda pudemos destacar a 

dificuldade em acompanhar uma turma regular “inclusiva”; a perda de informações; a 

exclusão em uma sala de aula regular “inclusiva”; reprovações; o não conseguir compreender 

o significado das palavras; o fato de ter um desenvolvimento atrasado; a dificuldade de 

comunicação em sua própria família; a perda da proficiência em LIBRAS ao longo dos anos 

de oralização.  

 Na sala regular “inclusiva”, há uma supremacia do valor da fala oral sobre a escrita; 

se a pessoa surda não fala, não é aprovada. O fato de saber falar ainda representa inteligência. 

Sobre isso o informante n° 7 afirma: 

Eu queria passar de ano, já escrevia melhor. Só tinha dificuldade de me 
comunicar oralmente. Eu sempre pedia para que as pessoas falassem 
devagar. (...) Fui reprovada na quarta série somente por causa do ditado. Eu 
me comunicava oralmente. 

 
A experiência em escolas oralistas e em escolas “inclusivas” é representada pelos 

informantes com o mesmo sofrimento e o mesmo sentimento de exclusão. O informante n° 13 

relata que sofreu exclusão ainda no antigo jardim I em uma escola regular sem a presença da 
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LIBRAS: “Entrei no jardim I para tentar fazer essa experiência, mas eu chorava muito. Então, 

fui expulso da escola”.  

O informante relata que na  escola oralista pura a proibição total da LIBRAS gerava 

uma  angústia de ter que aprender cada fonema para poder se expressar e ainda ter que fazer a 

leitura labial dos professores. Já na escola “inclusiva”, observamos a exclusão por parte dos 

professores das turmas regulares.  O informante n° 6 relata sua experiência em uma escola 

confessional puramente oralista:  

Quando eu era criança, eu não falava e nem fazia LIBRAS. Depois entrei 
numa escola de freiras, só de surdos. As freiras me davam uma educação 
oralista rígida, com fonoaudiólogas. Elas faziam a associação da escrita com 
a palavra falada. E assim fui indo... A LIBRAS era proibida, batiam na 
minha mão, sofri para eu não fazer LIBRAS e nem usar gestos naturais. Eu 
tinha que ler A, B, C e falar os fonemas com a mão na garganta para 
perceber a vibração. Era muito treinamento. E assim, consegui aprender a 
falar algumas palavras. Mas as demais disciplinas como História, Português, 
Matemática... Eu prestava muita atenção porque eu tinha que fazer leitura 
labial de todos os professores. Tinha que ter muito treinamento. Eu quebrava 
a cabeça. Parecia que eu aprendia e depois esquecia tudo. Tive muita 
dificuldade para aprender. Eu sentia isso. Os professores não sabiam fazer 
LIBRAS, só falavam, eu tinha que olhar fixamente para eles para conseguir 
fazer a leitura labial. Eu ficava nervosa, preocupada, por isso é que eu tinha 
dificuldade. 

 
O informante n° 7 relata sua experiência em uma escola “inclusiva”. No seu caso, 

existia a exclusão em sala de aula. Ela ressaltava que a metodologia era baseada no som, pois 

era própria para ouvintes; não era baseada na cultura visual, o que é próprio para os surdos: 

Os professores ficavam inseguros, porque não conheciam nada de surdo. Os 
professores seguiam a metodologia de ensino para os ouvintes e não 
conheciam a metodologia própria para surdos. Os professores falavam para 
mim: “— Espera aí! Espera aí, depois eu te ajudo.” O professor escrevia no 
quadro e continuava falando, falando “e depois eu te ajudo”. Eu tentava 
fazer a leitura labial do professor, mas ele continuava dando aula 
normalmente e continuava falando para mim: “— Espera aí! Espera aí!” E 
eu não estava entendendo nada. 

 
Sobre a técnica de ter que fazer a leitura labial de todos os professores, o informante 

n° 11 enfoca a dificuldade por haver palavras com o mesmo movimento labial como, por 

exemplo: VACA e FACA. Para o surdo, a compreensão do significado das palavras só se dará 

no contexto frasal; mesmo assim se torna muito difícil compreender toda uma aula. Este 
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mesmo informante afirma que “com os ouvintes me sinto presa”. Existe um sentimento de 

prisão e de bloqueio frente à impossibilidade de haver um diálogo entre um surdo e um 

ouvinte que não sabe LIBRAS.  

O informante n° 1, que foi oralizado desde pequeno, relata que, quando foi visitar uma 

escola que usava a LIBRAS, seu sentimento foi de rejeição, de medo e insegurança, não 

querendo estudar lá. Preferiu continuar em uma escola regular com ouvintes, pois já estava 

“acostumado” a ser oralizado. Ou seja, não se reconhecia como surdo, como uma pessoa 

diferente do ouvinte. Somente na idade adulta, procurou a LIBRAS e a comunidade surda. Já 

na sala de aula regular “inclusiva”, sem a presença da LIBRAS, o informante n° 11 relata sua 

angústia em copiar do caderno do colega ouvinte tudo o que o professor falava em aula e, 

quando entrava o professor da aula seguinte, ele ainda estava copiando a matéria do professor 

anterior.  

Neste caso, o aluno surdo tenta desesperadamente ter acesso à mesma informação que 

o colega ouvinte tem, mas ele estará sempre em desvantagem, pois a língua veiculada no meio 

é a língua oral e não a LIBRAS, que é uma língua visoespacial. O informante n° 6, por 

exemplo, diz que “na escola inclusiva é tudo misturado! A meu ver, é muito confuso! Tem 

problemas!” 

O informante n° 1 relata que, quando teve seu primeiro e único contato com surdos em 

uma escola especial, ficou assustado. Ele diz: “me assustei porque eu nunca tinha tido contato 

com surdos antes”. Como ele não se reconhecia como igual aos outros, houve um 

estranhamento. Isto ocorreu porque sua família também representava a surdez desta forma.  

O informante n° 13, que foi oralizada desde a sua primeira infância, quando tinha 17 

anos e foi para uma escola “inclusiva” que tinha intérprete, sentia vergonha de se mostrar 

como surda; fingia ser ouvinte. Neste caso, a presença do intérprete não resolveu a “inclusão”, 

porque a própria aluna surda não sabia a LIBRAS. 
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O informante n° 8 relata que, na sua infância oralista, sem acesso à LIBRAS, era como 

“se antes eu não tivesse valor, vida”. Hoje, já adulta e independente, vive na comunidade 

surda e relata: “Hoje eu tenho vida social com surdos, tenho vida, tenho valor”. A descoberta 

da LIBRAS e a vida em comunidade de surdos fez com que ela descobrisse seu valor, seu 

ganho de vida. Seu sentimento é de ter recomeçado a vida. 

 

A LIBRAS, o surdo e a família 

 

Nesta categoria agrupam-se os relatos que apresentam o modo como as famílias lidam 

com o aprendizado e a importância da LIBRAS, sua aceitação ou rejeição, e suas decisões 

sobre o modo de educar seus filhos, incentivando ou proibindo, isolando ou rejeitando o 

aprendizado dessa língua pelos sujeitos surdos.  

Somente um informante relatou que sua família  utiliza a LIBRAS para se comunicar 

com ele desde pequeno. Quinze informantes relataram que sempre sofreram muita resistência 

da família em aceitar a LIBRAS. A maioria dos informantes vivia em isolamento social nas 

suas próprias famílias. O informante n° 6 relata que sua família “nunca quis conhecer outros 

surdos”. Somente na adolescência, quando conquistou sua independência, é que procurou a 

comunidade surda contra a vontade da família, sempre com muita luta e persistência.  

O informante n° 1, que sempre foi oralizado e tinha pouco contato com surdos que 

sabiam LIBRAS, relata que a representação da LIBRAS para ele era de “coisa de macaco, um 

teatro, uma mímica”, porque era isto que sua família transmitia para ele. Apesar de ser surdo, 

ele se sentia “fora do grupo” de surdos, ou seja, não se via como surdo. Convivia mais com 

surdos oralizados e, quando via surdos conversando em LIBRAS, “ficava olhando fora do 

grupo”. O informante n° 6 relata que sua família considerava que “surdos que não falam, não 

sabem ler, não sabem escrever e são preguiçosos.” 
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O informante n° 13 relata:  

Até hoje minha mãe se comunica oralmente. Quando era criança dificilmente 
a gente se comunicava. Ela só me dava de comer e me dava as coisas. E só 
falava NÃO, NÃO PODE e eu aprendi a fazer NÃO e SIM com a cabeça. 
Era só comer e assim fui copiando ela. Quando aprendi a LIBRAS, eu fazia 
de “sacanagem” com ela. Eu fazia os sinais junto com a fala e até hoje é 
assim. Até um pouco atrás, tem uma amiga surda morando com a gente, 
quando os meus pais a viram, perguntaram: 
— Ela só fala em sinais ou ela entende a fala? 
— Não, ela sabe falar. 
— Ufa! Que alívio! 
— Eu não iria conseguir falar com ela em sinais. 
Aí quando ela chegou comecei a falar em sinais e também oralmente. 
Quando minha amiga começou a falar em LIBRAS e oralmente ao mesmo 
tempo, eles aceitaram. 

 
Alguns informantes relatam que, para haver aceitação por parte da família, precisaram 

provar que a LIBRAS não os prejudicava. O informante n° 6 relata que teve que “convidá-los 

a conhecer outros surdos que usavam LIBRAS para provar que a LIBRAS era boa”. O 

informante n° 7, quando tinha 17 anos, teve que fazer uma festa surpresa em sua casa para 

mostrar a sua família que a LIBRAS não impedia o desenvolvimento dos surdos. Sua mãe, ao 

ver seus amigos surdos, ficou espantada com a quantidade deles. Podemos sugerir que muitas 

vezes a família ignora a surdez do filho. Há a tentativa e a “esperança” de transformá-lo em 

ouvinte, por isso negam a LIBRAS e exigem a oralização. Existe um investimento grande das 

famílias para que seus filhos sejam oralizados, rejeitando completamente a LIBRAS. Desta 

forma, os surdos relatam que ficam completamente isolados em casa. O informante n° 5 relata 

que “tinha ânsia de informações”, perguntava para sua mãe o que estava falando na televisão 

e ninguém respondia. 

O informante n° 14 relata: 

A minha família é muito difícil porque existe um grande bloqueio de 
comunicação. Meu irmão é que sabe mais a LIBRAS. Ele funciona como o 
“intérprete” da família. Tenho um primo que sabe se comunicar com gestos 
naturais e também transmite informação para meus pais. 

 
Há sempre uma forma própria de comunicação. Mas nunca há uma comunicação 

baseada em uma língua gramaticalmente organizada. Desta forma, a formação psicossocial 
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dos surdos pode ser dificultada e, consequentemente, seu aprendizado e sua percepção de seu 

lugar social também são dificultados. 

 

A educação bilíngue e a inserção social positiva da pessoa surda 

 

Esta categoria contém a proposta dos informantes para a educação e o ensino da 

Língua Portuguesa para surdos. Eles expõem suas concepções e representações com relação à 

educação bilíngue. A proposta da educação bilíngue é vista pelos informantes como uma das 

melhores alternativas para que o surdo adquira a LIBRAS e ainda aprenda o Português como 

segunda língua.  

Apenas um dos informantes teve acesso à LIBRAS na escola desde a educação 

infantil, com aulas ministradas por uma professora que também sabia esta língua. Desde a 

primeira infância, ele viveu em ambientes bilíngues. Este mesmo informante estudou em uma 

escola privada de surdos em que havia professores surdos. Coloca o quanto isso foi 

importante para seu desenvolvimento e para que ele dominasse a LIBRAS e o Português, 

sendo hoje um adulto surdo bilíngue. Para ele, a LIBRAS e a Língua Portuguesa devem ser 

usadas juntas em todos os espaços públicos como, por exemplo, hospital, polícia, corpo de 

bombeiros.  

O informante n° 4 expõe seu desejo de existir uma escola verdadeiramente bilíngue, 

com todos os funcionários sabendo LIBRAS em igualdade de condições. Relata que, ser uma 

escola bilíngue, não é apenas colocar a LIBRAS no currículo. O informante nº 5 concorda 

com o informante n° 4 quando diz: 

Meu sonho é uma escola só para surdos. Todos surdos não. Por exemplo: a 
diretora sendo surda, os professores sendo surdos, mas a secretária tem que 
ser ouvinte, porque como a gente vai ter contato com outros lugares? Então a 
gente precisa se relacionar, surdos com ouvintes e vive-versa. A gente não 
pode perder o contato com os ouvintes, um tem que ajudar o outro. Então, 
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precisamos nos respeitar porque todos nós somos brasileiros. E a LIBRAS é 
uma língua brasileira. 

 
O informante n° 4 ainda afirma que, segundo ele, uma escola bilíngue deveria ter 50% 

de alunos ouvintes e 50% de alunos surdos, e todos devem saber a LIBRAS. Para ele, o 

bilinguismo se dá quando há “uma troca de saberes”. Ele define bilinguismo como: “É quando a 

L1 (primeira língua) é a LIBRAS e a L2 (segunda língua) é a Língua Portuguesa, para os 

surdos. Já para os ouvintes, a LIBRAS é a segunda língua e a primeira é a Língua Portuguesa”.  

Para que haja cursos de LIBRAS para ouvintes, é necessário que haja pessoas que 

estejam capacitadas para darem essas aulas. Mas, no atual momento da educação brasileira, a 

maioria dos profissionais desta área não possui formação acadêmica para exercer tal função.  

O informante n° 7 possui uma fala muito pertinente a esse respeito, na qual diz: 

Para mim, a LIBRAS tem que vir em primeiro lugar. Precisa conhecer a 
gramática da LIBRAS. A Língua Portuguesa é muito importante e é 
necessária. Os surdos precisam ter um conhecimento profundo da Língua 
Portuguesa e este conhecimento tem que estar à frente da  LIBRAS, porque 
surgem novas palavras a cada momento; e na LIBRAS é necessário conhecer 
os sinais. Os dois têm que estar no mesmo nível, em pé de igualdade. Por 
exemplo, em LIBRAS, se não se conhecer um sinal, é preciso explicar e 
utilizar exemplos e diversos contextos diferentes da Língua Portuguesa; e, se 
ficar muito difícil, os sinais podem estar sempre associados à estrutura frasal 
e aos diversos contextos em LIBRAS. Relacionando LIBRAS com a Língua 
Portuguesa e vice-versa, os surdos entendem melhor. Os surdos apresentam 
mecanismos cerebrais diferentes. Os ouvintes já absorvem as informações 
naturalmente do meio em que vivem. Os surdos precisam de muita 
explicação dos conceitos através da LIBRAS. O Português é necessário, mas 
a LIBRAS é fundamental. Uma língua depende do outra. Elas devem se 
relacionar mutuamente; é uma troca. Eu prefiro que as duas estejam no 
mesmo nível. Não devemos menosprezar a LIBRAS, porque ela é a língua 
própria do surdo. Uma língua deve apoiar a outra. (...) O ouvinte, pelo fato 
de ouvir, naturalmente absorve o conhecimento e as informações do meio 
em que vive. Os surdos precisam de explicação e exemplos dos conceitos. Se 
não houver a explicação, o surdo fica atrasado, só aponta, não entende o 
conceito. Os profissionais precisam saber LIBRAS para explicar bem para os 
surdos os conceitos e aí os surdos se desenvolvem. Assim, para os ouvintes é 
utilizada a Língua Portuguesa, para os surdos é utilizado a LIBRAS. As duas 
línguas devem caminhar juntas. Isso é muito importante! 

 
O informante n° 8 concorda com o informante n° 7, quando diz que a Língua 

Portuguesa é importante, mas, segundo ele, as duas línguas devem caminhar juntas e  devem 

estar no mesmo nível, possuir o mesmo status linguístico. O que mais o incomoda é que ainda 
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não há um método específico para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para 

surdos. O informante n° 10 afirma dizer que vive em dois mundos: com os ouvintes, ele fala 

normalmente, e com os surdos, se comunica em LIBRAS. 

 

A LIBRAS, o desenvolvimento do pensamento surdo, a liberdade e a identidade social  

 

Nesta categoria aparecem relatos dos informantes, expressando a importância e a 

necessidade de saber LIBRAS. Os sujeitos se referem a mudanças em suas vidas e na 

percepção delas. 

A LIBRAS é representada como uma forma de liberdade e de assumir a identidade 

surda. É a forma que a pessoa surda tem para organizar seu pensamento e se constituir como 

ser humano. O informante n° 1 diz que a LIBRAS deve ser a língua da comunidade surda, 

porque a pessoa surda, pelo fato de não ouvir, apresenta uma forma de pensar baseada no 

visual. O surdo visualiza todo o espaço. Da mesma forma que é natural para o ouvinte o som, 

é natural para os surdos a visão. O informante n° 2 concorda com o informante n° 1 e reafirma 

que, para o surdo, o mais importante é o visual. Ele diz que o mundo dos surdos e dos 

ouvintes são dois mundos e duas culturas diferentes. Juntar completamente os dois em um só 

é impossível. Todavia, é possível conviver de maneira equilibrada; um querendo conhecer o 

mundo do outro e utilizando informações e coisas de ambos os mundos; uma troca.  

Saber conviver nos dois mundos é próprio do surdo bilíngue. Mas, com certeza, ele se 

sente mais livre sendo membro da comunidade surda. Sobre isso o informante n° 2 relata: 

Eu tenho amigos ouvintes desde a infância, e que são meus amigos até hoje. 
Mas a maioria dos meus amigos são surdos. Tenho mais amigos surdos. Os 
ouvintes são muito poucos. Quando eu tinha 18 ou 19 anos, os amigos 
ouvintes faziam festas e não me chamavam. Hoje os surdos me chamam 
mais. Os ouvintes tiravam foto em grupo e não me chamavam nos 
churrascos, festas... E, assim, fui me isolando... Quando encontrei a 
comunidade surda, tudo se abriu. O mundo se abriu. A minha mente e meu 
coração se abriram. Descobri outras coisas que havia no mundo. Com os 
ouvintes, eu estava sempre fora do grupo, à margem do grupo. Sentia-me 
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excluída. Eu não tinha identidade surda. Eu pensava que era porque sou 
baixinha, falava errado, usava aparelho de dente, usava óculos, era feia. 
Depois que encontrei a comunidade surda, descobri o porquê de tudo isso. 
Antes eu pensava outra coisa... Quando encontrei a comunidade surda, não 
precisava explicar mais nada. 

 
Esta mesma informante diz que, na comunidade surda, ela recebe muitas informações 

naturalmente porque faz parte da cultura surda passar as informações um para o outro. Em um 

grupo de ouvintes ela se sente perdida e atrasada em relação aos outros. O informante n° 6 

apresenta opinião semelhante, dizendo que “os ouvintes sabem mais e estão em um nível 

maior de aprendizagem e conhecimento”. O informante n° 1 diz que se sente mais feliz em 

um grupo de surdos. É com os surdos que ele se relaciona socialmente, é com eles que 

estabelece trocas, diálogos. O informante n° 3 afirma que a LIBRAS é muito mais do que 

apenas a comunicação dos surdos; ela marca a diferença dos surdos. 

O informante n° 13 lembra do primeiro dia em que teve contato com a LIBRAS. A 

LIBRAS era tão desconhecida e tão proibida pela família, que sua primeira reação foi de 

medo. O informante n° 16 diz que foi oralizada, porque o médico orientou sua família a fazer 

isso, mas a LIBRAS ele fazia escondido, pois era totalmente proibido usar LIBRAS ou gestos 

naturais em casa. O informante n° 2 negava a sua surdez, não aceitava aprender a LIBRAS e 

ainda dizia que escutava um pouco. Foi um professor da universidade em que ele estava 

estudando que o alertou para aprender LIBRAS. 

O informante n° 3 define a pessoa surda dizendo: “Mas, eu não sou (não quero) ser um 

ser humano igual aos outros. Sou um ser humano com uma língua diferente.” O informante n° 2 

diz que a comunidade surda está em transformação. Atualmente, há surdos fazendo mestrado, 

doutorado, e que isso precisa ser mais divulgado para os ouvintes. Para ele “o preconceito é por 

causa da falta de conhecimento”.  
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O informante n° 4 dá o depoimento sobre a sua descoberta da identidade surda e da 

descoberta da LIBRAS, dizendo: 

Foi com a comunidade surda. Comecei mesmo a ter contato com a 
comunidade surda com 12 anos. Antes eu já havia tido contato com a 
LIBRAS, depois fui perdendo a fluidez na LIBRAS porque fui inserida em 
uma escola de ouvintes e fui crescendo, sendo educada na modalidade oral. 
Eu já conhecia a LIBRAS, mas não usava. Depois, já com mais ou menos 12 
ou 13 anos, eu me sentia isolada, solitária, porque todos da minha escola 
eram ouvintes. Todos viajavam, passeavam, se divertiam, iam a festas e eu 
continuava sozinha, porque ninguém me chamava para nada. Os ouvintes 
andavam em grupo e eu ficava sozinha. Comecei a sentir muita falta da 
comunidade surda e procurei o antigo banco BANERJ. Lá havia muitos 
surdos trabalhando (...). A partir daí, reiniciei meu contato com a LIBRAS. 
Eu aprendi alguns sinais e me inseri na comunidade surda. Eu só usava a 
LIBRAS na comunidade surda. Permaneci estudando com ouvintes até o 
ensino médio e comecei a ter amigos surdos fora da escola. À medida em 
que fui adquirindo a LIBRAS, me desenvolvi muito mais. Antes a minha 
LIBRAS era muito rudimentar, muito simples. E depois, em contato com 
surdos com nível superior e em ensino médio, fui ampliando cada vez mais 
meu vocabulário em LIBRAS. 

 
Este depoimento nos demonstra que a LIBRAS favorece e estimula os processos 

cerebrais dos surdos e os ajuda a compreender e a conceituar o mundo em que ele vive, e, 

com isso, a se socializar.  

O informante n° 3 se considera feliz por ser surdo. Ele diz: “Deus me abençoou surdo. 

Eu agradeço e sou feliz. Eu não tenho sofrimento com isso.” Para ele o oralismo deve ser uma 

escolha da própria pessoa surda, uma opção consciente após ter experimentado o caminho do 

oralismo e o caminho da LIBRAS.  

A grande maioria dos informantes que viveram desde pequeno no oralismo, procurou 

a LIBRAS por conta própria na adolescência, fase em que a pessoa busca afirmar sua 

identidade. Muitos procuraram a LIBRAS contra a vontade e a permissão dos pais. O 

informante n° 12 diz que precisou pedir a sua mãe para estudar em uma escola onde só havia 

surdos, porque não se sentia bem convivendo com ouvintes. 

Muitos relatam uma infância superprotegida, conforme relata o informante n° 13. Ele 

só passeava com a família. Atualmente, como pessoa adulta, se considera livre, já viajou para 
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quase todos os estados do Brasil e se considera muito feliz. O informante n° 4 diz que gosta 

de viajar com grupo de amigos surdos; caso contrário, ele desiste de passear e não se sente 

bem. Ele considera necessário o contato dos surdos com professores bilíngues e também com 

pessoas surdas. O informante n° 6 relata que, quando ela era oralizada, era sozinha, não tinha 

amigos. Depois que teve o acesso à LIBRAS, os surdos começaram a chamá-lo para ir à praia, 

cinema, festas etc. A partir daí ele foi se afastando dos surdos oralizados. O informante n° 4 

diz que agora se sente livre. Ele diz: “As portas se abriram para mim”. Antes ele só ficava em 

casa, só se comunicava com a família e não tinha contato com a sociedade. Observa-se que a 

infância da grande maioria dos surdos é vivenciada sem a LIBRAS, pelo desejo — da família 

e dos médicos — de que os surdos falem. Isto gera um isolamento ou uma restrição social dos 

indivíduos.  

Muitos surdos fazem o uso da tecnologia, da webcam para se comunicarem em 

LIBRAS. Para eles, viver na comunidade surda é sinal de liberdade, confirmação de sua 

identidade social e de sua identidade pessoal. O informante n° 11, que estudou em uma escola 

“inclusiva”, relata: 

Na turma tinha somente eu entre quatro surdos, nós éramos um grupo 
“incluídos’’ numa turma de ouvintes. Nós quatro tínhamos os mesmos 
problemas de comunicação e as mesmas dificuldades de compreender o que 
o professor dizia, Nós continuávamos tentando, tentando. Depois 
conseguimos uma aula de apoio no contraturno na escola Anne Sullivan. Eu 
já sabia a LIBRAS, mas nesse período diminuí o meu vínculo com os surdos 
e eu tentava utilizar somente a fala. Porque na turma tinham apenas quatro 
surdos e o resto era de ouvintes. 

 
O informante n° 2 diz que, quando os surdos se apropriam da LIBRAS, participam da 

sociedade, ou seja, se tornam pessoas e cidadãos, participam da comunidade surda, do 

trabalho, da escola. Para ela, a LIBRAS é o acesso à inclusão social do surdo. O informante 

n° 2 diz que “a LIBRAS é a língua que fortalece o surdo, que ajuda o surdo a se desenvolver, 

a se comunicar; ajuda o surdo a entender a sociedade e a sociedade a entender o surdo”. 
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Percebe-se que existe uma preocupação dos próprios sujeitos em trabalhar em prol de 

seu próprio grupo e de sua comunidade. O informante n° 10 diz que, para os ouvintes, as 

informações são instantâneas, porque os ouvintes falam no celular, internet, telefone fixo etc. 

Já os surdos, muitas vezes, não têm nem o hábito de ver tevê porque não existem legendas em 

todos os horários da programação da televisão. Por isso, o informante n° 1 diz que se 

interessou de fazer curso de teatro, “para incentivar os surdos a serem platéia e para deixarem 

o sofrimento de lado”. Para ele, “através do teatro, os surdos passam a se emocionar com os 

fatos e começam a fazer uma reflexão pessoal de sua vida, passam a colocar na prática de seu 

cotidiano o que aprendem.” O informante n° 4 diz que é importante e necessário existir uma 

troca entre surdos idosos, jovens e crianças. Segundo ele, os jovens ainda estão em formação 

de sua própria identidade: “Os jovens ainda não têm a identidade surda formada, porque falta 

neles vida social, falta a experiência e sua vivência na cultura surda. Muitos jovens dominam 

a LIBRAS, mas, ainda não têm sua cultura surda formada. Por isso, é importante o contato 

com surdos idosos”. Existe a necessidade de aprender um com o outro, um outro igual a eles. 

É uma comunidade que procura se ajudar e a trocar experiências, devido ao fato de existir o 

isolamento social, devido à falta de comunicação com os ouvintes.  

Segundo o informante n° 4, até para criar os sinais em LIBRAS, os surdos devem 

decidir em grupo “porque se não a pessoa surda pode divulgar o sinal errado”. O informante 

n° 4 faz um relato que demonstra a necessidade que os surdos têm de conviver em grupo para 

criar uma identidade surda positiva. Ele diz o seguinte: 

Cresci cognitivamente porque me relacionei com outras pessoas. Isso foi 
muito bom, me ajudou muito; me desenvolvi e também me deu autoestima 
positiva. Me senti livre.Se não existisse a LIBRAS, eu ia continuar isolada, 
ia ter sempre bloqueio de informações, de comunicação. A comunicação ia 
ser sempre travada, com dificuldade. Eu não quero colocar nem a LIBRAS e 
nem a Língua Portuguesa em primeiro ou segundo lugar ou vice-versa. Não 
é isso. O que estou dizendo é que a LIBRAS é a língua da emoção. É a 
língua que me permite soltar minhas emoções. 
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Para a comunidade surda existe um sonho, um forte desejo de que toda a sociedade 

seja bilíngue. As legislações vigentes dispõem sobre a LIBRAS, favorecendo-a para que seja 

uma disciplina em todas as universidades e que esteja presente em todos os órgãos 

municipais, estaduais e federais. Porém, isto ainda não é realidade no Brasil.  

Os informantes n° 4 e n° 16 dizem que seria ótimo se os bombeiros soubessem 

LIBRAS, se a polícia soubesse LIBRAS; seria ótimo que não fosse necessário chamar um 

intérprete se acontecesse um acidente de carro. O informante n° 16 diz que a LIBRAS precisa 

ser divulgada, por exemplo, em restaurantes, em farmácias, nos cinemas, nos bares, nos 

teatros, nas famílias, nas faculdades, nas escolas, em todos os ambientes sociais. Se não 

houver um intérprete, o surdo fica muito ansioso, solitário, se sente inferior.  

O informante n° 16 observa que muitos surdos reclamam, insistentemente, que sempre 

se sentem inferiores, porque os ouvintes não sabem lidar, não sabem acolher os surdos. Este 

mesmo informante diz que só descobriu que a LIBRAS era importante para ele, quando, ao 

estudar em uma escola oralista, a professora bateu em sua mão, proibindo-o de sinalizar o 

significado de uma palavra que ele aprendeu com sua família e queria ensinar para a turma. 

 

A oralidade e o “surdo papagaio” 

 

Nesta categoria, os informantes dizem o que pensam e sentem com relação ao 

oralismo e exemplificam, através de seus relatos pessoais, a necessidade de haver uma língua 

para desenvolver seus aspectos cognitivos, sociais e de humanização. 

Muitos relatam que, quando estão em um ambiente social em que não há a LIBRAS, 

se percebem como “papagaios”. Esta metáfora foi citada pelos próprios informantes para 

demonstrar como fazem quando estão em um ambiente em que apenas copiam os outros, por 

não haver comunicação. O informante n° 1 relata que, quando vai a um teatro onde não há a 
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interpretação em LIBRAS, quando toda a platéia ri, ele ri também, pois não tem acesso às 

informações da peça teatral. O informante n° 2 relata que, quando era oralizado, ao frequentar 

danceterias, dançava copiando os outros e só depois que “começou a conviver com surdos foi 

se distanciando do som e de copiar as pessoas”. O informante n° 11 relata que, em seu 

primeiro dia de aula em uma escola “inclusiva”, onde não havia a presença da LIBRAS, tudo 

o que os alunos ouvintes faziam, ele repetia. Ao procurar sua sala, no primeiro dia de aula, 

seguiu os alunos ouvintes. 

Percebe-se que a falta da LIBRAS na vida desses sujeitos coibiu sua autonomia, sua 

capacidade de criar, de pensar, de escolher e de opinar, pois seus processos cerebrais não se 

desenvolviam baseados em uma língua. O informante n° 2 relata que, diante dos ouvintes, ele 

se sente atrasado, parece que está sempre atrasado. Ao tentar acompanhar os ouvintes, ele tem 

que ler, estudar, pesquisar muito, pois seu acesso às informações é reduzido. O informante n° 

3 relata: “É tudo imposto ao surdo. Parece que os surdos são robôs. Isso precisa mudar! Nós 

somos de carne, temos pele, cabelo, olhos... Somos seres humanos iguais. Os ouvintes não 

entendem o que é filosofia de vida. Não entendem! É difícil!” 

Pelo fato de, muitas vezes, terem que apenas repetir os ouvintes, os surdos se 

percebem desumanizados; por isso utilizam metáforas como “robôs” e “papagaios” para se 

definirem. A LIBRAS representa sua confiança e autonomia em pensar, criar, sentir, opinar.  

O informante n°4 relata: 

Antigamente, no INES, em sala de aula, os professores obrigavam os alunos 
a falar e escrever. Somente na hora do recreio, em contato com os outros 
alunos surdos, com alguns inspetores surdos, ou com alguns outros adultos 
surdos que apareciam no INES, se podia conversar em LIBRAS. Mas, dentro 
de sala de aula, era obrigatório somente o uso da Língua Portuguesa na 
modalidade oral e escrita. Era um método muito repetitivo. Os alunos 
copiavam várias vezes o que o professor mandava e associava com a escrita. 
Os surdos eram “papagaios”. 

 
A imagem do “surdo papagaio” teve seu início na educação oralista, que preconizava a 

metodologia do condicionamento, a rejeição da LIBRAS pela família e pelas escolas. O 
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afastamento dos surdos da comunidade surda resultou em adultos e jovens surdos 

“papagaios”.  

Existe uma dificuldade em aprender o significado das palavras, em absorver o sentido 

de um texto. O informante n° 4 diz que, através da sua visão foi aprendendo as palavras, mas 

“o significado demorava muito para eu aprender. Fui aprender mesmo depois, já mais velha, 

porque faltava meu relacionamento social.”  

A falta e a dificuldade de se comunicar fazem do sujeito surdo um ser com perda total 

de identidade. Para se constituir como pessoa humana, precisa-se do outro e, quando não se 

pode relacionar com o outro, copia-se o outro na tentativa de ser igual, de ser humano. 

 

O surdo e o uso do intérprete como “recurso pedagógico’’  

 

Nesta categoria são reunidos trechos dos discursos que apontam como reivindicação 

dos sujeitos surdos a difusão da LIBRAS, com o aprendizado dela pelos ouvintes. 

O desejo da comunidade surda é que todos os ouvintes soubessem LIBRAS. O 

informante n° 6 diz que “torce para que a maioria das pessoas da sociedade aprenda LIBRAS 

e que no futuro os surdos e ouvintes possam se comunicar, porque a LIBRAS nos traz muita 

informação e a sociedade precisa saber disso”. Este desejo reflete o sonho de não pertencer 

mais a uma minoria linguística e passar a ser igual ao outro em oportunidade e em acesso a 

informações.  

Quando vê alguém que não sabe LIBRAS, o informante n° 3 diz: “Escrevo e mando a 

pessoa fazer um curso de LIBRAS”. E, relata: 

Na primeira vez que fiz isso, a pessoa ficou desesperada, não sabia o que 
fazer. Fica desesperada porque tinha que fazer o serviço do seu trabalho. Por 
exemplo, na farmácia, a pessoa se sente incomodada, desesperada e aí a 
pessoa faz o curso de LIBRAS e quando eu volto a pessoa já sabe alguma 
coisa de LIBRAS e a gente consegue se comunicar. A pessoa fica orgulhosa 
e feliz. A partir daí começa  haver uma certa união entre nós.  
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O informante n° 4 ressalta que, apesar do desejo e da exigência das legislações, ainda 

não existem profissionais qualificados academicamente para ensinar LIBRAS. “As pessoas 

pensam que ensinar LIBRAS é bater papo. Não é isso. Tem feedback de conteúdo, teoria” 

Os informantes relatam também  sobre a representação do intérprete para a 

comunidade surda, seguida de seus relatos pessoais. Apresenta-se também o processo de 

“inclusão” realizada com o intérprete da sala regular, suas causas e consequências. 

O intérprete de LIBRAS surge com a imagem de um “mal necessário”. Muitas vezes 

os surdos dizem que a presença de um intérprete os ajuda; outras vezes dizem que os 

atrapalha e até mesmo os prejudica. O informante n° 1 diz que, durante seu curso de 

graduação, copiava tudo do caderno de uma colega ouvinte, porque não tinha intérprete. 

Apesar de ser oralizado, diz que, às vezes, não consegue entender o que o ouvinte diz; quando 

tem um intérprete ele entende melhor a comunicação. O informante n° 14 diz que, a partir da 

quinta série, estudou com ouvintes e sem intérprete em sala. Isso resultou em muita luta para 

ele concluir o curso. Precisou de aulas no contraturno com um surdo. Nestes casos, podemos 

inferir que o intérprete é visto como um “salvador”, um último recurso para que o surdo se 

sinta “incluído”. 

Ao contrário disso, às vezes percebemos que o intérprete apresenta uma representação 

de alguém que atrapalha a identidade surda. É o caso do informante n° 2 que relata: 

Por exemplo, às vezes eu, como assistente social, preciso usar o telefone. A 
intérprete me ajuda, mas eu não aceito porque não sou eu mesma que está 
ali. Preciso eu mesma falar sobre mim. Falar meu nome e mais outras 
coisas... Soa falso, porque não sou eu mesma e eu não aceito. Não existe 
mundo inclusivo. 

 
O informante n° 8 diz: “Me sinto muito dependente do intérprete! A sociedade precisa 

aprender a LIBRAS e aí os surdos ficarão livres”. Esta fala concorda com a citação acima, 

como se o intérprete fosse um “vilão”. Os surdos sentem que sua verdadeira liberdade seria 
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que toda a sociedade soubesse a LIBRAS, que ela fosse veiculada da mesma forma que a 

Língua Portuguesa. 

Outras vezes a presença do intérprete transmite segurança. É o caso do informante n° 11. 

Quando foi pela primeira vez estudar em uma escola de ouvintes, sem intérprete, relata que 

sentiu medo por não haver ninguém que soubesse sua língua. Foi a mesma impressão do 

informante n° 3, quando entrou em uma escola “inclusiva” pela primeira vez: ficou surpreso 

porque nenhum professor sabia LIBRAS, mas, tinha intérprete, o que o ajudou muito. 

 

A LIBRAS, o aprendizado da Língua Portuguesa, seus direitos e deveres 

 

Os relatos encontrados nesta categoria falam do grande desafio para os surdos 

aprenderem a Língua Portuguesa, do espaço que esta língua ocupa na vida dos surdos e a 

importância da LIBRAS no processo ensino-aprendizagem da Língua Portuguesa. 

Abordaremos também a representação dos surdos quanto às legislações vigentes para si e para 

a comunidade surda, o quanto têm de consciência dos seus direitos legais e o que pensam 

sobre ser minoria linguística e ter legislações que os referendam. 

A Língua Portuguesa é apresentada como uma necessidade para conviver no “mundo 

dos ouvintes”. O informante n° 1 relata que, apesar de ser surda bilíngue, hoje ela  utiliza  a 

Língua Portuguesa para conviver com os colegas ouvintes de seu trabalho, na família e na 

sociedade. Mas a LIBRAS é fundamental, porque o ajuda na compreensão da Língua 

Portuguesa.  

Em relação à Língua Portuguesa oral, os informantes apresentam certa rejeição. Para 

eles, a prática do oralismo prejudica a pessoa surda, pois é uma prática muito repetitiva, com 

exercícios de condicionamento, que não o ajudam a significar o que oralizam. 
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Sobre isso o informante n° 16 relata: 

A LIBRAS é importante para os surdos, para os surdocegos e para os 
ouvintes também, porque a LIBRAS ajuda muito no aprendizado da Língua 
Portuguesa. Por exemplo: quando eu era oralizada, os fonemas P, B e M nas 
palavras: PATO, BATO, MATO eram fonemas que se confundiam muito na 
leitura labial. A fono me ensinava a falar estas palavras, mas o significado eu 
não sabia; eu tinha que falar e repetir várias vezes estas palavras, mas não 
sabia o significado. Aí, eu voltava para casa e perguntava a minha avó e a 
meu primo, que tinha a mesma idade que eu. Aí eu perguntava: O que é 
MATO, PATO e BATO? E ele ficava pensando em um jeito de me explicar. 
Ele procurou numa revista uma figura de MATO e me mostrou. Aí o PATO, 
como não tinha nenhuma figura na revista, ele teve que fazer gestos naturais 
imitando um pato. A palavra BATO, era mais difícil de explicar porque tinha 
vários significados. 

 
Grande parte dos informantes cita a importância de aprender a Língua Portuguesa 

escrita ao invés da Língua Portuguesa oral (fala). 

O informante n° 3 diz que “quando a comunicação fica truncada, utilizo a escrita, e 

facilito a comunicação, utilizando um pouco de mímica, teatro, gesto natural.”. Para ele, o 

mais importante é o surdo aprender a ler e a escrever bem em Língua Portuguesa. O 

informante n° 7 apresenta ideia similar à do informante n° 3 quando diz que “a Língua 

Portuguesa deve ser ensinada através da LIBRAS. Os ouvintes devem aprender a LIBRAS 

para traduzir a Língua Portuguesa para ela e ajudar os surdos.”  

O informante n° 7 relata que aprendeu a ler e a escrever em Língua Portuguesa, 

transcrevendo as frases da Língua Portuguesa para a LIBRAS. 

O informante n° 4 relata sua experiência com relação ao fato de só haver conseguido 

significar o que leu depois de conhecer o sinal da palavra. Sobre isso ele relata: 

Por exemplo, eu antes era muito presa ao dicionário; foi assim que aprendi 
as palavras. Então, um exemplo é a palavra ENGARRAFAMENTO. Já é 
uma palavra comum, que todos falam. Há algum tempo atrás, eu não sabia. 
Como eu estava presa no dicionário e na gramática da Língua Portuguesa, eu 
pensava que era uma fila de garrafas por causa do prefixo EM e o sufixo 
MENTO. Eu imaginei uma fila de garrafas. Eu não sabia que eram carros 
engarrafados na rua (fila de carro). Eu relacionava carros com trânsito, 
tráfego; lia jornais, e livros, mas a palavra ENGARRAFAMENTO é usada 
mais na linguagem oral, na linguagem do povo e, como eu sou surda, eu não 
sabia. 
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A Língua Portuguesa é a segunda língua de alguns informantes e outros a possuem 

como primeira língua, pois tiveram acesso a ela desde a primeira infância. O informante n° 11 

diz que estudou em uma escola “inclusiva”, mas, mesmo assim, ia sempre duas vezes por 

semana no contraturno para receber aulas de apoio, porque tinha muita dificuldade com o 

significado das palavras, em fazer redação, em Geografia e em Matemática, mas Português 

era o mais difícil. Diz que essa rotina era muito cansativa. 

O informante n° 8 diz que na vida dele o mais importante é a LIBRAS, porque é a sua 

primeira língua (L1). Sua segunda língua (L2) é a Língua Portuguesa. Diz que é muito difícil 

entendê-la, porque há palavras que ele conhece com um significado e é outro. Para ele a 

Língua Portuguesa é muito complicada, é muito confusa. 

O informante n° 1, apesar de ser oralizado e bilíngue, diz que lê bem, mas ainda 

apresenta dificuldade com algumas palavras. Não lê palavra por palavra. Retira palavras-

chave do texto. Através do contexto, consegue entender. O informante n° 2 diz fazer a mesma 

coisa, que vai direto ao ponto do tema que está lendo. O informante n° 15 diz que a Língua 

Portuguesa é muito importante e que o mais difícil é a sua estrutura frasal; já a LIBRAS é 

mais objetiva.  

Esses relatos demonstram que a Língua Portuguesa, por ser sintaticamente uma língua 

linear, é difícil para os surdos; já a LIBRAS, como uma língua visoespacial, apresenta uma 

estrutura sintática mais flexível. Por isso, os surdos vão conhecendo a Língua Portuguesa na 

medida de seu uso prático no cotidiano. Conhecem palavras que pertencem a sua vida, e, para 

isso, é necessário significar o mundo em LIBRAS.  

O informante n° 2 faz uma sugestão: para ele os ouvintes devem aprender LIBRAS 

para poder ensinar Português para os surdos e conviver melhor com eles. Por outro lado, o 

surdo deve aprender Português para conviver em sociedade com os ouvintes. É uma troca. O 

informante n° 8 diz que, apesar de haver a lei que obriga a presença de intérprete de LIBRAS 
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em provas de concurso, a pessoa surda ainda fica prejudicada, porque nas provas não é levado 

em consideração que a Língua Portuguesa é a segunda língua da pessoa surda. Mesmo com as 

cotas de vagas para deficientes em concursos, os surdos não conseguem ser aprovados. 

Ao serem perguntados se conheciam a lei 10436, que dispõe sobre a regulamentação 

da LIBRAS, e o decreto 5626, somente  um informante disse não saber nada a respeito 

(BRASIL, 2002; 2005). Quinze informantes demonstraram conhecer muito pouco de seus 

direitos, de uma forma deturpada e fragmentada das legislações e de seus direitos.  

O informante n° 2 diz que, quando estudou na graduação, o que ocorreu antes do 

surgimento das legislações, não tinha intérprete; ele lutou muito para se desenvolver. Hoje as 

legislações afirmam que a presença dos intérpretes em todos os órgãos municipais, estaduais e 

federais é obrigatória. Este mesmo informante afirma que não frequenta cinema e teatro 

quando não tem legenda. Isso também é uma garantia das legislações. O informante n° 7 diz 

ter consciência do seu direito de ter legenda ou intérprete de LIBRAS em cinemas, teatros e 

órgão públicos. Apesar disso, eles demonstram que lutam e querem uma vida social igual à 

dos ouvintes e sonham com uma escola em que todos utilizem a LIBRAS. Há um desejo de 

que todos os ouvintes aprendam LIBRAS.  

O informante n° 8 diz que, antes da lei, ninguém respeitava a LIBRAS. Agora os 

ouvintes temem serem processados e por isso “respeitam” os surdos. O informante n° 3 

afirma que, quando ele chega a algum órgão público e não há intérprete, ele processa o 

estabelecimento. Ele usa deste artifício para impor respeito.  

O informante n° 9 demonstra sentimento de raiva e mágoa, quando chega a um lugar e 

fica sem acesso à informação, porque não há a interpretação da LIBRAS. Ele se sente como 

vítima de preconceito.  
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O informante n° 7 relata: 

O que foi melhor foi o respeito com relação à LIBRAS. Passou a haver uma 
preocupação com a comunicação e a vida social dos surdos nas escolas, em 
qualquer lugar. Nas igrejas... Houve um respeito melhor com relação à 
LIBRAS porque o surdo sofre com tanto oralismo, fica atordoado. Isso faz 
os surdos perderem muita informação, porque os ouvintes falam rápido e não 
têm o respeito pelos surdos. Com a criação da lei, as pessoas sabem da 
importância do intérprete. Se não houver a LIBRAS, os surdos sofrem muito 
e vão continuar sem comunicação com os demais; com a criação da lei, isso 
diminuiu, foi sanado. 

 
O informante n° 1 afirma que a legislação só foi importante para divulgar a LIBRAS. 

Ele diz que, antes da lei, ninguém se preocupava com a dificuldade de comunicação do surdo; 

agora já existem cursos de LIBRAS para os funcionários de seu trabalho. O informante n° 4 

relata que as legislações ajudam a divulgar a LIBRAS na mídia. Essa divulgação facilita o 

respeito da sociedade ouvinte com relação à LIBRAS e isso está ajudando a serem 

desenvolvidas mais estudos de linguística em que a LIBRAS é o objeto de pesquisa. Este 

mesmo informante afirma que gostaria que “a LIBRAS fosse valorizada em pé de igualdade 

com a Língua Portuguesa”. O informante n° 3 diz que as legislações serviram para “garantir 

os direitos humanos dos surdos, é a nossa defesa e dá mais confiança e respeito humano a nós 

mesmos.” Ele afirma que as legislações são boas para ajudar no diálogo entre surdos e 

ouvintes. 

Apesar dos pontos positivos citados acima, relacionados às legislações em foco, 

podemos observar que há uma contradição. Existem aqueles que são contra as leis e pensam 

que o surgimento delas não favoreceu em nada a comunidade surda. O informante n° 4 

questiona uma das principais exigências da lei, já que na prática não há profissional 

capacitado para atuar nesta função. Sobre isso relata: “Na lei está falando que todos devem 

saber LIBRAS. É obrigatório! Cinco por cento. Está no decreto! Que cinco por cento de 

qualquer funcionário de empresa, instituição, escola ou hospitais, saibam LIBRAS. E agora? 

Quem ensina?” 



 99 

O informante n° 3 diz que  a lei e o decreto foram feitos. Mas o que me parece é que as 

legislações foram mal feitas.” O informante n° 12 relata a sua dificuldade em conseguir um 

intérprete na faculdade, mesmo mostrando a lei.  

Enfim, percebe-se que as opiniões ficam divididas com relação às legislações. Muitos 

surdos não tiveram e nem ganharam benefícios com elas. Para eles, as legislações não 

serviram de nada, porque a LIBRAS ainda não é divulgada, respeitada, estudada e utilizada da 

mesma forma que a Língua Portuguesa. Eles querem que a LIBRAS tenha igualdade legal 

com relação à Língua Portuguesa. 

 

A pessoa surda , o preconceito  e a LIBRAS 

 

Nesta categoria os sujeitos falam sobre suas experiências de viver preconceito e total 

exclusão por parte da família e da comunidade escolar em geral, pelo fato de serem minoria 

linguística. Os informantes também expressam o desejo de conviver em uma sociedade em 

que a LIBRAS seja a língua de todos, falam de seus movimentos sociais e da luta dos surdos 

para que isso se concretize. 

Todos os informantes afirmam terem sofrido algum tipo de preconceito. Alguns 

começaram a perceber a exclusão dentro de suas próprias famílias. O informante n° 2 pensa 

que a causa do preconceito é a falta de informação e a necessidade de os surdos se mostrarem 

mais para a sociedade. O informante n° 3 apresenta ideia similar, dizendo que os ouvintes não 

compreendem os surdos, excluem os surdos. O informante n° 3 cita o nome de um movimento 

internacional contra a exclusão dos surdos e o preconceito dos ouvintes com relação a eles, 

que se denomina “audismo”. Surdos de todo o mundo fazem parte deste movimento social. 

São produzidos vários vídeos pela internet, no Youtube, divulgando este trabalho da 

comunidade surda. Sobre isso ele diz: 
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Eu vejo que muitos surdos sofrem muito. Os surdos sofrem preconceito e 
“audism”, como se diz em inglês. Em português se diz “audismo”. A 
sociedade, que é ouvinte e não conhece os surdos, discrimina os surdos. 
Acha horrível a LIBRAS e pressionam, abafam os surdos, rebaixam os 
surdos. É como se fosse uma caixa em que jogam as coisas dentro e lançam 
no mar. Eu não me sinto sofrendo audismo, porque sou politizado, sou uma 
pessoa crítica, tenho opinião própria, eu luto. 

 
O informante n° 2 afirma ter sofrido preconceito na escola por não falar direito. Já 

chegou ao ponto de ser expulsa da escola com sua irmã, porque ela brigou, defendendo-a. O 

informante n° 4 diz ter sofrido preconceito e deboches na escola e que foi muito difícil. 

Mesmo assim, há esperança e um forte desejo da comunidade surda de que todos aprendam 

LIBRAS. O informante n° 3 diz que, atualmente, há uma tentativa de união entre surdos e 

ouvintes e que, no futuro, ele acredita que esta união acontecerá. Existe um desejo quase que 

unânime de haver um “mundo dos surdos” ou que “todos da escola saibam LIBRAS”. O 

informante n° 3 diz: “Mas, eu não tenho que ficar me rebaixando, adorando os ouvintes, 

porque vivo no mundo. Existe um mundo de surdos? Posso pegar um avião, um foguete e ir 

para lá? Não posso. Tenho que viver neste mundo. Então, paciência.” 

O informante n° 4 diz que, agora, devido às legislações vigentes, muitos ouvintes 

querem aprender LIBRAS, mas nem todos querem conviver com a comunidade surda. 

Segundo ele, o ouvinte precisa conviver com a comunidade surda para conhecer a cultura 

surda, seu modo de agir, pensar e viver. Isso faz toda a diferença para o professor ou para o 

intérprete que é ouvinte e sabe LBRAS. Este mesmo informante diz que, antigamente, os 

surdos não podiam ser professores, apenas instrutores, ou seja, apenas tinham que ensinar 

LIBRAS para os ouvintes para que estes fossem lecionar em turmas de surdos.  

O informante n° 5 se formou em professor e diz que não consegue emprego como 

professor e que, devido à inclusão, ficou mais difícil ser professor regente de turma. Mesmo 

sendo professor, só consegue emprego de instrutor. 
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O informante n° 6 diz que a verdadeira inclusão seria positiva para os surdos. Através 

da troca com os ouvintes, muitos surdos iriam aprender muito. Para isso, os alunos ouvintes 

teriam que aprender a LIBRAS e ajudar os surdos, o que de fato não acontece. O informante 

n° 8 disse que estudou em uma escola regular sem intérprete e, no contraturno, tinha aula de 

reforço. Sua professora da aula de reforço fazia tudo por ele. Dava respostas prontas para ele 

fingir que sabia tudo. Atualmente ele percebe o quanto ficou prejudicado e não aprendeu 

nada. Aconteceu o mesmo com o informante n° 11: os professores das turmas regulares 

davam sempre boas notas para ele. Segundo ele, isso é um tipo de preconceito, porque exclui 

o aluno do verdadeiro aprendizado somente por causa de sua surdez. Pelo fato de não saberem 

o que fazer com os surdos, os colocam de lado, os ignoram, os excluem em sala de aula. 

 

4.4. Discussão e resultados encontrados 

 

Os resultados apontam a existência de diferentes trajetórias quanto ao aprendizado das 

duas línguas, sendo o mais comum a oralização como primeiro processo aprendido na escola e 

a Língua Portuguesa sendo a primeira língua propriamente dita. Há vários relatos de 

dificuldades encontradas pelos surdos no processo de escolarização, na maioria, com o 

oralismo. Destaca-se que todos os sujeitos entrevistados pertencem a famílias ouvintes, sendo 

que alguns relatos apontam resistência familiar ao aprendizado da LIBRAS, tanto pela 

criança, quanto pelos próprios familiares. Isto parece associado a uma resistência, rejeição ou 

inibição do contato com outros surdos. Para quase todos os sujeitos, o aprendizado da 

LIBRAS se deu na adolescência, com uma transformação do ciclo de convivência e 

integração com outros surdos ou grupos de surdos. 

Esses resultados nos permitem afirmar que os sujeitos pesquisados atribuem grande 

importância social ao domínio da LIBRAS como fator de cidadania, uma vez que ele é 
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essencial à própria formação da “comunidade surda” e modifica sua autopercepção identitária,  

atribuindo um valor positivo à condição surda. É o que afirma Santana (2007, p. 41): “Na 

interação entre surdos que usam a língua de sinais, surgem novas possibilidades de 

compreensão, de diálogo e de aprendizagem, que não são possíveis apenas por meio da língua 

oral.” 

A subjetividade surda é construída através da relação com diferentes outros, surdos ou 

ouvintes. E isso só é possível quando a pessoa surda apresenta contato com a LIBRAS — 

língua que permite uma reconstrução identitária  em constante interação com o outro, obtendo 

o reconhecimento de sua pertinência pelos demais membros do grupo social ao qual pertence, 

através de suas práticas discursivas e de suas diversas interações sociais na família, na escola, 

no trabalho, nos cursos que faz com os amigos. “A construção da identidade não é do domínio 

exclusivo de língua alguma, e por isso, é interativa e social” (MAHER, 2001, p. 135). Por isso 

é que, para os sujeitos surdos, mesmo sendo bilíngues, a LIBRAS é a língua que permite a 

construção da sua identidade como ser humano e como pessoa surda, sendo a Língua 

Portuguesa a língua de uso para “sobreviver” no mundo ouvinte e interagir com os outros 

diferentes de si mesmo. Sacks (1998, p. 22) afirma: 

Ser deficiente na linguagem, para um ser humano, é uma das calamidades 
mais terríveis, porque é apenas por meio da língua que entramos plenamente 
em nosso estado e cultura humanos, que nos comunicamos livremente com 
nossos semelhantes, adquirimos e compartilhamos informações. Se não 
pudermos fazer isso, ficaremos incapacitados e isolados, de um modo 
bizarro — sejam quais forem nossos desejos, esforços e capacidades inatas. 
E, de fato, poderemos ser tão pouco capazes de realizar nossas capacidades 
intelectuais que pareceremos deficientes mentais. 

 
Sacks (1998), considerando a necessidade de o cérebro humano ser organizado 

linguisticamente, afirma que a língua é que permite o sujeito se constituir como pessoa 

humana, sujeito que interage em sociedade e realiza as trocas simbólicas com os demais, 

construindo saberes e práticas sociais. As pessoas surdas também fazem parte deste processo. 

Rezende Junior e Pinto (2007) afirmam que o que constitui nossas subjetividades é a 
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oportunidade de exercermos o poder da cultura, o poder da língua, o poder da luta, o poder do 

conhecimento, o poder da experiência. E as pessoas surdas só podem exercer esses poderes se 

tiverem acesso à LIBRAS — língua que lhes permitirá elaborar tais funções cognitivas. 

Ressaltamos algumas observações em algumas categorias a saber: na categoria A 

LIBRAS e a oralização e a escola “inclusiva”, observamos que o processo da “inclusão 

escolar” ainda não é bem visto pela comunidade surda porque não garante um ambiente e a 

instrução em LIBRAS. Os surdos preferem estudar com professores bilíngues e em turmas de 

surdos. Muitos relataram a experiência do preconceito e da exclusão. Os informantes 

relataram que, mesmo aqueles que possuem a oralização, ou seja, o domínio da técnica da 

leitura labial e da fala, apresentam dificuldade em acompanhar as aulas em turmas regulares, 

necessitando de intérpretes ou aulas de apoio. O processo do aprendizado da fala é colocado 

pelos informantes como um gerador de angústia e sofrimento. 

Na categoria A LIBRAS, o surdo e a família, muitos informantes afirmam terem  a 

experiência da exclusão, do preconceito e da rejeição da LIBRAS iniciada em sua própria 

família. Muitas famílias de ouvintes obrigam os filhos surdos a serem oralizados na infância, 

mas, quando chegam na adolescência, estes buscam naturalmente seu grupo social e, 

consequentemente, a LIBRAS como a sua língua de preferência.  

Na categoria A educação bilingue e a inserção social positiva da pessoa surda, os 

informantes afirmam que o modelo da educação bilingue é o que mais os agrada. Muitos 

informantes colocaram o desejo de existir uma escola em que todos soubessem LIBRAS, em 

que a LIBRAS fosse a primeira língua deste lugar. Colocaram também a dificuldade da 

metodologia de ensino escolar que ainda é fundamentada em práticas relacionadas ao som e 

não na experiência visual. Nos conteúdos escolares, o currículo é baseado em saberes que 

dependem da prática da audição, principalmente no ensino da Língua Portuguesa. Todos 

afirmam que, quando estão entre eles, na comunidade surda, se sentem felizes e livres.  
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Em síntese, nas demais categorias os informantes consideram a educação inclusiva 

como uma evolução linear da educação especial: uma vez iniciado o processo de 

implementação da primeira, esta segunda perderia seu sentido. Assim justifica-se a extinção 

dos serviços especiais. De outro lado, há uma posição mais prudente, que considera a 

educação inclusiva como um processo progressivo e contínuo de absorção do aluno com 

necessidades educacionais especiais, que não elimina outras estratégias de inclusão — os 

serviços especiais, por exemplo — e que solicita uma reestruturação da escola, o que não vem 

ocorrendo de forma homogênea (GLAT, 2009).  

De acordo com as respostas colhidas nas entrevistas, os informantes deixaram bem 

claro que incluir a pessoa surda ainda é um desafio, pois necessitam do outro surdo para 

constituir a identidade surda. Isso nos leva a inferir que a atual inclusão escolar dos surdos 

com o intérprete não satisfaz a necessidade do surdo de constituir a sua identidade surda, 

acarretando muito sofrimento e solidão no meio do grupo. Em geral, os informantes 

demonstram que ainda não apresentam acesso livre na comunidade escolar e muito menos na 

sociedade em geral. Por isso, destaca-se o fato de que a maior reivindicação não é o 

cumprimento da legislação com a disponibilização de intérpretes, mas, sim, o ensino e o uso 

obrigatório de LIBRAS para os ouvintes. 

Desta forma, podemos cristalizar os resultados encontrados, apresentando o seguinte 

gráfico: 
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Nesse gráfico, apresentamos as principais ideias que ilustram a representação da 

LIBRAS pelo os sujeitos surdos bilíngues relatas no corpo deste trabalho.  

A LIBRAS, sendo a L1(primeira língua) dos sujeitos surdos, favorece o pertencimento 

desse sujeito na comunidade surda e, consequentemente, a sua formação e a sua organização 

de pensamento. Isto viabiliza a sua sociabilidade em vários outros grupos sociais existentes — 

família, escola, igreja, dentre outros. Este é um processo dinâmico que acompanha a vida 

desses sujeitos a todo o momento e não tem começo nem fim. À medida que o sujeito surdo 

vivencia todo esta dinâmica, ele está configurando a sua identidade de pessoa surda.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao entrevistar pessoas surdas bilíngues, observamos que, mesmo os surdos 

considerados bilíngues, experimentam o preconceito social por serem diferentes. 

A grande maioria dos entrevistados buscou a língua de sinais na adolescência, faixa 

etária em que o indivíduo busca constituir sua identidade pessoal. Confirmamos que, mesmo 

para os indivíduos surdos que tem acesso e conhecimento da Língua Portuguesa, a LIBRAS é 

a língua que o constitui como ser humano, é a língua que amplia e organiza seus processos 

cognitivos e psicossociais. A LIBRAS apresenta uma forte representação social — a 

identidade do sujeito — na comunidade surda. Muitos indivíduos, apesar de atualmente serem 

bilíngues, relatam grande sofrimento e dificuldade com a oralização; as famílias resistem à 

aprendizagem da LIBRAS, proibindo os filhos de estabelecerem uma comunicação nessa 

língua e não possibilitam uma efetiva relação familiar, pois a maioria não consegue obter 

trocas comunicativas em seu próprio núcleo familiar. 

Todos os informantes expressaram que a metodologia bilíngue é essencial à inserção 

social positiva dos surdos, porém no Brasil não há, segundo eles, o modelo de escola bilíngue 

ideal, sonhada por eles. Todos expressaram que a LIBRAS favorece o desenvolvimento do 

pensamento e dá a liberdade social e emocional. Todos relatam que, ao iniciar seu processo de 

aprendizagem ou de aquisição da LIBRAS, “o mundo se abriu em sua mente” e que 

começaram a ter maior compreensão de conceitos linguísticos e de relações sociais dos quais 

eles participavam.  

A grande maioria dos informantes considera que, antes de conhecer a LIBRAS, eles 

eram “surdos-papagaios”, pois falavam sem ter o significado do que diziam. A metodologia 

de ensino oralista era pura repetição, o que tornava o ensino enfadonho, cansativo. Alguns 
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tinham vontade de desistir dos estudos, pois ficaram muitos anos no mesmo ano escolar, 

retardando e dificultando seu acesso ao mercado de trabalho.  

Sacks (1998, p. 32) diz que “Os surdos sem língua podem de fato ser como imbecis — 

e de um modo particularmente cruel, pois a inteligência, embora presente e talvez abundante, 

fica trancada pelo tempo que durar a ausência de uma língua.” O que Sacks nos revela com 

essa afirmação é a enorme necessidade dos processos cerebrais humanos de receber uma 

língua para ser desenvolvido. Os informantes desta pesquisa confirmam a afirmação de Sacks 

quando relatam que, depois que iniciaram o processo de aquisição da LIBRAS, “a mente se 

abriu”, a compreensão de mundo mudou, a aprendizagem escolar melhorou, começaram a 

criar e a expressar o que pensam, se sentiram livres. Enfim, deixaram de apenas copiar os 

outros e de serem “surdos-papagaios”, meros repetidores dos ouvintes. 

A Língua Portuguesa é usada pelos os surdos bilíngues, informantes desta pesquisa, 

por necessidade de “sobreviver” no “mundo dos ouvintes”. Eles relataram que, ao utilizarem a 

Língua Portuguesa em momentos pontuais do seu dia-a-dia: estudar, conversar com alguém 

que não sabe LIBRAS, comprar alguma coisa, entre outros, experimentam muito sofrimento, 

preconceito, solidão e exclusão, pois nem sempre são bem aceitos e compreendidos. Ao 

contrário, a LIBRAS ocupa um lugar singular em sua vidas. É através da LIBRAS que eles se 

sentem mais felizes, criam suas relações de amizades, expressam seus sentimentos, criam 

conceitos, aprendem a Língua Portuguesa fazendo a relação da gramática da LIBRAS com a 

Língua Portuguesa. Enfim, a LIBRAS é uma língua essencial para a comunidade surda, 

porque constitui a identidade positiva da pessoa surda.  

Termino com uma fala de um dos informantes: “Mas, eu não sou (não quero) ser um 

ser humano igual aos outros. Sou um ser humano com uma língua diferente”. Essa fala 

expressa o desejo da comunidade surda: ser vista como uma comunidade possuidora de uma 

língua diferente, com suas peculiaridades e especificidades gramaticais.  
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Proponho que esta pesquisa possa ser feita ainda com surdos de outras “identidades” 

como, por exemplo: surdos implantados, surdos idosos, surdocegos, surdos que são somente 

oralizados, surdos filhos de pais surdos, ouvintes de pais surdos, dentre outros grupos de 

surdos. Talvez a representação da LIBRAS nesses outros grupos sejam diferentes dos 

resultados que encontramos nesse presente trabalho. Para o momento, os objetivos propostos 

foram alcançados nessa pesquisa, deixando a “porta” aberta a outras pesquisas relacionadas à 

LIBRAS e à comunidade surda. 
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