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RESUMO 

 

 

 A produção desta monografia tem como objetivo trazer à discussão um tema tão 

importante, porém novo no campo das ciências sociais, a cultura surda. Este 

trabalho pretende analisar aspectos da cultura surda na construção de identidade e 

na inserção social dos surdos brasileiros. Esta monografia visa estabelecer um 

diálogo com trabalhos previamente produzidos acerca deste tema como suporte dos 

conceitos e provocações sobre cultura dos antropólogos e cientistas sociais e de 

como estes se constituem em relação à inserção social de sujeitos surdos.  

 

Palavras-chave: Cultura. Cultura surda. Comunidade Surda. Artefatos Culturais. 

Sociedade. Comunidade Surda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The production of this monograph aims to bring a very important discussion but still 

new in the field of social sciences, the deaf culture. This work intends to analyze 

aspects of deaf culture and identity construction and social insertion of Brazilian deaf 

people. This paper tends to establish a dialogue with previously productions on this 

subject in support of the concepts and provocations on culture of anthropologists and 

social scientists and how they are in relation to social insertion of the deaf. 

 

Keywords: Culture. Deaf Culture. Deaf Comunity. Cultural Artifacts. Society. 

Deafhood. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Antes de começar este trabalho, este tema era bem novo para mim, apesar 

de um longo contato com pessoas surdas. O que sabia sobre todo o mundo surdo 

era bem superficial, pois em minha convivência com colegas surdos só ficava claro 

as diferenças de forma de comunicação e um pouco da diferença cultural. Conforme 

foram realizadas as pesquisas, workshops e congressos com esta temática, percebi 

que as questões iam além da comunicação e da diferença cultural, eram questões 

mais profundas e que não são percebidas de forma breve. 

 Antes de começar a explorar a cultura surda, cabe neste momento definir 

surdez. A deficiência auditiva é a perda total ou parcial da audição, é um distúrbio de 

pode atingir pessoas de várias de idades e por três causas principais; congênita, 

hereditária e adquirida.  

  Segundo FALCÃO (2010, p. 235) a surdez congênita é adquirida pela criança 

ainda no período de gestação, podendo ser a causa de mal uso de medicamentos 

pela mãe, doenças adquiridas durante a gestação como sífilis e até mesmo pressão 

alta. A surdez causada por essas doenças é chamada de surdez por percepção ou 

neurossensorial, que é quando ocorre lesão nas células nervosas que são 

encarregadas de levar o estímulo sonoro da cóclea1 para o cérebro. 

 De acordo com uma pesquisa feita pela FAPESP2 (Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo), dados indicam que 60% dos casos de surdez 

são causados pela herança genética do bebê, também conhecida por surdez 

hereditária. Este tipo de surdez pode ser detectado ainda na maternidade por meio 

de exames de verificação de mutação de genes. Na maioria dos casos a deficiência 

auditiva é detectada após os dois anos de idade, porém este diagnóstico tardio pode 

                                                             
1
 A cóclea é uma estrutura em forma de caracol localizada no ouvido interno, responsável por 

transformar ondas sonoras em impulsos elétricos, estes são levados ao cérebro onde são traduzidos 

nos sons como conhecemos. A cóclea também é responsável por nosso equilíbrio. 
2
 Pesquisa sobre Aplicação das Técnicas de Biologia Molecular no 

Diagnóstico Etiológico da Deficiência Auditiva, desenvolvida pela doutora Edi Lúcia Sartorato no 

Departamento de Genética Médica da Unicamp. 
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acarretar em prejuízos para a criança pela falta de estímulos cerebrais relacionados 

à fala. Neste caso o tratamento pode ter mais sucesso, pois o aparelho auditivo não 

apresenta alteração, já que a origem da surdez é de origem genética. 

 Uma pessoa, sendo ela criança ou adulta, pode perder ou ter sua audição 

reduzida por alguns fatores. Quando criança há possibilidade de doenças no ouvido 

interno, como otite3, caso não seja tratada corretamente. Durante a fase adulta a 

perda de audição pode ser causa de grande exposição a ruídos intensos, de longo 

tempo e/ou alto níveis de decibéis, prejudicando o tímpano e podendo causar lesões 

no mesmo, e também a surdez como um processo degenerativo relacionado ao 

envelhecimento natural de cada individuo.4 

 Pois além das causas supracitadas, também identificamos surdez por níveis 

que variam da dificuldade de ouvir até a surdez completa. Há níveis mais exatos de 

classificação listado no site da Fiocruz5 (Fundação Oswaldo Cruz), como a de grau 

leve onde a pessoa mal percebe a dificuldade auditiva; no grau moderado o 

individuo apresenta problema na percepção das palavras, sendo necessário ao 

interlocutor que eleve muito seu tom de voz para que seja possível o entendimento; 

na surdez severa a perda de audição é alta não conseguindo ouvir ruídos de até 90 

decibéis, como um aspirador de pó; e a surdez profunda é a perda total da audição, 

conforme afirma SÁ (2014). 

O senso comum costuma atribuir ser mudo à surdez, por isso o termo surdo-

mudo é bastante utilizado. Do ponto de vista científico são considerados mudos 

aqueles que possuem algum problema em um ou mais órgãos de todos que são 

envolvidos na emissão da fala, e os surdos, em sua maioria, não possuem esse 

impedimento; o que acontece com estes surdos é uma falta de retorno, ou seja, não 

falam porque lhes falta saber como são produzidas palavras faladas.  

Conforme uma pesquisa feita por BITTENCOURT e MONTAGNOLI (2007, p. 

2) 6, Censo Demográfico de 2005, no Brasil existem mais de 5.700.000 surdos, que 

                                                             
3
 Otite, processo inflamatório, infecciosos ou não, das diversas regiões da orelha 

4
 Dados retirados da Revista Brasileira de Otorrinolaringologia, edição de 2011. 

5
 < http://www.fiocruz.br/biosseguranca/Bis/infantil/deficiencia-auditiva.htm> Acesso em 24 de julho de 

2017. 
6
 BITTENCOURT, Zelia; MONTAGNOLI, Ana Paula. Representações sociais da surdez. São Paulo: 

Editora UNICAMP, 2007. 
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na maior parte só são diagnosticados por volta de dois anos de idade, o que é 

considerado tardio. É aconselhável que o diagnóstico da perda auditiva seja 

realizado até os 3 meses de idade e a intervenção até os 6 meses.  

 Junto à dificuldade de compreensão, é encontrada a dificuldade de 

comunicação sendo necessário o uso da Língua Brasileira de Sinais (Libras).     Com 

cegos, deficientes mentais e deficientes físicos, mesmo que com alguma dificuldade 

de comunicação, partilhamos de uma mesma língua, porém com deficientes 

auditivos há além da barreira linguística, uma barreira cultural. Com isso, é 

encontrada dificuldade em exercer sua cidadania, por exemplo, ao precisar de um 

serviço público como hospitais, delegacias de polícia, entre outros, pois lhes falta 

acesso à informação e principalmente a ausência de um intérprete que os ajude na 

comunicação. Entretanto a comunicação não é a única barreira enfrentada pelo 

surdo, outro muro que o separa de um convívio social com ouvintes é a barreira 

cultural.  E é neste “muro” que desejo focar nesta pesquisa. 

  Apesar de esmagados com a hegemonia ouvinte que tenta anular a sua forma 

de comunicação (língua de sinais) por meio da supremacia da língua oral 

(QUADROS e KARNOPP, 2004), procurando assemelhá-los cultural e 

linguisticamente aos ouvintes, resistem a essa imposição, reinvidacando seus 

direitos linguisticos e de cidadania. A cidadania pressupõe envolvimentos de todos 

os cidadãos, para isso, é preciso que estes sejam capazes de visualizar os 

contornos sociais, reconhecendo as diferenças históricas e culturalmente 

construidas. 

 A questão principal desta pesquisa está na noção de cultura surda comparada 

às manifestações culturais de ouvintes e como tal diferenciação define sua interação 

social. A partir desta questão principal, surgem questões secundárias que levam a 

essa diferenciação, passando pela educação inclusiva até o exercício de cidadania. 

Para identificar mais de perto todas estas questões, contei com a ajuda do Núcleo 

de Estudos em Diversidade e Inclusão de Surdos da Universidade Federal 

Fluminense, no qual colaborei na organização das atividades, congressos, worshops 

e palestras oferecidas pelo mesmo, sendo um meio de contato com profissionais da 

área e com a comunidade. 
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 Neste trabalho serão abordadas questões que envolvem a noção de cultura 

surda baseada em um levantamento bibliográfico de trabalhos produzidos na área 

das ciências sociais. 
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2. PROBLEMATIZANDO A ABORDAGEM DA CULTURA SURDA 

 

 

Para que se faça claro meu interesse neste tema de pesquisa, primeiro irei 

contar como foi meu primeiro contato com pessoas surdas e o impacto que isto 

causou em minhas percepções.  

 Em meados de 2013 iniciei um curso, através de uma empresa, de Assistente 

Administrativo na Instituição SENAI. De junho ate setembro atendia numa turma 

regular no período da tarde, até que no fim de agosto soube que passei para o curso 

de ciências sociais na Universidade Federal Fluminense, sendo este, também, no 

horário da tarde, não tive outra escolha a não ser mudar o curso no SENAI para o 

período da manhã. Entre as opções de turma no mesmo módulo em que eu estava 

no período da tarde, uma professora me indicou uma turma correspondente, ao 

conversar com esta professora ela disse que eu iria gostar muito da turma, pois era 

uma turma diferente “[...] é uma turma especial; uma turma inclusiva.” disse a 

professora para mim. De certa maneira me causou estranhamento e apreensão, pois 

não sabia qual era o tipo de inclusão que ia encontrar naquela turma. 

 Enfim, chegou o dia de estar nesta turma nova, cheguei meia hora antes de 

começar a aula e já havia algumas pessoas na turma. Como eu ainda não conhecia 

ninguém, entrei na sala sem chamar muita atenção, dei “Bom dia” e sentei no lado 

da parede no fim da sala. Notei um grupo bem agitado no canto esquerdo na parte 

da frente, gesticulando, rindo e emitindo sons não muito audíveis e sem capacidade 

de interpretar o que estava sendo falado. Havia uma senhora encostada na mesa do 

professor, observando tudo que estava acontecendo, rindo e interagindo. Neste 

momento percebi que a inclusão da qual tratou a professora era de surdos, sendo 

este meu primeiro contato com tal grupo.  

 Realmente, passei despercebida ao entrar, apenas dois deste grupo notaram 

minha presença, mas não esboçaram reação alguma, estes eram os mais quietos 

deste grupo. Alguns minutos depois, eu permanecendo calada e apenas 

observando, chegou uma menina e sentou no fundo da sala na mesma direção que 

eu estava. Poucos minutos após sua chegada ela se posicionou na minha frente e 

falou ao mesmo tempo em que fazia o sinal “Você é surda?”, Sorri e disse que não e 
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ela se apresentou. A partir deste momento, começamos a conversar. Contei porque 

havia trocado de turma, e ela foi me explicando à dinâmica da turma. A moça que 

estava apoiada na mesa do professor era intérprete da turma e mãe de um dos 

alunos surdos. Aos poucos a turma foi enchendo, eram cerca de 13 ouvintes, e uma 

média de 29 surdos. 

 Como havia percebido havia uma segregação espacial na sala e que 

posteriormente foi confirmado por uma colega de turma. Os surdos ocupavam toda a 

parte da frente e o meio da sala para facilitar a compreensão por meio de leitura 

labial que alguns surdos mais oralizados eram capazes de fazer, e para outros não 

tão oralizados a visualização dos sinais eram feitos pela intérprete.  

Com o passar das minhas primeiras semanas no curso, fui estabelecendo 

uma aproximação com os surdos da turma por meio dos sinais que fui aprendendo, 

havia uma surda chamada Heloisa, uma das únicas surdas que fazia faculdade, ela 

não era completamente surda, possui uma porcentagem muita baixa de audição e 

sempre usou aparelhos auditivos, sendo assim falava com mais clareza e tinha uma 

ótima capacidade de leitura labial. Através dela e da interprete, me aproximei 

daquele mundo novo e aprendi alguns sinais. 

 Quanto mais eu convivia com os surdos e com os ouvintes da turma, percebia 

que a comunicação não era o único “muro” que separava estes dois grupos. A 

convivência nem sempre era perfeita. Havia algumas discordâncias, e ao considerar 

argumentos, havia problemas de interpretação como poderia acontecer em qualquer 

outra turma, mas com um adicional. As pessoas no geral, ao falar, gesticulam com 

as mãos, braços, até com as pernas às vezes, como bater o pé ou mexer o joelho, e 

também é comum fazer “caras e bocas” ao falar, mas que nem sempre isso quer 

dizer alguma coisa para os ouvintes são apenas costumes. Houve ocasiões onde os 

ânimos de todos na turma estavam exaltados, ao tentar estabelecer comunicação, a 

maneira com que os ouvintes falavam e a maneira como gesticulavam causava mais 

problema, pois ao fazer a tradução para libras, havia palavras que precisavam ser 

mais bem explicadas, e visualmente a interpretação poderia ser outra. 

Tudo que foi acontecendo na turma me causava um impacto e fui percebendo 

o choque cultural que estava acontecendo ali. Muito além da comunicação, existe 

uma cultura diferente, outra maneira de interpretar o mundo, diferentes percepções. 

Ao dividir um espaço comum com surdos esses costumes podem ser “perigosos” e 

mal interpretados, os surdos possuem a comunicação gestual-visual, não apenas 
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com o uso das Libras, mas toda a linguagem corporal é extremamente importante 

para dar o tom e ajudar na compreensão da informação que esta sendo dada.  

No uso das Libras, a expressão facial é complementar ao sinal, é como se 

fosse a entonação da nossa voz ao falar, caracterizando se a fala/gesto da pessoa 

tem a intenção de expressar raiva, tranquilidade, espanto, entre outras expressões 

comuns ao diálogo. Assim, durante a comunicação da turma e nessas discussões 

aconteciam equívocos de interpretação. Ao gesticularmos os surdos entendiam, às 

vezes, que estávamos falando em um tom agressivo, e neste momento a interprete 

era fundamental a todos para explicar aos surdos que estávamos falando em tom 

amigável e para explicar aos ouvintes para tomar cuidado ao gesticular, pois isto 

poderia causar certo espanto aos surdos. 

Como estudante de ciências sociais e durante meu contato com a 

antropologia, fui aprendendo a observar mais e melhor o comportamento presente 

na turma. Fui percebendo que ali havia um problema, que começava na 

comunicação, passava pela interpretação e que me levava a perceber que o mundo 

dos surdos ia muito além de uma barreira lingüística. Por possuírem uma 

comunicação puramente visual, eles têm uma capacidade de interpretação diferente 

da nossa, ou seja, uma visão de mundo diferente, o que passaria despercebido ao 

ouvinte, é facilmente notado pelo surdo. Com isto, fui percebendo que havia, 

também, uma barreira cultural entre surdos e ouvintes, quanto mais entendia estas 

diferenças mais queria investigá-las. 

Cultura tal que é mal interpretada e ignorada por ouvintes que não possuem 

contato com surdos. Nos intervalos íamos todos lanchar numa pastelaria que havia 

perto do curso, e no começo notava certa dificuldade dos surdos para fazer seu 

pedido, os atendentes por não entenderem as mímicas feitas por eles não tinham 

paciência e passavam o atendimento para outro funcionário, nem sempre a 

intérprete podia acompanhar todos, então ajudávamos sempre que podíamos. Com 

as idas à pastelaria se tornando cada vez mais freqüentes, os funcionários desta 

acabaram por se acostumarem com os gestos feitos pelos surdos, mas essas 

atitudes não eram regra. 

 Fui notando uma grande dificuldade deles em ter acesso a serviços básicos 

comuns aos cidadãos, um exemplo, nos shoppings em especial ao fazer o pedido de 

roupas ou até mesmo ao pedir comida, nos cinemas onde só podem ver filmes 
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estrangeiros, pois os filmes de produção nacional não têm a disponibilidade de 

legenda, nos teatros, enfim, tudo que envolve mecanismos de consumo de cultura.  

Observando estas dificuldades, um grande interesse foi sendo despertado em 

investigar como seria a vida social da comunidade surda e quais seriam seus 

espaços de atuação. Tendo como objetivo entender melhor sobre a cultura surda e 

como estas diferenças culturais interferem em sua interação social. 

Esta pesquisa tem como objetivo principal investigar como acontece a 

interação social da comunidade surda brasileira considerando os artefatos culturais, 

partes importantes na construção cultural e identitária dos sujeitos surdos, tendo em 

mente sua cultura e visão de mundo como fundamental para esta inserção 

acontecer ou não. 

Serão abordadas questões sobre cultura surda, identidade e comunidade 

surdas, problematizando tais definições, tal como apresentada por recentes 

trabalhos de autores das ciências sociais. Antes de abordar as questões faladas 

acima, vamos começar com alguns conceitos que serão usados nesta pesquisa para 

melhor compreensão e entendimento da dinâmica do grupo estudado.  

A primeira e mais importante delas, a denominação cultura surda. Apesar do 

termo “deficiente auditivo” parecer ser politicamente correto ele não é bem visto por 

algumas pessoas surdas por configurar perda de uma capacidade natural, sendo 

seu uso apropriado apenas ao se tratar da patologia, assim como os termos “surdo 

mudo”, “mudinhos” e “doentes” são impróprios para tratamento. Enquanto o termo 

“deficiente auditivo” é encarado como patologia pela comunidade médica, há outros 

termos que são vistos com referências de construção de uma base de relações 

estabelecidas entre os integrantes entre si, e a partir disso surgem outros termos 

utilizados como "comunidade surda", "cultura surda", "mundo surdo", "identidade 

surda" etc. 

Há vários estudos em que podemos encontrar definições de comunidade 

surda, havendo discordância entre alguns autores, usarei, portanto, a descrição da 

autora Carol Padden7 que diz que comunidade é um grupo de pessoas de 

                                                             
7
 Escritora e professora no departamento de comunicação da Universidade da Califórnia, surda e 

nascida em uma família surda, além de ter estudado em uma escola especial também estudou em 

escola regular. Ela relata essa experiência como um intercâmbio por ser numa realidade diferente da 

que vivia,onde ninguém falava em sinais. Ela é responsável por obras sobre cultura surda e língua 

americana de sinais. 
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compartilham de objetivos em comum e que procura alcançá-los juntos, que ocupa 

um lugar comum e que organizam sua vida social de acordo com os membros dessa 

rede de interação. Padden propõe, a partir daí, sua definição de comunidade surda:  

"A deaf community is a group of people who live in a particular 

location, share the common goals of its members and in a various 

ways, work toward achieving these goals.” (Padden, 1989). 

A partir da definição de Padden, o antropólogo brasileiro José Guilherme 

Magnani, que estudou a rede de sociabilidade de surdos em São Paulo, definiu 

comunidade como;  

“[...] presença de relações face a face, seja por contigüidade 

espacial, (no trabalho, no bairro, na instituição) ou por afinidade de 

propósitos, crenças e modos de vida compartilhados. O que vincula os 

membros de uma comunidade seria o reconhecimento desses vínculos e a 

possibilidade de checar a sua inclusão. Portanto, mais do que organizações 

sociais concretas, esses termos designam, neste caso, dois tipos ideais de 

interação e podem ser encontrados em diferentes arranjos” (Magnani, 2007, 

p.6). 

Sabendo que uma comunidade é um sistema social no qual um grupo de 

pessoas vive junto e compartilham de metas e interesses em comum, mesmo 

sendo/tendo a presença da comunidade surda em um local, não podemos deixar de 

lembrar que ela não é composta exclusivamente de surdos, há também ouvintes 

sendo eles membros a família, interpretes, professores, amigos de surdos e vários 

outros ouvintes. 

 Magnani (2007) também explica cultura surda como um grupo de pessoas 

que partilham de comportamento semelhante, assim como a língua, os contatos 

sociais, as histórias e a literatura sobre surdos, além de uma série de 

comportamentos comuns a eles, como o uso do olhar mais atento na conversação, 

fundamental para o entendimento no diálogo. A cultura é considerada um laço que 

mantém os surdos juntos, estando vinculados uns aos outros primeiramente pela 

língua e por um conjunto de valores e costumes, e pelo local onde estabelecem 

laços e adquirem sua própria língua. 
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 A existência do termo “cultura surda” reconhece que a diferença vai além do 

paradigma da deficiência, reafirmando que a maneira como os surdos interpretam o 

mundo é diferente da maneira como os ouvintes o fazem (Bignono, 2013). Alguns 

autores surdos refletem sobre a noção de cultura, que é um conjunto de 

comportamentos apreendidos de um grupo de pessoas que possuem sua própria 

língua, valores, regras de comportamento e tradições. (Padden; Humphires, 1988).             

Podemos afirmar que a definição de cultura surda segundo Strobel (2008), “Cultura 

surda é o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-lo 

acessível e habitável, „ajustando-o‟ com as suas percepções visuais.” A cultura 

surda está intrinsecamente ligada à identidade surda, os aspectos culturais são 

constitutivos da identidade.  

 Assim como qualquer outro grupo social, a comunidade surda presente num 

determinado local estabelece um circuito de sociabilidade. Em pesquisa teórica pode 

ser identificado alguns autores que tratam sobre a dinâmica social e cultural de um 

local, em especial e mais no contexto desta pesquisa, de acordo com Magnani 

(2007,p. 7) os espaços de encontro são criados laços, trata-se de um espaço público 

onde adquirem visibilidade, dotado de cultura e comunicação comum. 

A antropologia urbana explica a regularidade no uso do espaço e no 

comportamento em relação aos surdos, eles não estão envolvidos na dinâmica 

comum de uma metrópole, muito menos espalhados pela cidade, eles se apropriam 

de um espaço a fim de que o faça integrar e compor sua rede social, reconhecendo, 

assim, seus iguais e estabelecendo um ponto de encontro e um circuito. A formação 

da identidade esta diretamente dependente de atividades desenvolvidas nos locais.  

 A partir dessas relações entre o espaço público e a interação, Magnani (2007) 

categoriza termos para facilitar o entendimento da dinâmica urbana. Assim, pedaço 

é o espaço encontrado entre o público e o privado (casa), onde é desenvolvida uma 

sociabilidade básica, mais ampla que os laços familiares, contudo mais densa e 

estável. Mancha é a circunscrição de um arranjo espacial específico na paisagem 

urbana que delimita uma atividade predominante, se comparada ao pedaço que está 

mais ligado à dinâmica social do grupo. A mancha é mais ampla e diversa, 

oferecendo, a partir de um bem ou serviço, a possibilidade de um encontro ao 

acaso. O trajeto configura a forma de uso de um espaço urbano, diferente do 
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pedaço, trata-se de fluxos recorrentes num espaço mais abrangente da cidade e 

além manchas urbanas, é a diversidade do espaço urbano para além do bairro que 

necessita de deslocamentos para regiões distantes. A noção de circuito também 

designa um uso do espaço e de equipamentos urbanos, porem de maneira mais 

independente em relação ao espaço, sem se ater às proximidades como na mancha 

e no pedaço. 

 Com estas definições relacionadas à cidade e sua dinâmica, pode-se 

compreender melhor etnografias que tem como característica estudar a 

sociabilidade dos surdos, tendo em vista que este é minoria na sociedade. Tomando 

como exemplo a pesquisa de Magnani (2007), “„Vai ter música? „: para uma 

antropologia das festas juninas de surdos na cidade de São Paulo”, e a pesquisa da 

autora “Você é surdo ou ouvinte? Com surdos de Juiz de Fora – MG”. 

 Na etnografia de Magnani (2007) ele constrói um relato baseado na 

experiência com surdos na cidade de São Paulo no ano de 2002, o autor fui 

convidado pelo Núcleo de Antropologia Urbana para integrar ao grupo de pesquisa 

formado por linguistas e historiadores. O núcleo tinha como pesquisa o uso e a 

descrição da língua brasileira de sinais e historias de vida de pessoas surdas, sua 

participação tinha como objetivo dar uma visão antropológica e mais 

especificamente identificar a rede de sociabilidade dos surdos na cidade, a partir das 

categorias de pedaço, mancha, trajeto, circuito citadas acima, notando a presença e 

fazendo necessário o uso dos termos “comunidade surda” e “cultura surda”. O autor 

nunca havia tido contato com surdos, sofrendo, assim, uma imersão completa no 

contexto surdo em sua experiência de campo. 

      Apesar de desconhecer o assunto como um especialista, Magnani (2007) 

usou de sua experiência no estudo das formas de lazer na cidade para definir os 

usos das categorias citadas anteriormente. Porem, ante disso ele abordou as 

diferenças em os termos “deficiente auditivo” e “surdo”, tirando delas a conotação de 

um ser politicamente correta e a outra não. No senso comum esses dois termos são 

tomados como sinônimos ou como índices de grau, sendo que estes apontam para 

campos de reflexão, atuação e atitudes diferentes. Onde um seria usado na área da 

saúde para identificar uma perda ou um dano patológico e o outro na área social 

seria encarado como uma marca distintiva, geradora de formas de comunicação, 

relações, valores, práticas e comportamentos específicos. Para isso, o autor buscou 
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algumas associações, clubes e/ou escolas e então participou de festas organizadas 

por estas. 

 No trabalho relatado por Paula Guedes Bignono (2013), não foi muito 

diferente. Seu trabalho etnográfico consistiu em contextualizar a vida de pessoas 

surdas que é caracterizado pela dificuldade na comunicação e segregação, e que 

em seguida se atentou a outra questão, a língua de sinais. Apesar do objetivo de 

pesquisa diferente, assim como Magnani (2007), ela buscou locais de interação 

comum entre os surdos e chegou a certos “pedaços” através de associações e 

cursos de libras que atendeu durante anos, desde sua graduação. Fazendo uso, 

também, do contexto de comunidade, cultura e identidade para melhor explicar a 

dinâmica do grupo estudado, porém ela usa estes termos com mais propriedade que 

Magnani (2007) por já possuir vivência com surdos, enquanto Bignono (2013) possui 

um primo surdo.  

 Através de seu contato com associações, Bignono (2013) identificou um 

espaço (pedaço) de socialização de surdos em um shopping de sua cidade, e 

passou a freqüentar o local e interagir usando do pouco conhecimento de libras que 

possuía.  Assim como Magnani, ambos usaram uma observação participante para 

entender melhor a dinâmica social de uma comunidade surda específica, 

observando seus trajetos para além das associações, escolas, locais de trabalho e 

rede familiar. 

 Da mesma maneira que Bignono (2013), que teve em seu contato com seu 

primo surdo o surgimento do interesse não apenas na forma de comunicação, mas 

também na cultura e interpretação de mundo dos surdos, assim surgiu meu 

interesse de pesquisa. 

Antes de abordar o próximo ponto da pesquisa, é necessário o 

esclarecimento de alguns termos importantes, que por mais que sejam termos 

corriqueiros e de compreensão fácil, buscar uma análise teórica para estes faz com 

que detalhes não sejam ignorados e naturalizados.  

O termo “cultura” está presente no cotidiano, mas o que é cultura? Como se 

produz cultura? A cultura é única para todos? Para ter respostas disso é preciso 

analisar o que sustenta o conceito de cultura. 

Assim, no intuito de buscar tais respostas, percebe-se que há variações na 

concepção de cultura, entretanto sua compreensão é limitada às manifestações 
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artísticas e culturais, como, festas, crenças, vestimenta, comida, línguas, entre 

outras. Há pesquisadores que consideram cultura de forma única, assim como há os 

que dizem que cultura é plural, e ainda há a defesa de uma cultura hegemônica 

numa determinada sociedade, que molda o individuo de acordo com suas 

necessidades, evidenciando a obrigação de ser perfeito, caso contrario o sujeito é 

estigmatizado, no qual a alteridade e a diferença são vistas como uma mancha para 

a sociedade. 

Na concepção da sociologia e da antropologia, o conceito de cultura é de um 

conjunto de práticas simbólicas de um determinado grupo: língua, artes (literatura, 

música, dança, teatro, etc.), religião, sentimentos e modos de agir. Para Poche 

(1989) afirma-se como cultura esquemas perceptivos e interpretativos nos quais um 

grupo produz o discurso de sua relação com o mundo e com o conhecimento, 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. Segundo este autor a 

língua é um instrumento que serve à linguagem para criar, simbolizar e fazer circular 

sentido, é um processo permanente de interação social. Na área da surdez 

encontra-se geralmente o termo “cultura” como referência à língua (de sinais), às 

estratégias sociais e aos mecanismos compensatórios que os surdos realizam para 

agir no/sobre o mundo. 

A cultura é uma herança que é transmitida através da convivência e interação 

em grupos sociais, e cada geração contribui para que ela aumente e se modifique. 

Considerar que cultura é algo plural admite-se a existência de grupos culturais 

distintos, tornando, assim, o conceito de cultura mais amplo. A cultura é uma forte 

ferramenta de percepção, transformação e, principalmente, de visão de mundo, ela 

permite que o homem se adapte ao meio onde vive, bem como atender suas 

necessidades e projetos.  

O antropólogo Clifford Geertz (1989) afirma que "padrão de significados 

transmitidos historicamente, incorporado em símbolos (qualquer ato, acontecimento 

ou relação que representa um significado), um sistema de concepções herdadas 

expressas em formas simbólicas por meio das quais os homens comunicam, 

perpetuam e desenvolvem seu conhecimento e suas atividades em relação à vida.". 

O autor explica que a cultura é formada por construções simbólicas, ou seja, é um 

conjunto de símbolos compartilhados, como na cultura surda os símbolos comuns 
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são a linguagem e a interpretação puramente visual. Ele defende que a cultura é 

uma teia de significados que orienta a existência humana, compreender o homem e 

a cultura é saber interpretar esta teia.  

Dando continuidade na abordagem sobre cultura surda, não pode deixar de 

ser citado um trabalho produzido na Universidade Federal de Santa Maria pela Anie 

Pereira Goularte Gomes (2011), na qual a autora problematiza a construção da 

cultura. A partir de um olhar analítico, a autora, primeiramente, busca entender como 

se estruturou o termo cultura surda, pois ao longo da trajetória dos sujeitos surdos 

várias denominações foram usadas, como, “jeito surdo”, “experiência visual”, “coisas 

próprias de surdos” (GOMES, 2011, p. 16). O termo cultura surda surgiu há cerca de 

30 anos tendo um cunho científico e legítimo, depois de alguns anos este termo se 

tornou conceito, Gomes ressalta que, apesar do termo cultura surda ser novo, a 

cultura surda sempre existiu, pois desde que existam surdos, existe também a 

cultura surda (Gomes, 2011, p. 51). 

Gomes (2011) elucida que a cultura surda, apesar de não ser tangível, surge 

através das práticas discursivas, sendo assim, ela pode ser tanto produzida, como 

vivida. Como ela ressalta em seu texto, e julgo ser um ponto importante na 

construção da cultura surda, a produção e circulação do processo de significação de 

mundo passam pela linguagem, e que é através delas que os significados são 

construídos (GOMES, 2011, p. 35). Além da significação, a linguagem constrói uma 

realidade. Antes de abordar como ocorre a construção da cultura surda segundo 

Gomes, cabe explicar de maneira breve sobre a importância linguagem na 

composição cultural dos surdos. 

Um aspecto de grande importância para a estruturação da cultura surda é a 

linguagem. Para os sujeitos surdos terem pleno acesso ás informações e, por 

conseguinte, construírem sua identidade, é fundamental que estes sujeitos usem a 

língua em comum que é a Língua Brasileira de Sinais, ou simplesmente, LIBRAS, 

que é a marca identitária do sujeito surdo, pois é um dos traços mais marcantes da 

cultura surda, é uma maneira de comunicar-se que capta as experiências visuais 

dos sujeitos surdos, que o leva a alcançar conhecimento. 

Os sujeitos surdos que têm contato com a língua de sinais e participa da 

comunidade surda, possuem uma identidade mais segura e firmada, levando-o a ter 

autoconfiança. É bom firmar a importância na participação da comunidade surda, 

pois é através desta que, provavelmente, se tenha o primeiro contato com Libras, 
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desenvolvendo e aprimorando o conhecimento que é passado de um sujeito para 

outro. Por muitos anos os surdos sofreram uma grande repressão dos sujeitos 

ouvintes que tentavam a todo custo a oralização, sem se importar com suas 

características individuais. Contudo, a língua de sinais não foi extinta graças às 

comunidades surdas, que continuo transmitindo sua língua através das gerações. 

 Importante lembrar que, a língua de sinais no Brasil não pode ser 

compreendida e nem ter como base a língua portuguesa, porque ela tem gramática 

diferenciada, independente da língua oral. E assim como a língua portuguesa, a 

língua de sinais também passou por mudanças e adaptações através do tempo de 

acordo com cada geração e seus costumes, o local onde se encontra uma 

comunidade também exerce influência na criação e adaptação dos sinais. Tornando-

se, assim, inegável a relação da cultura no que se refere a sentimentos 

compartilhados utilizando-se da linguagem. (GOMES, 2011, p. 36) 

 Compondo a linguagem, encontramos uma literatura característica dos 

sujeitos surdos, a literatura surda surgiu da necessidade de registrar os avanços 

culturais do povo surdo. É válido ressaltar que toda produção literária traduzida para 

libras faz parte da literatura visual. Esta categoria se manifesta em diferentes 

gêneros, ela pode ser representada em forma de poesia, história de surdos, piadas, 

literatura infantil, clássicos, fábulas, contos, romances, lendas, entre outras 

manifestações culturais. Na cultura surda a expressão “literatura surda” serve para 

marcar histórias que possuem a língua de sinais, questões sobre identidade surda e 

de cultura surda.  

A comunidade surda faz uso da literatura surda para narrar suas experiências 

pessoais, apresentando suas dificuldades e conquistas, relatam acontecidos e como 

se saíram em situações inesperadas e, principalmente, usam como maneira de 

valorizar suas identidade e cultura surdas. 

Diferentes artefatos culturais são produzidos no sentido de dar 

sustentação a determinados discursos sobre os surdos. Entre eles, 

destacamos a literatura infantil, que está presente em diferentes contextos 

sociais, sendo a escola um espaço privilegiado da leitura desses materiais. 

Nos últimos anos, essa literatura tem sido foco de pesquisa na área de 

educação justamente por sua inserção e disseminação nas escolas, entre 

professores e alunos, tanto como material de instrução como de lazer. 

(KARNOPP, 2006, p. 101) 
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Por varias gerações, o povo surdo transmitiu sua historia através da língua de 

sinais, que em sua maioria parte de experiências com comunidades surdas onde 

são transmitidos valores e valorização da cultura surda.  

Na literatura surda também podemos encontrar piadas surdas, que exploram 

as expressões faciais e corporais, além do domínio de sinais e todo gestual 

necessário para contar a piada. O conteúdo das piadas pode variar, como as que 

envolvem situações cômicas acerca da falta de compreensão dos ouvintes para com 

a comunidade surda e vice-versa. A interpretação das piadas pode não ocorrer na 

presença de ouvintes, porque os sujeitos surdos compõem suas piadas com 

artefatos culturais do povo surdo, enquanto que as piadas do povo ouvinte são 

compostas por temas partilhados da cultura ouvintista, da língua portuguesa e, 

principalmente, pela maneira como a piada é contata com imitações e oscilações na 

voz. 

 Retomando à conceituação de cultura, encontramos outro ponto importante 

para a produção de cultura dos sujeitos surdos, a experiência. De acordo com 

Strobel, 

. “A cultura surda exprime valores, crenças que, muitas vezes, se originaram 

e foram transmitidas pelos sujeitos surdos de geração passada ou de seus 

líderes surdos bem-sucedidos, através das associações de surdos” (Strobel, 

2008, p. 26). 

   

Assim, fica claro que o contato entre os surdos colabora no desenvolvimento 

cultural, a autora descreve este contato como um combustível cognitivo, que pela 

similaridade, intensifica os processos culturais (Gomes, 2011, p. 54). Há também 

uma analogia da construção cultural a uma semente, que germina conforme for 

regada com a convivência entre iguais.  

Bem como a linguagem e a convivência social entre surdos, a experiência 

visual é um fator constituinte da cultura surda, pois é o canal de aprendizagem do 

sujeito surdo, sendo assim, a experiência visual faz parte da experiência surda. Os 

sujeitos surdos, com sua ausência de audição, possuem uma percepção do mundo 

que o cerca de maneira completamente visual, configurando uma importante 

diferença na interpretação de mundo da dos ouvintes, que se baseiam na audição. 
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Os autores surdos Perlin e Miranda (2003) dizem que uma experiência visual 

é utilizar a visão como forma de substituir totalmente a audição como meio de 

comunicação. A partir da experiência visual surge a cultura surda, que comporta a 

língua de sinais, a necessidade do interprete, de tecnologia e de leitura. 

 Junto com a língua de sinais, há percepções visuais através da linguagem 

corporal, como as expressões faciais e corporais. As curiosidades do povo surdo, 

principalmente quando criança, não são sanadas por causa da barreira da 

comunicação. A partir disso, nota-se a importância do convívio de crianças surdas 

com adultos surdos, pois as crianças naturalmente já possuem curiosidade em 

relação ao mundo onde vivem que são esclarecidas através da comunicação. Ao 

terem contato com adultos surdos por meio da língua que possuem em comum, as 

crianças surdas ganham acesso à linguagem, e com isso asseguram a construção 

de suas identidades. 

 Por estas maneiras interpretativas, os surdos encontram dificuldades na 

interação social, pois numa cultura ouvintista, na maioria das vezes, os meios de 

sinalização e de propagar informação em lugares públicos é por meio de avisos 

sonoros, tirando, assim, a acessibilidade do sujeito surdo.  

 A comunidade surda possui signos acerca da percepção visual, como a 

maneira de se comunicarem. Numa conversa entre sujeitos surdos, é esperado que 

os participantes da conversa fiquem de frente para os outros, não importando a 

distância, esta é circunstância muito valorizada entre os surdos. Quando isto não 

acontece é considerado como insulto ou falta de interesse, quando estão 

conversando com certa distância um do outro e alguém fica entre eles, é 

considerado uma grave falta de educação para a comunidade surda. 

 Na cultura ouvinte é dado o tom de uma conversa e o que se quer expressar 

através da entonação da voz, já na cultura surda isto se dá nas expressões faciais e 

corporais. Não basta apenas a língua de sinais, é de suma importância tais 

expressões, como forma de transmitir o contexto da mensagem que não pode ser 

compreendido pela oralidade. Mesmo que os surdos sejam oralizados8, ele também 

usa deste recurso visual, pois se apóiam na percepção visual para ajudar na 

compreensão da leitura labial. A comunidade surda luta para que hajam programas 

                                                             
8
 Surdos oralizados são aqueles que não convivem com a comunidade surda e/ou que não usam a 

língua de sinais em sua totalidade, estes se comunicam pela fala (num menor grau de surdez), escrita 

e leitura labial. 
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de televisão legendados, e auxílio de interpretem em teatros e filmes nacionais 

legendados em português nos cinemas. 

 

Gomes (2011) afirma que cultura e língua são instrumentos inseparáveis que 

agem em conjunto na construção cultural dos sujeitos surdos. Desta forma, 

consideramos que a cultura é o principal instrumento de construção identitária, ou 

seja, é em determinado grupo social que um indivíduo firma sua identidade. Por 

conta disto, percebe-se que a cultura não é produzida por um homem de forma 

isolada, mas sim de forma coletiva a partir do desenvolvimento das particularidades 

de uma comunidade. 

Nesta pesquisa foi discutido que existem inúmeras manifestações culturais, 

grupos culturais e identidade cultural. A que será abordada neste trabalho é a cultura 

surda, poucos sabem que existe sim uma cultura característica de pessoas surdas, e 

indagam sobre o porquê já que elas vivem em um mesmo ambiente social que 

pessoas ouvintes. Tais questionamentos são causados pela falta de conhecimento 

acerca do povo surdo, pois acham que estes vivem de forma isolada e que devem 

viver de acordo com a cultura dos ouvintes para que sejam considerados “normais”.  

Sobre esta visão distorcida de determinados grupos sociais integrados por 

pessoas surdas, tomemos como exemplo o relato do antropólogo José Guilherme 

Magnani (2007), que através de festas em associações de surdos constatou que os 

sujeitos surdos têm sua própria maneira de agir diferenciada dos sujeitos ouvintes. 

Através de um núcleo de pesquisa o autor foi ao encontro com esta comunidade 

com objetivo de dar uma visão antropológica e mais especificamente identificar a 

rede de sociabilidade dos surdos numa cidade de São Paulo.  Sua estratégia de 

campo começa pela área do lazer por já ter familiaridade com a temática, mas 

também pela importância dos eventos, e atividades culturais que fazem parte do seu 

circuito de socialização. Entretanto, ao se depara com sujeitos surdos na festa 

junina, ele se viu como o que estava fora do ninho. 

“Foi uma experiência diferente: entrei na festa e de repente me vi no 

meio de cerca de dois mil surdos – eu nunca tinha visto tantos surdos juntos 

– e ali eu que era o estranho! Não falava com eles, não entendia o que 

diziam, sentia-me caminhando por uma tribo cuja língua eu não conhecia, 

cujos costumes me eram alheios. Sequer sabia qual era a etiqueta: como é 

pedir desculpas, na língua de sinais, quando a gente esbarra em alguém? 
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No inicio, essa dificuldade causou certo constrangimento, mas logo comecei 

a circular no meio deles e a apreciar outras formas de contato e 

sociabilidade que, se eu não podia decodificar através daquela língua, 

porque eu não a dominava, podiam ser entendidas por meios de outros 

códigos.” (MAGNANI, 2007, p. 14) 

 

De acordo com ouvintes, o sujeito surdo só poderia ser integrado na 

sociedade de forma plena, se ele usufruísse da cultura ouvinte e se isso não 

acontecesse este sujeito seria considerado um desviante. Outro tipo de pensamento 

equivocado em relação ao povo surdo é considerar que são sujeitos deficientes e 

incapazes, para muitos, os surdos não são “civilizados” e às vezes são objeto de 

caridade como se fossem deficientes (PERLIN, 2003) 

A cultura surda é a maneira como um sujeito surdo interpreta o mundo, de 

acordo com suas percepções visuais, que ajudam na construção de sua identidade 

surda, isso inclui língua, idéias, crenças, costumes e hábitos inerentes ao povo 

surdo.  

[...] As identidades surdas são construídas dentro de 

representações possíveis da cultura surda, elas moldam-se de acordo com 

o maior ou menor receptividade cultural assumida pelo sujeito. E dentro 

dessa receptividade cultural, também surge aquela luta política ou 

consciência oposicional pela qual o individuo representa a si mesmo, se 

defende da homogeneização, dos aspectos que o tornam menos habitável, 

da sensação de invalidez, de inclusão entre os deficientes, de menos-valia 

social. (PERLIN, 2004, p. 77-78). 

 

Podemos considerar que a cultura surda reproduz valores que, em sua 

maioria, foram propagadas pelos próprios sujeitos surdos de outras gerações e 

através de associações, esta última não é procurada de imediato pelas famílias, que 

procuram primeiro as escolas na tentativa de “normatizar” as crianças surdas. 

É válido lembrar que, assim como na cultura de ouvintes, na cultura surda não 

significa que todas as pessoas surdas no mundo dividem a mesma cultura 

(WILCOX, 2005). 

Ao falar de cultura e relações estabelecidas entre pessoas que possuem certo 

tipo de deficiência e toda a dinâmica social, pode ser tomado como exemplo o 
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trabalho da autora Olivia Von der Weid9 (2014) , em sua tese, explica que cegos 

estabelecem uma relação com o ambiente e com as pessoas a sua volta como 

forma particular de significação. Ela explica que existem muitas barreiras na 

experiência da cegueira, assim como há com a surdez, tais como o preconceito, falta 

de acessibilidade, barreiras na comunicação, já que muitas interfaces são visuais. 

Weid, objetiva entender as formas de percepções e as formas em que cegos 

percebem o mundo, e o faz através de textos explicativos sobre cegueira e também 

pelas ações cotidianas de pessoas cegas. O mais importante em trabalhos com o de 

Weid e este que escrevo é não normatizar as questões abordadas, pois ao tentar 

compreender a cegueira e a surdez devemos problematizá-las e entender que elas 

são para pessoas cegas e surdas um regulador de experiências e de relações.  

Questões como as deficiências são objetos de estudos bem complexos, já 

que não compartilhamos do mesmo sentimento e experiências como quando 

podemos compartilhar quando é estudado um grupo social urbano.  Pois as 

percepções de mundo dessas pessoas cegas ou surdas vão além de questões de 

local, classe social, costumes ou estilo de vida.  

Segundo Weid, a cegueira por si só não forma um grupo cultural específico, 

como a comunidade surda. A estigmatização sofrida por eles, as projeções que a 

sociedade deposita em pessoas cegas, as une. Mas nem por isso elas têm o mesmo 

estilo de vida, os mesmos hábitos, frequentam os mesmos lugares ou pensam o 

mundo de forma parecida, o que as aproxima é uma condição corporal comum. O 

ponto em comum entre pessoas cegas é o compartilhamento de uma condição 

corporal específica, que afeta seus modos de estar no mundo. 

A autora destaca um fato em comum entre cegos e surdos, que é o déficit na 

educação, como a compensação social da cegueira parece ter o efeito colateral de 

mantê-los afastados de todo um universo cultural expressivo e comunicativo, tendo o 

afastamento de um componente significativo da cultura atualizado nos corpos e nos 

movimentos.                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                             
9
 Von der WEID, Olivia. „ ” Visual é um dos suportes do sonho: práticas e conhecimentos de vidas 

com cegueira.‟ RJ: PPGSA/IFCS/UFRJ, 2014. 
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3. COMUNIDADE SURDA 

 

 

[…] “comunidade” soa como música aos nossos 

ouvidos. O que essa palavra evoca é tudo aquilo que 

sentimos falta e de que precisamos para viver seguros 

e confiantes (BAUMAN, 2003, p. 9). 

 

 Como já foi abordada nesta pesquisa, a cultura surda se propaga e se produz 

de forma coletiva, um grupo de sujeitos surdos, partilhando de interesses, objetivos, 

hábitos, e manias em comum. Entretanto, essa coletividade abrange um raio maior 

do que apenas surdos, ela envolve toda uma comunidade que dividem uma mesma 

luta. 

 A comunidade surda é outro mecanismo muito importante na construção de 

uma identidade surda, pois é através deste convívio coletivo que haverá trocas 

culturais que ocorrem de forma espontânea. 

 Em seu significado mais simples, comunidade é um grupo social no qual seus 

integrantes vivem em determinada área, que usam da mesma linguagem e dialeto, 

costumes, e possuem a mesma visão de mundo e tem certas características em 

comum que os diferenciam de outros grupos no mesmo meio ou na mesma ocasião.  

 Segundo os autores Padden e Humphries (2000, p. 5),  

Uma comunidade surda é um grupo de pessoas que vivem em determinado 

local, partilham os objetivos comuns de seus membros, e que por diversos 

meios trabalham no sentido de alcançarem estes objetivos. Uma 

comunidade surda pode incluir pessoas que não são elas próprias surdas, 

mas que apóiam ativamente os objetivos da comunidade e trabalham em 

conjunto com pessoas surdas para alcançá-los. 

 

 Segundo os autores, Padden e Humphries (2000, p. 5) esclarecem a 

diferença entre cultura e comunidade, 

[...] uma cultura é um conjunto de comportamentos apreendidos de um 

grupo de pessoas que possuem sua própria língua, valores, regras de 

comportamento e tradições; uma comunidade é um sistema social geral, no 

qual um grupo de pessoas vivem juntas, compartilham metas comuns e 

partilham certas responsabilidades umas com as outras. 
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 Em suma, segundo os autores citados, a comunidade surda é composta não 

apenas por sujeitos surdos, mas também de familiares, professores e amigos 

ouvintes que se identificam com a luta deste povo. Há casos também em que surdos 

frequentam comunidades ouvintes e sofrem certa pressão do contexto no qual estão 

inseridos, como uma tentativa de normalizar os surdos naquela comunidade 

ouvintista por não aceitarem a cultura surda, sendo que os sujeitos surdos não 

entendem a cultura da comunidade em questão. 

 Os sujeitos surdos têm reações emocionais que são interpretados como 

padrão comportamental do povo surdo e que constituem contatos mais próximos 

entre os membros da comunidade surda, como amizade, lealdade e casamento 

entre eles. O autor Lane (1992) diz que dentro da cultura surda há uma 

característica notável que são os casamentos endógamos10, nove entre cada dez 

pessoas da comunidade de surdos americana, casa-se com membros de seu 

mesmo grupo cultural. 

 Esse fato produz um padrão de comunidade em que o tempo em que 

permanecem é fragmentado, por outro lado, são extremamente próximos 

uns aos outros, havendo a tendência entre os membros da comunidade 

surda casarem entre si ou de residirem próximos uns aos outros. Essa 

característica social faz com que pessoas surdas mantenham sua vida na 

comunidade surda, participando da associação de surdos, realizando 

atividades conjuntas, estudando em uma mesma escola, empreendendo 

lutas e reivindicações conjuntas. (KARNOPP, 2005, p. 230-231) 

Como foi dito acima, este padrão de comportamento do povo surdo conversa com a 

frequência com que acontecem os bailes nas associações, com concursos e 

prêmios, discursos de presidentes, e também a entrega de troféus e medalhas aos 

atletas surdos nos eventos esportivos esta inclusa neste padrão. 

 Outro fato importante da cultura surda que deve ser ressaltado é a tradição do 

batismo de nomes dos membros das comunidades em língua de sinais, que pode 

ser uma característica física marcante, sua profissão ou ate mesmo a primeira letra 

de seu nome. 

                                                             
10

 No casamento endógamo, ambas as partes do casal pertencem a uma mesma comunidade. 
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 Ao surgirem as primeiras associações, elas tinham apenas o objetivo de 

utilizar seus espaços como meios de lazer e de recreação como as festas, mas com 

o tempo, foram surgindo outras necessidades como os engajamentos políticos e de 

outras práticas de esporte. Na pratica esportiva dos surdos não requer muitas 

mudanças, apenas alguns detalhes, como a troca de avisos sonoros para avisos 

luminosos, nenhuma outra regra precisa ser mudada, já que os surdos possuem a 

mesma habilidade física do que um atleta não surdo. A cada quatro anos acontece a 

Olimpíada Mundial de Surdos. 

 Como já foi previamente falado, as associações assumiram papeis de 

representar a comunidade surda politicamente, este é outro artefato cultural influente 

nas comunidades surdas. Do ponto de vista histórico, o povo surdo brasileiro 

perpetuou e transmitiu muitas tradições em suas organizações, e o ponto mais 

importante para a comunidade surda são as associações.  

 As associações, atualmente, possuem majoritariamente objetivos políticos. 

Nestes lugares os membros se reúnem em assembléias para compartilhar de 

interesses em comum, para atuarem na luta pelos seus direitos perante a justiça e 

seus direitos como cidadãos.  

 Uma importante entidade filantrópica no Brasil é a Federação Nacional de 

Educação e Integração de Surdos (FENEIS), que tem como finalidade a defesa e a 

luta pelos direitos da comunidade surda brasileira, defendendo políticas linguísticas, 

de educação, cultura, saúde e assistência social, esta instituição desenvolve ações a 

fim de valorizar e estimular a autonomia pessoal, a interação e o contato de 

expressões e modos diversos de pensar, agir e sentir.11 

 As comunidades surdas procuram defender movimentos pela pedagogia 

surda, literatura surda, currículo surdo nas escolas, história cultural, aceitação da 

língua de sinais e de valores culturais. O povo surdo vê que é na luta política o 

caminho para o reconhecimento da língua de sinais e das identidades surdas contra 

a cultura que a comunidade ouvinte tenta impor. 

 A existência da comunidade surda não é um fator de isolamento dos surdos 

da comunidade ouvinte, mas quando há uma identificação dos sujeitos com a 

                                                             
11

 Informações retiradas do site: http://feneis.org.br/sobre/. Acesso em 02 de julho de 2017. 



34 
 

comunidade surda, estes se sentem mais motivados a valorizar sua identidade 

cultural, e com isso percebe-se a melhora da autoconfiança, e agora com confiança 

e a retirada do estigma imposto de que são “deficientes”.  

 Podemos concluir que, comunidade surda é formada por surdos e ouvintes 

envolvidos com a luta de sujeitos surdos que partilham de códigos em comum. 

 

3.1 FAMÍLIA 

 

 

 A questão da surdez provoca grande impacto e mudanças na dinâmica da 

família e também no papel em cada membro exerce, estimulando uma expectativa 

que os pais criam sobre o filho. É inegável a importância da função da família no 

desenvolvimento da criança.  

Em uma família de surdos, o nascimento de uma criança surda é benquisto, 

pois esta família já sabe de toda a dinâmica do povo surdo, não vê a criança como 

deficiente ou como problema, como comumente ocorre em famílias ouvintes. Ao 

saberem do diagnostico da surdez, as famílias ouvintes se chocam, lamentam por 

não terem um filho “normal”, se frustram e buscam, de qualquer maneira, achar a 

“cura” pro que eles chamam de “deficiência”. 

 Observamos que existem vários níveis de surdez, há os profundos, nos quais 

não há possibilidade de audição, e há graus de moderado a leve que com uso de 

aparelhos auditivos pode melhorar a audição, mas não de forma eficaz. Podem ser 

encontradas, também, reparações cirúrgicas como o implante coclear, que se 

configura em duas partes, interna e externa ao ouvido, uma vez que os eletrodos 

internos ligam-se á parte externa que exerce uma função parecida com o de uma 

antena, captando e mandando Sinais sonoros. Entretanto, o uso deste método é um 

tanto invasivo e, de certa maneira, cerceia a liberdade do sujeito surdo. 

 Essa tentativa de “normatizar” uma criança ou adulto surdo prejudica a 

construção de sua identidade, em casos de crianças é de responsabilidade dos pais 

criarem vínculo com a comunidade surda para maior apoio e aprendizagem da 

cultura surda. O psicólogo e professor da Universidade de Northeastern, Lane (1992, 

p. 21) explica sobre a não procura á comunidade surda: 
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Apesar da criança surda que foi sujeita ao implante não se mover facilmente 

no mundo ouvinte, é pouco provável que o faça na comunidade dos surdos, 

é pouco provável que aprenda fluentemente a American Sign Language,
12

 

[...] criando seus próprios valores fundamentais existentes naquela 

comunidade. A criança surda corre, então, o risco de se desenvolver sem 

qualquer tipo de comunicação concreta, seja ela falada ou gestual. 

Consequentemente, esta criança poderá desenvolver problemas de 

identidade, de adaptação emocional e até mesmo de saúde mental. 

 

 Um dos maiores problema encontrados nas famílias ouvintes é a carência 

emocional e de dialogo, de entendimento e a falta de noção do que é a cultura 

surda. A pedagoga surda Karin Strobel13 (2008, p. 61) conta um relato em seu livro 

de uma pessoa surda numa família ouvinte: 

 

Em muitas ocasiões eu não entendia o que falavam na mesa durante 

as refeições ou durante as novelas na televisão, e muitas vezes eu 

implorava às pessoas pela pouca atenção e explicação de tudo. 

 

 Entretanto, há exceções, pode haver casos de alguns membros ouvintes da 

família se informar e se aprofundar a respeito da cultura surda e até mesmo 

aprender libras, de forma a estabelecer um bom diálogo e vinculo com o familiar 

surdo, passando para ele informações do que esta acontecendo à sua volta, tal 

relação é um bom exemplo de aceitação da cultura surda. Nas famílias surdas, as 

crianças surdas têm informação que auxilia na compreensão dos artefatos culturais 

presente no povo surdo. 

 De acordo com os autores Lane, Hoffmeister e Bahan (1996, p. 27):  

O ambiente visual e a língua (linguagem), o enriquecimento das interações 

e estas pequenas acomodações, tudo resulta num grande gasto para o 

desenvolvimento da criança surda. A maioria das crianças surdas de pais 

surdos funciona melhor do que as crianças surdas de pais ouvintes nas 

áreas acadêmicas, sociais e lingüísticas. Crianças surdas de pais surdos 

desenvolvem um sentido de identidade que é forte e autogovernada. 

  

                                                             
12

 Língua de Sinais Americana (ASL). 
13

 STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a cultura surda. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2008 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Encontramos na sociedade uma grande resistência em entender a existência da 

cultura surda, pois alguns ainda acham que cultura é algo universal, a hegemonia 

cultural tende a colocar apenas a cultura ouvinte como a correta. Segundo Wrigley 

(1996, p. 35), 

[...] os universalismos, em todo discurso, são alimentados pela noção de 

que os seres humanos compartilham propriedades comuns. Esta busca de 

universalismos é acompanhada por atitudes de acomodação ou por 

estratégias usadas para neutralizar os desafios às definições hegemônicas. 

É aí que as culturas nativas dos surdos sugerem formas para falarmos de 

um “universalismo vivido”, “de experiências de surdez”. Ora, os surdos 

podem espalhar certos aspectos da cultura dominante que os circunda, mas 

também possuem raízes epistemológicas pelas quais esses aspectos foram 

legitimamente “declarados” ou “compreendidos” dentro da experiência 

nativa dos surdos. 

Pode acontecer de sujeitos surdos acharem que terão mais sucesso social 

por se adaptarem à determinadas situações, se condicionando aos valores e normas 

hegemônicas dessa comunidade por estarem em contato com a comunidade 

ouvinte. 

Quando sujeitos surdos não se aceitam como integrantes da cultura surda, 

eles acabam se identificando como parte da cultura ouvinte. A consequência disto é 

a formação de identidade surda deficitária ou inexistente, pois ele não se reconhece 

como parte de uma cultura diferente, ou seja, o jeito de ser surdo e de perceber que 

ele é diferente do ouvinte. A família, como já foi falado neste trabalho, é fundamental 

para o primeiro contato da criança com o povo surdo, quando sua participação é 

negligenciada é provável que esta criança ache que ser surdo é ruim. As tentativas, 

por meio dos pais e das escolas, de fazer com que a criança surda reproduza uma 

cultura ouvinte resulta em sua baixa autoestima. A sociedade em si possui uma 

maneira muito errada ao pensar que o surdo deve se adaptar à cultura ouvinte por 

esta ser predominante na sociedade, isto resulta num maior afastamento do povo 

surdo de uma inclusão social plena. 
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Dizer que é de escolha do sujeito surdo saber e aprender a utilizar a fala é tão 

errado quanto forçar uma cultura que não lhe pertence, e também e negar-se a 

entender a realidade do povo surdo. É importante lembrar, como já foi falado aqui, 

que por muitos anos na história do povo surdo houve uma grande estigmatização, a 

cultura surda e a língua de sinais sofreram perseguições, pois os surdos eram 

considerados inferiores e deficientes pelos ouvintes, e que desta forma eles 

deveriam se oralizar para serem considerados normais. Como relata Emmanuelle 

Laborit14 (1994, p. 131): 

Os sinais podem ser agressivos, diplomáticos, poéticos, filosóficos, 

matemáticos: tudo pode ser expresso por meio de sinais, sem perda 

nenhuma de conteúdo. Para aprender a falar, um surdo precisa de horas 

diárias de trabalho árduo, enquanto o conhecimento de sinais ocorre de 

forma espontânea, quase imediata. Os surdos pré-linguais, ou seja, que 

nunca ouviram ou que perderam a audição muito cedo, não invejam os 

ouvintes e não se consideram deficientes. Recuso-me a ser considerada 

excepcional, deficiente. Não sou. Sou surda. Para mim, a língua de sinais 

corresponde à minha voz, meus olhos são meus ouvidos. Sinceramente, 

nada me falta. É a sociedade que me torna excepcional. 

  A compreensão de aspectos do povo surdo como suas lutas, conflitos 

culturais, suas identidades e os artefatos culturais que integram e auxiliam na 

formação da identidade do sujeito surdo, ajudam na discussão do poder que esses 

fatores exercem na inclusão e também na exclusão social do povo surdo. A 

inclusão pode ocorrer em diversos lugares em que há interação entre indivíduos, 

não só em escolas, mas também em restaurantes, shoppings, local de trabalho, 

órgãos públicos, instituições religiosas, entre outros. 

Sobre a inclusão nos lugares citados acima, ela é falha ou quase que 

inexistente, pois nestes lugares a maioria dos avisos, informações e anunciações 

são sonoras, sendo assim, o sujeito surdo é prejudicado e lesado. Uma solução 

simples seria a implementação de avisos luminosos ou qualquer outro aviso de 

caráter visual para que a cidadania do povo surdo seja exercida sem lacunas 

vazias. 

                                                             
14

 Emmanuelle Labourit é uma atriz francesa, surda profunda, autora do livro “O vôo da gaivota” que 

narra suas memórias de infância, adolescência e vida adulta. 



38 
 

Já no mercado de trabalho, a inclusão dependerá de cada empresa, se ela 

está adaptada às necessidades culturais do povo surdo e também dos colegas de 

trabalho. Para que a inclusão ocorra nas empresas, é fundamental a contratação de 

intérpretes e tradutores de libras para que atuem juntos aos funcionários surdos em 

reuniões, palestras e cursos oferecidos pela empresa. Além da contratação de 

intérpretes, é considerável que a empresa instrua os funcionários ouvintes para que 

saibam os códigos do povo surdo, sua cultura e sua maneira de ver o mundo, 

evitando que haja conflitos na empresa e que os funcionários surdos não sejam 

excluídos das redes de sociabilidade da empresa. 

A luta pela inclusão tem como objetivo envolver toda a sociedade, entretanto 

a sociedade não vê o povo surdo como uma diferença cultural, mas como um 

indivíduo deficiente que necessita de normalização, cujo único padrão que pode ser 

aceito é o dos ouvintes. 

Nas escolas, não há suporte para receber crianças, pois não há espaço para 

as diferenciações culturais, nelas não são compartilhadas as identidades culturais 

dos surdos, resultando na dificuldade de adaptação. Há Leis que asseguram a 

existência de escolas específicas para o povo surdo e também que haja uma 

efetiva inclusão nas escolas com o auxílio de intérpretes em escolas regulares. 

Porém, as escolas têm como sua primeira língua a língua portuguesa como 

principal forma de comunicação, mas esta não é a verdadeira inclusão. Há relatos 

de alunos surdos que estudam em escolas regulares que dizem que se sentem 

marginalizados e estrangeiros, pois estão em meio à comunidade ouvinte que só 

usa a língua portuguesa, e nela fingem que entendem o que está acontecendo 

como estratégia de sobrevivência. 

Apesar desta falta de suporte nas escolas, há uma determinação da 

Legislação Brasileira que determina a inclusão de pessoas com necessidades 

especiais na rede regular de ensino. Entretanto, como já vimos neste trabalho, há 

muitos problemas na implementação dos direitos garantidos em legislação, que 

reconhece a LIBRAS como forma de comunicação do povo surdo.  

Para que, nós ouvintes, entendamos a cultura surda é importante a 

convivência com a comunidade surda. A cultura surda é como se fosse uma cultura 

estrangeira quando não temos contato direto com ela, é preciso que busquemos 
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conhecê-la e entender como o surdo enxerga o mundo, é preciso construir relações 

interculturais e linguísticas. 

A sociedade é dotada de diversos grupos culturais, e cada um deles não vive 

de maneira isolada, mas sim integrados, mesmo que em conflito. Por viver em 

conjunto e na presença de culturas e peculiaridades diferentes, que nenhum grupo 

social deve ser deixado de lado, nenhum grupo social deve ser considerado melhor 

ou pior que outro. TODAS as diferenças devem ser respeitadas e reconhecidas 

como identificação social e cultura. 

 Este trabalho teve o objetivo de apresentar características que integram a 

comunidade surda, através de produções prévias, experiências vividas e eventos 

promovidos sobre o assunto.  

 Embora eu tenha tido convivência com pessoas surdas, e partir disto tenha 

descoberto uma cultura diferente da que estava acostumada, foi apenas a partir das 

pesquisas realizadas, e de toda minha participação no núcleo de pesquisa NUEDIS 

que pode conhecer a fundo a comunidade surda, bem como sua cultura e seus 

principais aspectos que fazem parte da construção identitária de cada pessoa. 

 Em dezembro de 2016 houve um Encontro de Professores e Alunos de Libras 

para conversar sobre expectativas e realidades das universidades no ensino de 

Libras, onde compus uma roda de conversa junto de alunos de outras universidades 

para falar sobre o impacto da disciplina de libras e relatar nossas experiências na 

universidade. No fim desta roda de conversa pude confirmar que o ensino de Libras 

nas universidades ainda necessita de atenção especial, que muito além das libras, 

poucas pessoas sabem que a comunidade surda tem sua própria identidade, cultura 

e maneira de interpretar o mundo e que não precisam ser iguais aos ouvintes. 

 Com o acontecer dos congressos, palestras e workshops ofertados pelo 

núcleo de pesquisa, foi perceptível o crescimento do público presente, e foi bastante 

animador ver que cada vez mais pessoas estão se interessando pelas questões do 

povo surdo, e ver crescer esse movimento dentro da universidade e o interesse em 

buscar uma maior inclusão social foi essencial para me motivar a prosseguir com 

este tema que me apaixonei em 2013. 
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 Apesar de existir associações de surdos em quase todas as cidades do país e 

apesar de haver leis que pretendem regulamentar a inclusão escolar entre surdos e 

ouvintes, a cultura surda precisa ser mais divulgada. As diferenças, não apenas 

lingüísticas, mas também de identidade precisam ser aprendidas pelas pessoas que 

convivem em sociedade, pois é somente conhecendo as diferenças e características 

das pessoas que aprendemos a respeitar e conviver com a surdez do outro não 

como doença, mas como identidade cultural.  

 Escrever sobre uma cultura que não me pertence não foi fácil, eu contei com 

o auxilio de autores surdos, de pessoas que participam da comunidade surda, e de 

experiências vividas para identificar o que estava sendo falado por quem tem 

propriedade no assunto. Durante os anos de minha graduação aprendi a olhar com 

um olhar mais analítico e sociológico questões que nos passavam despercebidas no 

dia a dia, desconstruir conceitos não é uma tarefa fácil, uma vez que estão 

enrraigados em nós. Das ciências sociais levarei comigo muita coisa aprendida, mas 

com toda certeza nunca mais verei o mundo com os mesmo olhos, é agora um olhar 

mais profundo e perceptivo. Este curso me transformou numa estudante mais 

curiosa, que não aceita a superfície do conhecimento, e esta curiosidade me 

transformou uma pesquisadora cuidadosa, analítica e de grande percepção. 

Concluo esta monografia não só como o fim de uma jornada na graduação, 

mas sim como o começo da luta pela igualdade de uma minoria que está próximo de 

nós.   
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