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RESUMO 

 

Este trabalho monográfico busca discutir a educação de surdos em uma 
perspectiva cultural e identitária como pressuposto à inclusão na escola regular. 
O trabalho abarca uma abordagem histórico-crítica da educação de surdos 
desde a Antiguidade Clássica até os dias atuais, focando na Europa e no Brasil, 
para problematizamos o processo de segregação social dos surdos e os 
desdobramentos no processo educacional. Com essa análise, pretendemos 
enfatizar o significado da luta pela garantia do direito à educação ser para todos, 
sem exceção. Além disso, refletimos sobre os conceitos de cultura e identidade 
surda, explicitando a importância da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), para 
o reconhecimento dos surdos. Para então, discutirmos o papel da escola na 
valorização da cultura surda e na formação da identidade surda, a fim de trazer 
mais elementos para o debate social e com isso potencializar mudanças na 
escola para que ocorra a inclusão plena das pessoas com deficiência auditiva e 
das pessoas com surdez. A partir desse estudo, procurei compreender o papel 
que a escola regular ocupa na formação da cultura e da identidade desses 
alunos, almejando que esta pesquisa colabore com a formação de educadores 
e com o empoderamento de surdos, que ainda encontram barreiras ao processo 
de reconhecimento de sua identidade e sua cultura.  

 

 

Palavras-chave: Deficiência Auditiva; Surdos; Educação; Identidade; Cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This monographic work seeks to discuss the education of deaf people from 
a cultural and identity perspective as an assumption for inclusion in regular 
school. The work encompasses a historical-critical approach to deaf education 
from Classical period to the present day, focusing on Europe and Brazil, in order 
to problematize the process of social segregation of the deaf and its conse-
quences in the educational process. With this analysis, we intend to emphasize 
the meaning of the struggle to guarantee the right to education to be for everyone, 
without exception. In addition, we reflect on the concepts of deaf culture and iden-
tity, explaining the importance of the Brazilian Sign Language (LIBRAS) for the 
recognition of deaf people. So then, we discuss the role of the school in valuing 
deaf culture and in the formation of deaf identity, in order to bring more elements 
to the social debate and thereby leverage changes in the school so that the full 
inclusion of people with hearing impairment and deaf people. From this study, I 
tried to understand the role that the regular school plays in the formation of culture 
and identity of these students, aiming for this research to collaborate with the 
training of educators and with the empowerment of deaf people, who still face 
barriers to the process of recognizing its identity and its culture. 

 

 
 

Keywords: Hearing impairment. Deaf. Education. Identity. Culture.  
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é refletir sobre as questões de formação da 

cultura e identidade surda no espaço escolar regular, tendo em vista que este 

espaço foi forjado e normatizado para lidar de modo homogeneizador com os 

alunos.  

Um dos marcos atuais mobilizador de discussões e reflexões sobre o 

desafio posto foi o tema da redação do Exame Nacional de Ensino Médio 

(ENEM) 2017. A proposta do MEC solicitou uma reflexão sobre os "Desafios para 

a formação educacional de Surdos no Brasil", fato que provocou diferentes 

reações, mas, sem dúvida, deu visibilidade à questão. Vale ressaltar que o 

ENEM é hoje o principal meio de ingresso nas instituições públicas de nível 

superior do país. 

Uma das barreiras à inclusão plena é a segregação, que ocorre quando 

as pessoas com necessidades específicas são separadas das outras 

compactuando com o sistema social excludente, que não considera os "fora dos 

padrões" estabelecidos pela sociedade. Não é à toa que a Declaração de 

Salamanca (UNESCO, 1994), referencial basilar da educação inclusiva, defende 

que toda criança com necessidades educacionais especiais e deficiência deve 

ter acesso à escola regular, comprometida com a aprendizagem de todos os 

alunos, adequando sua Pedagogia e seu sistema educacional: 

 
 

O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam 
acomodar todas as crianças independentemente de suas condições 
físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras. 
Aquelas deveriam incluir crianças deficientes e superdotadas, crianças 
de rua e que trabalham, crianças de origem remota ou de população 
nômade, crianças pertencentes a minorias linguísticas, étnicas ou 
culturais, e crianças de outros grupos desavantajados ou 
marginalizados. [...] Escolas devem buscar formas de educar tais 
crianças bem-sucedidamente, incluindo aquelas que possuam 
desvantagens severas. Existe um consenso emergente de que 
crianças e jovens com necessidades educacionais especiais devam 
ser incluídas em arranjos educacionais feitos para a maioria das 
crianças. Isto levou ao conceito de escola inclusiva (UNESCO, 1994, 
p. 3-4). 

 
 

Visando combater a segregação e o preconceito Salamanca (UNESCO, 

1994, p. 7) orienta que: 
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19. Políticas educacionais deveriam levar em total consideração as 
diferenças e situações individuais. A importância da linguagem de 
signos como meio de comunicação entre os surdos, por exemplo, 
deveria ser reconhecida e provisão deveria ser feita no sentido de 
garantir que todas as pessoas surdas tenham acesso a educação em 
sua língua nacional de signos.  

 
 
Nesse sentido, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), propõe o delineamento de ações 

educacionais que visam superar a lógica da exclusão no ambiente escolar. 

Nesse contexto, insere-se a educação bilíngue: 

 
 

Para o ingresso dos alunos surdos nas escolas comuns, a educação 
bilíngue - Língua Portuguesa/Libras desenvolve o ensino escolar na 
Língua Portuguesa e na língua de sinais, o ensino da Língua Portuguesa 
como segunda língua na modalidade escrita para alunos surdos, os 
serviços de tradutor/intérprete de Libras e Língua Portuguesa e o ensino 
da Libras para os demais alunos da escola (BRASIL, 2008, p. 11). 

 
 

Importa destacar que em 2002, Língua Brasileira de Sinais (Libras) foi 

reconhecida como língua e aceita como segunda língua oficial brasileira através 

da Lei Nº 10.436, processo que esteve em trâmite desde 1993. E com a Lei N° 

12.319/10 é regulamentada a profissão de Tradutor e Intérprete da Libras.  

Com o Decreto N° 5.626/05, a educação bilíngue pode ser desenvolvida 

por meio de "docentes das diferentes áreas do conhecimento, cientes da 

singularidade linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de 

tradutores e intérpretes de Libras - Língua Portuguesa" (BRASIL, 2005, Artigo 

22, inciso II). Cabendo aos tradutores e intérpretes de Libras/língua portuguesa 

"viabilizar o acesso dos alunos aos conhecimentos e conteúdos curriculares, em 

todas as atividades didático-pedagógicas" (Artigo 21, §1º, Inciso II) e "no apoio 

à acessibilidade aos serviços e às atividades-fim da instituição de ensino" (Artigo 

21, §1º, Inciso III).  

Ademais, o Decreto (BRASIL, 2005) também reconhece como pessoa 

surda aquela que “por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo 

por meio de experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo 

uso da Língua Brasileira de Sinais - Libras.” Essa orientação tem como propósito 

alterar uma visão retrógrada e conservadora de anormalidade, limitação e 
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incapacidade, centralizando o debate no âmbito sócio-cultural e não apenas no 

clínico. 

 
 

Em vez de se entender a surdez como uma exclusão e um isolamento 
no mundo do silêncio, defini-la como uma experiência visual; em vez 
de representa-la através de discursos médicos e terapêuticos, quebrar 
essa tradição por meio de concepções sociais, linguísticas e 
antropológicas; em vez de submeter os surdos a uma etiqueta de 
deficientes de linguagem, compreendê-los como formando parte de 
uma minoria linguística; em vez de afirmar que são deficientes, dizer 
que estão localizados e são produzidos no discurso da deficiência 
(SKLIAR; SOUZA, 2000, p. 13 apud MASCARENHAS, 2016, p. 53). 

 
 

Nesse sentido, o decreto também representa uma importante conquista, 

no que diz respeito ao reconhecimento da cultura dos surdos, quando define a 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) como disciplina curricular obrigatória nas 

licenciaturas e disciplina optativa nos demais cursos de ensino superior, o uso e 

difusão da Libras para o acesso de pessoas surdas à Educação e o direito à 

saúde.  

Destacamos que as leis decretadas, a partir do movimento e da luta surda, 

são muito atuais, a maioria dos anos 2000, e mudanças significativas requerem 

tempo. Reafirmamos o aparato legal como o passo estruturante desta 

caminhada, que requer a reorganização estrutural e cultural dos sistemas de 

ensino, a fim de que estes se tornem inclusivos, de forma a assegurar o 

atendimento das especificidades educacionais de todos os alunos. 

 
 

A partir do momento em que a criança passa a frequentar a escola, 
esta transforma-se em um outro importante contexto de socialização 
que será determinante para o seu desenvolvimento e curso posterior 
de sua vida, pois vai interagir com pessoas de diferentes meios 
familiares, concepções de vida, graus de conhecimento, etnias, 
religiões etc. Por isso, se a escola optar por uma proposta de educação 
que valorize a língua de sinais e o contato com os pares surdos, a 
identidade da criança será mais fortalecida. É através desses modelos 
que se oportunizarão futuras representações sociais e a interiorização 
de significados da cultura, que serão compartilhados socialmente em 
todos os momentos de sua vida (BRASIL, 2006, p. 98-99). 
 
 

Portanto, a escola se apresenta como oportunidade de o surdo construir 

seu “EU”, por meio de relações com professores referência de turma e os 

especializados, bem como com seus colegas de turma surdos e ouvintes.  
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A inclusão é um processo de exercício de convivência entre culturas e, 
por isso, parte da necessidade de apoio, concreto, tanto para Surdos 
como para ouvintes, para que eles possam saber um pouco mais uns 
sobre os outros, conhecer a outra cultura, para aprenderem a respeitá-
la e conviver com ela sem que haja choques. O apoio, neste caso, não 
só é fundamental, é essencial para o sucesso da inclusão (ALVES, 
2005, p. 34).  
 
 

Portanto, entender como ocorre a formação da identidade de pessoas 

surdas no cotidiano escolar é de suma importância, a fim de concretizarmos as 

leis decretadas que asseguram o direito de todos à educação. Além disso, a 

pesquisa é caminho para contribuir com o empoderamento dos surdos que ainda 

têm dificuldades de ter reconhecida sua identidade e cultura, por pertencerem a 

um grupo minoritário, que é discriminado; assumindo a escola como espaço de 

formação humana de individualidade e de coletividade, ou seja, que todos 

estejam aptos a participar da sociedade. 

Diante disso, o objetivo geral do trabalho é discutir sobre a formação da 

cultura e identidade surda como elementos imprescindíveis da inclusão escolar 

e tensionar os limites e as possibilidades do sistema educacional brasileiro. Para 

isso, elaboramos como objetivos específicos: 1. Refletir sobre a educação de 

surdos ao longo da história; 2. analisar o processo de reconhecimento da cultura 

e identidade surda na contemporaneidade, reconhecendo a importância da 

língua no processo de formação do conhecimento; 3. discutir os limites e as 

possibilidades do sistema educacional brasileiro. 

Trata-se de um estudo bibliográfico, com destaque aos estudos 

desenvolvidos por: Strobel (2008), Sá (2010) e Quadros (2017) e de leis e 

decretos, que orientam a implementação de um sistema educacional inclusivo 

no Brasil.  

No primeiro capítulo, Abordagem Histórica da Educação de Surdos, 

destacamos a exclusão social que historicamente recaiu sobre os surdos, 

elaborando um apanhado desde a Antiguidade Clássica até os dias atuais. No 

segundo capítulo, Cultura e Identidade Surda, buscamos dialogar com as 

concepções sobre cultura surda e identidades surdas. No terceiro, A escola para 

Todos: Formação da Identidade Surda no Contexto Escolar, buscamos analisar 

os limites e as possibilidades da escola lidar com o aluno surdo e quais as 

consequências tanto na vida escolar como pessoal. 
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2 ABORDAGEM HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO DOS SURDOS 

  

Segundo Strobel (2008), “a presença do povo surdo é tão antiga quanto à 

humanidade. Sempre existiram surdos. O que acontece, porém, é que nos 

diferentes momentos históricos nem sempre eles foram respeitados em suas 

diferenças ou mesmo reconhecidos como seres humanos.” 

Na Antiguidade Clássica, as civilizações grega e romana se destacaram 

em variados campos relacionados ao desenvolvimento humano, deixando um 

legado para o mundo moderno. A Grécia Antiga, por exemplo, produziu inúmeros 

intelectuais em diversas áreas do conhecimento, enquanto Roma absorveu 

muito do intelectual grego e o difundiu para os territórios conquistados. Apesar 

de tanto conhecimento desenvolvido, ambos os povos viam os surdos como 

incapazes e defeituosos, que não poderiam ser educados e que eram 

improváveis de executar qualquer atividade intelectual. A argumentação se 

baseava na correlação da fala com a estruturação do pensamento, dando ao 

homem a vocação política. Aristóteles (355 a.C.), por exemplo, acreditava que 

ao não falar, não se possuía linguagem e, consequentemente, pensamento. De 

modo que:  

 

 

[...] de todas as sensações, é a audição que contribuiu mais para 

a inteligência e o conhecimento, portanto, os nascidos surdo-

mudo se tornam insensatos e naturalmente incapazes de razão 

(ARISTÓTELES, apud STROBEL, 2009, p. 18-19). 

 

 

Segundo Eiji (2011), “estar privado da experiência da língua oral, por 

exemplo, constituía um grande obstáculo para o aprendizado do mos maiorum 

(os costumes dos antepassados e ancestrais, que garantiam as virtudes e a 

coesão da sociedade)”. 

No Império Bizantino, em 529 d.C., o imperador Justiniano criou uma lei 

que proibia os surdos, com exceção dos oralizados, a formalizar contratos, 

elaborar testamentos, possuir propriedades ou reclamar heranças. Em 

Constantinopla, os surdos eram tratados da mesma forma, embora pudessem 

realizar algumas tarefas como serviços de corte ou como “bobos”, para entreter 

os reis e rainhas.   
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Em contrapartida, no Egito e na Pérsia, os surdos eram muito respeitados, 

admirados e considerados privilegiados por se acreditar que podiam se 

comunicar em segredo com os deuses, ainda assim os surdos não eram 

educados. O primeiro registro de um surdo sendo ensinado a falar ocorreu 

aproximadamente no ano 700 d.C., por John Beverley, um arcebispo inglês, que 

foi considerado por muitos o primeiro educador de surdos.  

Na Idade Média dois cenários ocorriam com os indivíduos surdos: 

enquanto a maior parte do povo surdo continuava sendo marginalizada e 

enfrentando descasos e sofrimentos; outros surdos, um grupo muito restrito de 

crianças e jovens da nobreza local, eram educados por iniciativas religiosas. A 

educação e “normalização” desse segundo grupo era reconhecida como um ato 

milagroso de cura e a pretensão de tal educação era a preservação dos direitos 

da nobreza. 

No fim da Idade Média e início da Idade Moderna acontece uma mudança 

de perspectiva e, com novas concepções, a surdez passa a ser analisada não 

pela ótica religiosa, mas pela razão e pela ciência, surgindo, então novas teorias 

sobre o aprendizado dos surdos. 

Na Itália, Girolamo Cardano (1501-1576), médico filósofo, foi um dos 

primeiros a afirmar que surdez e mudez não eram impedimentos para a 

aprendizagem. Cardano defendia que para que ocorresse essa aprendizagem 

não era necessária a fala e utilizava a língua de sinais e a língua escrita para 

ensinar. Segundo Strobel (2009), Cardano afirmava que “seria um crime não 

instruir o surdo-mudo”. 

Na Espanha, o monge Pedro Ponce de Léon (1520-1584) se torna um dos 

principais marcos na história da educação dos surdos ao fundir a primeira escola 

para surdos próximo de Madri, além de ter ensinado surdos a ler e escrever em 

um contexto ainda marcado pela crença de que o surdo não poderia ser 

educado: 

 
 

Seu trabalho não apenas influenciou os métodos de ensino para 

surdos no decorrer dos tempos, como também demonstrou que 

eram falsos os argumentos médicos, filosóficos e as crenças 

religiosas da época sobre a incapacidade dos surdos para o 

desenvolvimento da linguagem e, portanto, para toda e qualquer 

aprendizagem (LODI, 2005, p. 411 apud EIJI, 2011).  
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Destaca-se também o trabalho de Ponce de Léon ensinando dois irmãos 

surdos, membros de uma família nobre, a ler, escrever e falar, garantindo que 

conquistassem direitos, como herança e a possibilidade de se tornarem padre. 

Segundo Strobel (2009), “Mais tarde ele criou escola para professores de surdos. 

Porém ele não publicou nada em sua vida e, depois de sua morte, seu método 

caiu no esquecimento, porque a tradição na época era de guardar segredos 

sobre os métodos de educação de surdos.” 

No século XVII, Juan Pablo Bonet (1573-1633), um padre espanhol, deu 

continuidade ao trabalho iniciado por Ponce de Léon ensinando surdos a lerem 

e a falarem. Apesar de defender que seria mais fácil ensinar o surdo a ler 

utilizando um alfabeto manual (datilologia), Bonet proibia o uso da língua de 

sinais. 

Em 1620, Bonet publicou o primeiro livro sobre a educação dos surdos 

“Redução das Letras e Arte de Ensinar a Falar os Mudos”, despertando interesse 

de intelectuais europeus para a questão. No livro, Bonet apresentava o método 

utilizado no ensino dos surdos e, também, o alfabeto manual utilizado por ele. 

Ao analisar o alfabeto que era utilizado na Europa nas décadas de 1600, é 

possível observar mais semelhanças do que se espera com o alfabeto manual 

da Libras hoje. 

 

 Figura 1 - Alfabeto manual utilizado por Juan Pablo Bonet 

 

 

 

  

  

  

Fonte:  História de Aragón (Juan Pablo Bonet)1. 

 
1 Disponível em: https://historiaragon.com/2017/01/05/juan-de-pablo-bonet/. Acesso em: 01 dez. 2018 

https://historiaragon.com/2017/01/05/juan-de-pablo-bonet/
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Ainda no século XVII, o médico inglês John Bulwer (1606-1656) entendia 

que a língua gestual era essencial na educação dos surdos e, então, foi o 

primeiro inglês a desenvolver um método de comunicação entre surdos e 

ouvintes. Bulwer também tentou criar uma academia de surdos, mas não teve 

sucesso. 

No século XVIII, dois educadores contrastantes se destacam na Europa 

em relação à educação de surdos. Enquanto na França, Charles-Michel de 

l'Épée (1712-1789), conhecido como “Pai dos surdos”, acreditava que tentar 

ensinar o surdo a falar era perda de tempo e apoiou-se na língua gestual que 

chamou de “sinais metódicos”; na Alemanha Samuel Heinicke (1727-1790), 

conhecido como “Pai do método Alemão”, fundou as bases das abordagens 

oralistas e abominava as “linguagens de sinais”, pois poderiam prejudicar a 

aquisição da língua falada. 

 Durante o final do século XVIII e meados do século XIX, ocorreram muitas 

tensões entre as propostas gestualistas e oralistas, parte defendendo que o uso 

de sinais era o melhor método de ensino para os surdos, enquanto outra parte 

apoiava que a fala era um dos principais objetivos da educação.  

Então, em 1880, no Congresso de Milão, o segundo Congresso 

Internacional sobre Educação de Surdos, a abordagem do oralismo puro (que 

não utilizava sinais junto da fala) é elegido por um comitê constituído por 

ouvintes, portanto cabia às escolas de surdos o ensino da fala para inseri-los no 

mundo ouvinte e os gestos seriam banidos. 

A perspectiva oralista defendia que, assim como na Antiguidade Clássica, 

a razão só seria atingida com o domínio da fala, em função disso os gestos eram 

intoleráveis. Além disso, sem o domínio da língua falada o surdo não poderia se 

confessar ou encontrar-se na palavra de Deus, demonstrando, então, uma 

perspectiva antiga de cunho religioso. 

Portanto, durante o final do século XIX e grande parte do século XX, o 

oralismo reinou junto da proibição do uso de gestos, pois era afirmado que o uso 

de sistemas gestuais prejudicava o aprendizado da língua falada. Alguns alunos 

eram castigados, tendo até as mãos amarradas, se fossem pegos sinalizando. 

Com o aprimoramento da tecnologia e a chegada de novas próteses e aparelhos 

auditivos, exigia-se mais ainda que os surdos aperfeiçoassem seu 

comportamento ouvinte. 
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Após anos de proibição das línguas de sinais, os insucessos do oralismo 

começaram a ser percebidos, segundo a afirmação de Sá (2010, p. 19): 

  
 

Em todas as partes do Brasil e do mundo, os surdos têm sido 

condenados a um analfabetismo funcional, têm sido impedidos de 

alcançar o ensino superior, têm sido alvo de uma educação meramente 

profissional (treinados para o “mercado de trabalho”), têm sido 

mantidos desinformados, enfim, têm sido impedidos de exercer sua 

cidadania. 

 
 

Durante o período da educação oralista, cresceram os discursos do surdo 

como incapazes e alastraram-se medidas compensatórias para a normalização 

desses indivíduos. Isolavam-os da convivência em comunidades surdas e 

privavam-os de sua primeira língua natural, a língua de sinal. Estas se 

perpetuaram clandestinamente, visto que muitos surdos resistiram à ditadura 

oralista e, às escondidas, mantiveram viva sua língua e suas atividades culturais. 

Assim, a luta surda se fortaleceu e, aos poucos, foi encontrado seu espaço, a 

partir de lutas por direitos e reconhecimento na sociedade.   

A educação de surdos alavancou, apesar das tensões, pois, independente 

do método utilizado, os surdos começavam a ter a possibilidade de aprendizado. 

Então, as escolas para surdos começaram a se espalhar por outros países, como 

Estados Unidos e Brasil. 

Nos Estados Unidos, o reverendo Thomas Hopkins Gallaudet (1787-

1851), com influência europeia, abre a primeira escola americana para surdos, 

influenciando a abertura de mais escolas para surdos em outras cidades do país. 

Depois de sua morte, um de seus filhos participou da fundação do primeiro 

colégio universitário para surdos, que deu origem à Universidade Gallaudet - em 

homenagem ao reverendo -, instituição de estudos superiores para pessoas 

surdas em que a língua oficial é a American Sign Language (ASL). 

No Brasil, a educação de surdos teve início no Império quando o educador 

francês Ernest Huet2 (1822-1882) veio ao Rio de Janeiro para abrir uma escola 

para surdos a pedido de Dom Pedro II. Então, em setembro de 1857, foi fundada 

a primeira escola para surdos no Rio de Janeiro, o IISM – Imperial Instituto dos 

 
2 O primeiro nome de Huet não é claramente identificável, podendo ser conhecido como 

Eduard, Hernest ou Ernest. 
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Surdos-Mudos - hoje, Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES). Nesta 

escola foi instituída a Libras (Língua Brasileira de Sinais), uma mistura da língua 

de sinais francesa com alguns símbolos já usados pelos surdos de várias regiões 

do Brasil, para que os surdos brasileiros pudessem se comunicar e aprender de 

forma eficiente e padronizada.  

Em 1861, Huet foi embora do Brasil e o INES começou a ser dirigido por 

outras pessoas. Como consequência de alguns diretores sem experiência, em 

1868 o INES foi considerado um asilo de surdos após inspeção governamental. 

Segundo o site da instituição (INES), “em razão de ser a única instituição de 

educação de surdos em território brasileiro e mesmo em países vizinhos, por 

muito tempo o INES recebeu alunos de todo o Brasil e do exterior, tornando-se 

referência para os assuntos de educação, profissionalização e socialização de 

surdos.” 

Em 1957, o presidente Juscelino Kubitschek sancionou a lei 3.198, que 

alterou o nome do INSM (Instituto Nacional de Surdos-Mudos) para INES – 

Instituto Nacional de Educação de Surdos, uma mudança significativa, como é 

descrita no site do próprio INES3: 

 
 

No seu percurso de quase dois séculos, o Instituto respondeu por 

outras denominações, sendo que a mudança mais significativa deu-se 

no ano de 1957, que foi a substituição da palavra “Mudo” pela palavra 

“Educação”. Essa mudança refletia o ideário de modernização da 

década de 1950, no Brasil, no qual o Instituto, e suas discussões sobre 

educação de surdos, também estava inscrito (INES). 

 
 

Quando os alunos surdos se formavam no INES e retornavam às suas 

cidades, eles a ensinavam para outras pessoas e, assim, a Libras foi se 

espalhando pelo Brasil. Porém, outra razão para a difusão da língua foi o livro 

Iconographia dos Signaes dos Surdos-Mudos, o primeiro dicionário da língua de 

sinais no Brasil publicado por um ex-aluno do INES, Flausino José da Gama.   

Devido a muitas lutas e movimentos da comunidade surda, hoje, no Brasil, 

temos leis decretadas que respaldam os surdos e sua educação, além de leis 

relacionadas à inclusão. Porém, é necessário entender que leis não mudam 

repentinamente os pensamentos e valores da sociedade. A análise na linha do 

 
3 Disponível em: <https://www.ines.gov.br/> 

https://www.ines.gov.br/
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tempo da educação dos surdos evidencia a sociedade idealizada, padronizada 

e normatizada que fomos e que ainda somos, em que diferenças ainda causam 

certa resistência de aceitação e levam à segregação, aniquilando as 

possibilidades de construção de identidades e culturas das minorias. 

Ao analisarmos essa trajetória e suas consequências, fica evidente o 

porquê de a inclusão ainda ser um tabu hoje. A falta de conhecimento e a 

constante reafirmação de estereótipos sem fundamentos, promovem a exclusão, 

o preconceito, o capacitismo e ideias errôneas sobre a educação de pessoas 

surdas.  

 Apesar de a educação estar garantida na lei como direito de todos, a 

realidade é diferente do que é proposto e ainda precisa de muitas discussões, já 

que, no geral, a inclusão encontra barreiras. Por isso, são necessárias ações 

que garantam, não somente o acesso, mas também a permanência e a 

participação do aluno com deficiência no ensino regular. 
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3 CULTURA E IDENTIDADE SURDA  

 

A subjetividade destaca o “quem eu sou” e o “quem 

nós somos” da cultura.  

                                        Nídia Regina Limeira de Sá 

 

A identidade e a língua estão interligadas. No ditado “Penso, logo existo”, 

o filósofo Descartes descreve a relação entre pensamento, língua e identidade. 

Pois, na medida em que se pensa e se relaciona através de uma língua, a pessoa 

é moldada por ela. Assim, a língua recebe influência da cultura e também a 

influencia, por isso uma não existe sem a outra e por serem instrumentos de 

comunicação e elaboração das experiências de vida, refletem a identidade de 

seu falante ou sinalizador.  

Não por acaso, a cultura e a identidade cultural estão garantidas por lei 

no artigo 27º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo 215 da 

Constituição Federal de 1988 e na lei nº 13.018/2014. 

Desse modo, situamos a importância do reconhecimento e do 

fortalecimento da cultura surda, vivida em comunidade, em que as pessoas 

surdas se identificam, se compreendem e se constituem, definindo suas histórias 

e suas identidades. É, a partir da construção da identidade, que o surdo se 

entende como sujeito surdo e se reconhece nas semelhanças e diferenças com 

os outros.  

 

3.1 Conceituando Cultura e Identidade 

 
Todos temos contato com algum modo de cultura desde o início de nossas 

vidas, transmitido por nossa família, sendo conexão vital para a formação da 

nossa identidade. Segundo Veiga Neto (2003, p. 6 apud Castro Júnior, 2015, p. 

13): 
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[...] Assiste-se hoje a uma verdadeira virada cultural, que pode ser 
resumida como o entendimento de que a cultura é central não porque 
ocupe um centro, uma posição única e privilegiada, mas porque 
perpassa tudo o que acontece nas nossas vidas e todas as 
representações que fazemos destes acontecimentos [...]. 
 

 
Por sermos seres sociais, precisamos nos identificar e relacionar com 

comunidades que compartilham das mesmas origens e significados para 

construirmos nossa identidade cultural, e com outras comunidades para 

reconhecermos nossa cultura também através das diferenças.  

Mas qual seria o conceito de cultura? Segundo, Souza (2006, p.1 apud. 

Strobel, 2008, p.20) “[...] o conceito continua a oferecer mais indagações do que 

respostas”. O conceito de cultura é complexo, com aspectos tangíveis e 

intangíveis, isto posto, adotaremos aqui a perspectiva sócio-histórica. 

Na concepção vigotskiana, a cultura se dá nos instrumentos culturais, 

esses podem ser físicos ou abstratos. E é através dos sistemas simbólicos, ou 

seja, a linguagem, que se dá o desenvolvimento e as possibilidades de 

aprendizagem. Vigotski (2011) afirma que “o desenvolvimento cultural é a 

principal esfera que é possível compensar a deficiência”.  

Para ele a educação é a organização que pode auxiliar no 

desenvolvimento cultural, pois, é onde temos estímulos para criar e promover 

caminhos alternativos para desenvolver as funções superiores, como o uso de 

técnicas, estratégias e símbolos que auxiliem na superação das barreiras 

sociais. Os caminhos alternativos não estão relacionadas com a função 

biológica, mas sim com o social: 

 
 
Todo o aparato da cultura humana (da forma exterior de 
comportamento) está adaptado à organização psicofisiológica normal 
da pessoa. Toda a nossa cultura é calculada para a pessoa dotada de 
certos órgãos – mão, olho, ouvido – e de certas funções cerebrais. [...] 
Todos os nossos instrumentos, toda a técnica, todos os signos e 
símbolos são calculados para um tipo normal de pessoa. (VIGOTSKI, 
2011, 867)  
 
 

No caso dos surdos, caminhos alternativos se dão através do 

desenvolvimento de novos aparatos e instrumentos culturais ancorados nas 

dimensões  visuais e gestuais como possibilitar a fala através das mãos, 

utilizando-se de uma língua gestual-visual complexa e singular. 
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A construção cultural tem correlação à construção da identidade, já que 

estão intrinsecamente ligadas e ambas se constituem nas relações sociais. Ou 

seja, para discutirmos identidade é necessário considerarmos o contexto 

sociocultural.  

A identidade se constrói na coletividade, são nas/pelas experiências de 

vida que vamos nos identificando com outras pessoas e espaços, abarcando 

valores, crenças e símbolos. Daí porque "não é difícil concordar com o fato de 

que, do ponto de vista sociológico, toda e qualquer identidade é construída", 

(Castells, 1999, p. 23, apud Pedrosa; Zambrano, 2016, p. 3).  

A construção da identidade é um processo complexo e contínuo, além de 

ser de extrema importância para entender o ser social e, consequentemente, se 

dá com o outro e a partir do outro, mediados pelas culturas e pela língua, 

construímos o eu. Borges (2008, apud Salomão; Moraes, 2014, p. 4) destaca:  

 
 

que a construção de identidade se dá ao longo do tempo e das 
experiências vividas e está em contínua transformação. O contato 
social é fundamental para esta construção, pois é a partir dele que 
conhecemos as diferenças e reconhecemos as semelhanças. Cada um 
de nós tem singularidades que nos torna únicos (identidade pessoal), 
ao mesmo tempo em que encontramos pontos em comum com grupos 
que nos tornam pertencentes a ele (identidade social). E é a partir do 
contato com as diferenças que vamos sempre remodulando nossas 
identidades. 
 
 

Segundo Sá (2010), a questão da identidade está intrinsecamente ligada 

à diferença, visto que a identidade pode ser compreendida como a produção de 

diferenças.   

Essa diferença não deve ser negada e substituída apenas por um 

discurso de igualdade, educacionalmente falando. Visto que, é a partir de tais 

diferenças que aprendemos, desde crianças, a respeitar e conviver com os 

outros e, por isso, a demanda por um processo educativo singular. 

  

3.2 Constituição do sujeito surdo na perspectiva da identidade e da 

cultura  
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Grande parte da sociedade desconhece a existência da cultura surda. 

Isso acontece porque as pessoas fazem suposições erradas ao ouvir sobre o 

mundo surdo, já que não têm e, na maioria das vezes, não procuram ter, 

conhecimento. Além de assumirem que há somente uma forma “normal” de ser 

e estar no mundo: sendo ouvinte, por isso acontece a imposição de que o sujeito 

se adapte à cultura ouvintista. A cultura surda também é difícil ser aceita por ser 

considerado que surdos e ouvintes fazem as mesmas coisas, portanto, estariam 

inseridos na cultura dominante que é ouvintista, desconhecendo e 

desconsiderando as produções surdas. Skliar (2012, p. 29 apud Mascarenhas, 

2016, p. 54) explica que “nesse plano, a cultura surda seria um desvio, uma 

anomalia, o espaço limitado onde se produzem atividades irrelevantes”.  

Para Vigotski (2015), os nascidos surdos não experienciam diretamente 

uma perda, mas por viverem em uma sociedade majoritariamente ouvintista 

acabam experienciando a deficiência. Ainda, a exclusão é causada por um viés 

indireto, relacionado ao sentimento de inferioridade que a sociedade cria sobre 

eles. Vigostki (2015) afirma que “o que decide o destino da pessoa, em última 

instância, não é o defeito em si, mas suas consequências sociais, sua realização 

psicossocial.”4.  

A questão é que os surdos são um grupo minoritário vivendo em uma 

cultura dominante que defende padrões normatizadores. Consequentemente,  

ficam às margens por lhes terem sido negado o processo de escolarização 

inclusivo (desde a básica até a superior), informações, sua língua natural e suas 

escolhas.  

É fato, a defesa da igualdade de direitos, mas isso implica 

necessariamente à práticas equitativas, que ainda não se consolidaram. A 

história dos surdos é marcada justamente por muita luta e resistência contra 

essas interpretações rasas da lei. É com esse posicionamento que os surdos se 

organizam e lutam por seus direitos, em prol da cultura surda. Mais diretamente, 

Strobel (2008) define a cultura surda como: 

                           
 
o jeito de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de torná-
lo acessível e habitável ajustando-o com suas percepções visuais, que 
contribuem para a definição das identidades surdas. [...] Isso significa 

 
4 “Lo que decide el destino de la persona, em última instancia, no es el defecto em sí mismo, sino 
sus consecuencias sociales, su realización psicossocial.” 
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que abrange a língua, as ideias, as crenças, os costumes e os hábitos 
do povo surdo (p.29). 
 
 

Strobel (2008), conceitua como povo surdo um grupo de sujeitos surdos 

de diferentes comunidades surdas (indígenas, rurais, urbanos, oralizados, 

implantados, LGBTQIA+, outros), mas que estão interligados por uma origem e 

partilham dos mesmos costumes, histórias, tradições, movimentos políticos e 

culturais. Ainda que essas pessoas não habitem o mesmo local, elas constroem 

seus entendimentos através das experiências visuais, participam em 

movimentos políticos e culturais com os mesmos objetivos e compartilham das 

mesmas crenças. Nessa organização política, surge então a luta contra uma 

visão dos surdos como pessoas deficientes e a surdez como uma falta.  

Para ilustrar a cultura surda, Strobel (2008) apresenta 8 dos mais 

importantes “artefatos culturais”5 que são peculiaridades do povo surdo: a 

experiência visual, o desenvolvimento linguístico, a família, a literatura surda, a 

vida social e esportiva, as artes visuais, a política e os materiais.  

A experiência visual é a forma como os sujeitos surdos percebem o 

mundo, devido à ausência da audição. Não somente percebendo os 

acontecimentos através de movimentos, expressões faciais e corporais e 

mudanças no ambiente, mas também se comunicando através de uma 

experiência visual sinalizada: as línguas de sinais. Justamente por terem uma 

percepção visual, é necessário que os locais tenham recursos visuais para 

promover a acessibilidade como, por exemplo, painéis com senha de 

atendimento e painéis de horários de voos de avião ou chegadas e saídas de 

ônibus. Além disso, é muito importante que durante uma fala ou conversa não 

haja uma obstrução do campo visual, seja ela um obstáculo ou um 

posicionamento em que a boca e as expressões da outra pessoa não possam 

ser captadas.  

O desenvolvimento linguístico considera um aspecto fundamental da 

cultura surda: a língua de sinais, que é o principal fator de integração da 

comunidade surda e a principal marca da identidade do povo surdo. Nesse 

 
5 Considerando que artefatos culturais não são somente materiais, mas também produções dos 

sujeitos pertencentes à uma cultura que tem seu próprio modo de ser, ver, entender e transformar 
o mundo. 
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artefato incluem-se também os chamados “sinais caseiros”6, que são a forma de 

se comunicar daqueles que não tem acesso à língua de sinais, através de gestos 

criados - geralmente, icônicos - ou apontando. A língua de sinais é um artefato 

importante, visto que é através dela que se tem acesso à comunidade surda, 

quando esse acesso se dá desde jovens se tornam mais seguros, confiantes, 

com autoestima e representados. Assim como a cultura, as línguas de sinais 

também passam por mudanças, podendo ter sinais alterados ou adicionados, 

principalmente hoje que cada dia surgem cada vez mais novas palavras e gírias, 

como é o caso, por exemplo, do linguajar utilizado pela comunidade LGBTQIA+. 

Outra questão importante que a Libras traz é o fato de ser uma língua que sofreu 

muita repressão pelo oralismo e, ainda assim, não foi extinta e continua sendo 

transmitida pelo povo e pela comunidade surda.  

O terceiro artefato é um dos fatores que influencia muito na construção da 

identidade: a família. Existem muitas diferenças em ser uma criança surda em 

uma família surda ou uma família ouvinte. Para famílias surdas, o nascimento de 

uma criança surda não é um problema. Já para uma família ouvinte, o 

nascimento de uma criança surda vem atrelado de falta de conhecimento, 

estereótipos e tristeza, que levam à uma busca por “cura” e “normalização”. Essa 

busca se volta primeiramente aos profissionais da área médica, que geralmente 

encorajam o uso de aparelho para que a criança integre o mundo ouvinte. O 

anseio dos pais por normalizar seus filhos surdos tem consequências futuras, 

como: problemas de identidade, problemas de desenvolvimento, problemas 

emocionais, de saúde mental etc.   

A literatura surda é um artefato que se multiplica em diversos gêneros: 

piadas, poesias, contos, histórias, literatura infantil, textos acadêmicos etc. Essa 

literatura é marcada não somente por traduções e interpretações nas línguas de 

sinais, mas também por aspectos da cultura e da identidade surdas. As piadas 

surdas, por exemplo, além de envolverem grande expressão facial e corporal, 

geralmente contam situações engraçadas relacionadas ao mundo surdo e às 

incompreensões dos ouvintes em relação a ele. Às vezes, essas piadas podem 

não ser engraçadas para os ouvintes, assim como as piadas ouvintes podem 

 
6 Sinais caseiros são uma construção gestual simbólica criadas no âmbito familiar, na intenção 

de estabelecer uma comunicação entre família-ouvinte e criança-surda; este recurso é adotado 
por famílias que, muitas vezes, não aceitam a língua de sinais. 
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não ser engraçadas para os surdos. Até porque as piadas só tem graça quando 

os indivíduos estão contextualizados naquela cultura. 

 

Figura 2 – Quadrinho [1] dos autores estadunidenses Matt Daigle e 

Kay Oldfather-Daigle 

Fonte: Página do facebook “That Deaf Guy Comic”7 (tradução nossa) 

 

 O quadrinho “That Deaf Guy”, ou Aquele Cara Surdo em português, é um 

de muitos criados pelo casal Daigle, um casal de surdo e ouvinte com filho 

também ouvinte, em que representam a si mesmos. O quadrinho mostra as 

experiências e os absurdos vividos por uma família bilíngue que usa tanto a 

língua de sinais americana quanto o inglês para se comunicar. Nas tirinhas, além 

de utilizarem sempre de uma boa dose de humor, o casal apresenta a cultura 

surda e algumas experiências vividas pela comunidade. 

 Como, por exemplo, na tirinha acima, em que o casal principal precisa 

sempre acender a luz para se comunicar, devido à surdez do marido, enquanto 

a vizinha acha que, por a luz se acender e se apagar toda hora a casa é 

assombrada.   

 
7 Disponível em: <https://www.facebook.com/thatdeafguycomic/photos/3938634776160796>. 
Acesso em 31 ago. 2021.  

https://www.facebook.com/thatdeafguycomic/photos/3938634776160796
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 Outro artefato, é a vida social e esportiva, considerando-se festas, lazer, 

associações, eventos esportivos etc. Na vida social dos surdos, vale destacar a 

forma que os surdos se desdobram e as soluções que elaboram para passarem 

por uma situação considerada comum para ouvintes, como comprar alguma 

coisa ou se deslocar de um lugar para outro fora do horário comum. Nas 

associações, se organizam politicamente, onde se reúnem para compartilhar 

interesses e para debater e lutar por seus direitos, além disso, as associações 

também organizam bailes, onde música e danças não são os entretenimentos 

principais. Isso não significa que surdos não possam ou não gostem de dançar, 

inclusive, para eles, não existem regras de ritmo musical e as danças costumam 

ser mais livres. 

 As associações não funcionam somente como espaço de lazer, inclusive, 

à medida que o tempo passa, elas passaram a serem locais de discussões 

políticas e, também, de práticas esportivas. Inicialmente, as competições 

esportivas eram voltadas apenas para o futebol, mas, depois, houve a 

necessidade de criar organizações que promovessem diversos esportes para os 

surdos. Foi então que a Confederação Brasileira de Desportos de Surdos foi 

fundada em 1984, que junto de outras organizações, busca adaptações culturais 

nos esportes para os surdos. Ainda assim, os atletas surdos não participam das 

Paralímpiadas, por não se considerarem deficientes e por já terem uma 

competição mundial destinada a eles – a Surdolímpiadas8 -, em que podem se 

comunicar si sem a necessidade da mediação dos intérpretes.  

Através do artefato artes visuais, os surdos, exaltando a língua de sinais, 

fazem criações artísticas que manifestam suas emoções, suas histórias, as 

discriminações vividas e a cultura. Essas manifestações artísticas se dão das 

mais variadas formas, indo desde pinturas até o teatro. O teatro, os slams9, as 

poesias e as contações de histórias, inclusive, são muito praticadas pelos 

surdos, visto que são manifestações que utilizam muito das expressões faciais 

e corporais, artefatos culturais dos surdos.  

 
8 Disponível em: <https://site.cbds.org.br/eventos/deaflympics/paralimpiadas-e-surdolimpiadas/>. 
Acesso em: 13 ago. 2021. 
9 Criado nos anos 80 nos Estados Unidos, o slam é uma competição de poesia falada que traz 

questões da atualidade para debate. O termo slam significa “batida”. 

https://site.cbds.org.br/eventos/deaflympics/paralimpiadas-e-surdolimpiadas/
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Outro artefato cultural muito importante e identitário das comunidades 

surdas é a política, muito marcada pelos movimentos e pela luta dos direitos do 

povo surdo. No campo educacional, a luta do povo surdo é por uma pedagogia 

surda, em que a cultura surda é respeitada e a história dos surdos, a língua de 

sinais e outros artefatos culturais do povo surdo façam parte do currículo. Foi 

através da luta política que a Libras foi reconhecida em 2002 e outras vitórias 

foram conquistadas, por isso é um artefato importante e que contribui para 

muitas mudanças positivas.  

O último artefato cultural são os materiais. Esses materiais tem como 

objetivo oferecer acessibilidade no dia-a-dia dos surdos. Antigamente, existiam 

aparelhos mais específicos feitos para surdos, como o TDD (Telephone Device 

for Deaf) ou TS (Telefone para Surdos), um telefone com encaixe de fone na 

parte de cima e um visor onde aparece a mensagem digitada e mais abaixo 

teclas para digitar. Hoje, com o avanço das tecnologias, um smartphone com 

internet ajuda as pessoas surdas a se comunicarem através de chamadas de 

vídeo, realizadas algumas adaptações, como: campainhas e babás eletrônicas 

luminosas, despertadores que vibram, legendas closed-caption etc. Há também 

a acessibilidade em Libras garantida pelos intérpretes, que ganhou muito 

destaque recentemente, durante as lives oferecidas por cantores durante a 

pandemia do Corona Vírus.   

Marcados por uma imposição ouvinte, o processo de transmissão cultural 

dos surdos, geralmente, ocorre somente em idades mais avançadas, visto que 

muitos são nascidos em famílias ouvintes e ficam muito tempo sem contato com 

a comunidade surda.  

 
 
Mais de 90 por cento das crianças surdas e com deficiência auditiva 
nascem de pais ouvintes como os meus, que tem pouca ou nenhuma 
experiência em interagir com pessoas surdas. Quando foi descoberto 
que eu era profundamente surda com seis semanas de idade, meus 
pais enfrentaram uma decisão comum: eles deveriam se adaptar à sua 
filha surda, aprender a língua de sinais e abraçar a cultura surda, ou 
fazer com que seus filhos surdos se adaptassem à cultura auditiva, 
seus implantes cocleares ou aparelhos auditivos, e treiná-la na 
precária arte da leitura labial? (KATZ, 2019, tradução nossa)10  
 
 

 
10 Disponível em: <https://www.nytimes.com/2019/11/07/opinion/health/is-there-a-right-way-to-
be-deaf.html>. Acesso em: 28 ago. 2021. 

https://www.nytimes.com/2019/11/07/opinion/health/is-there-a-right-way-to-be-deaf.html
https://www.nytimes.com/2019/11/07/opinion/health/is-there-a-right-way-to-be-deaf.html
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Pelo fato de serem nascidos majoritariamente em famílias ouvintes e 

ainda existir uma visão muito clínica com promessas de “cura” em relação à 

surdez, que a escola tem um papel importante. Por ser um espaço social e 

valorizado, é na escola que a construção de identidade do surdo tem a 

possibilidade de sair do campo da “deficiência” e entrar em um campo cultural e 

linguístico.  

Mascarenhas (2016) opta, em seu livro, por não utilizar o conceito de 

identidade surda, acreditando que identidades não são fixas, estáveis ou 

homogêneas. Apesar de entendermos a lógica da autora ao escolher não 

categorizar as pessoas surdas, visto que a formação da identidade é um 

processo complexo, atravessado por muitos fatores, situações, experiências e 

subjetividades, adotamos o termo identidade surda como um conceito plural, 

referenciando à forma que pessoas surdas compreendem a surdez e suas 

próprias experiências no meio em que vivem. Tendo acesso à cultura surda, à 

uma vida com referencial visual-gestual e, principalmente, à Libras para poder 

se comunicar, os surdos tem mais chances de se desenvolverem com 

autoaceitação.  

Além da língua de sinais, a comunidade surda ainda conta com mais uma 

forma de identidade surda: o sinal. Sobre isso Quadros (2017) afirma: 

  
 

O sinal é algo muito especial na comunidade surda. Você ter um sinal 
é você ter um nome para os surdos. É uma espécie de batismo. O sinal 
te identifica como uma pessoa integrando a comunidade. Se você faz 
parte da comunidade surda, você tem um sinal. Interessante que, 
mesmo aqueles que não fazem parte direta, mas mantêm algum tipo 
de contato com os surdos, também ganham um sinal, pois, por alguma 
razão, essa pessoa merece ser mencionada entre os surdos, logo ela 
herda um sinal. O sinal nos identifica, é um símbolo que em geral tem 
uma motivação icônica, pois nos representa fisicamente de alguma 
forma (p. 145-146). 

 
 
 O sinal é tão importante para a comunidade surda que, em 2014, um casal 

britânico surdo recorreu aos seus direitos para registrar o nome gestual de sua 

filha na certidão de nascimento. Após receberem uma resposta negativa no 

cartório, o casal procurou um advogado acreditando que, se famílias ouvintes 

podem registrar o nome de seus filhos em sua língua natural (no caso, o inglês 

britânico), uma família surda também tem o direito de registrar seus filhos na sua 
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língua natural, ou seja, a BSL (British Sign Language ou Língua de Sinais 

Britânica). Depois de muita luta, o nome foi registrado como a família queria: 

Hazel UbOtDDstarL, sendo o segundo nome o sinal batizado que descreve a 

personalidade sorridente da menina. O nome “UbOtDDstarL” representa um 

parâmetro de movimento11: a letra [U] indica a região do queixo, onde se articula 

o sinal, [bO], que faz referência a um pequeno “o” feito com uma configuração 

de mãos composta pelo polegar e o indicador, [tD] indica a orientação do sinal: 

palma da mão virada para o sinalizador, [Dstar] indica o movimento de abertura 

das mãos, [L] ilustra a configuração final, em formato de “L”.12 

Na mesma medida analisamos o tema da redação da prova do ENEM 

2017 – principal meio de admissão ao ensino superior público – “Desafios para 

a formação educacional dos surdos no Brasil”. Para muitas pessoas o tema foi 

inesperado, mas para a comunidade surda o tema acompanhou a importância 

de uma acessibilidade garantida pela primeira vez no mesmo ano: a 

possibilidade de ter uma videoprova traduzida em Libras. Através dos 

comentários dos internautas que participaram da prova, foi possível notar as 

desinformações que as pessoas ainda carregam, a falta de conhecimento sobre 

a cultura surda, além de muito preconceito em forma de “piada” e também uma 

percepção – errada -  de que esse não seria um assunto importante o suficiente 

para ser discutido pelo ENEM. 

Para comprovarmos a falta de conhecimento, foi feita uma pesquisa 

através da plataforma Google Trends13, visualizando o aumento de pesquisas 

relacionadas à surdez, comprovando a relevância que o tema da redação do 

ENEM trouxe. Dessa forma, pesquisei os termos “surdez”, “educação de surdos” 

e “libras”, no território brasileiro, entre os dias 01 de novembro de 2017 e 10 de 

novembro de 2017.  

 

 
11 Na Língua Brasileira de Sinais existem 5 componentes dos sinais, chamado de parâmetros: 

configuração de mãos, pontos de articulação, orientação, movimento e expressão facial e/ou 
corporal. 
12 Disponível em: <https://www.dailymail.co.uk/news/article-2840423/Deaf-couple-s-daughter-

Britain-sign-legally-recorded-birth-certificate.html>. Acesso em: 12 ago. 2021. 
13 O Google Trends é uma ferramenta gratuita disponibilizada pelo Google, que permite 
acompanhar os índices de busca por um termo, tópico ou palavras-chave ao longo do tempo em 
níveis mundial, nacional e estadual. 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-2840423/Deaf-couple-s-daughter-Britain-sign-legally-recorded-birth-certificate.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-2840423/Deaf-couple-s-daughter-Britain-sign-legally-recorded-birth-certificate.html
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Figura 3 – Pesquisa dos termos “surdez”, “educação de surdos” e 

“libras” na plataforma Google Trends. 

Fonte: Google Trends14 

 

Nas redes sociais, muitas pessoas declararam a dificuldade que tiveram 

para desenvolver a temática, comprovando não só a relevância e importância do 

assunto, mas também a falta de informação e conhecimento da população. 

Muitas pessoas também alegaram a confusão que fizeram ao escrever, 

confundindo a Libras com o braile, citando Stevie Wonder e, até mesmo, 

declarando a necessidade de rampas para garantir a inclusão de pessoas 

surdas. Essa confusão demonstra a visão que as pessoas têm dos surdos como 

deficientes e sua visão homogênea de deficientes como um grupo geral, sem 

diferenças e identidades. Na aba “pesquisas relacionadas” do Google Trends 

fica comprovado essa confusão, já que o termo “braille” se encontra em 1° lugar.  

 

 
14 Disponível em: <https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR>.  Acesso em 06 ago. 2021. 

https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR
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Figura 4 – Foco na aba “pesquisas relacionadas” na plataforma 

Google Trends. 

Fonte: Google Trends15 

 

Além disso, fazendo uma pesquisa nos mesmos parâmetros com o termo 

“braille” é possível observar o aumento repentino de buscas por esse tema. E, 

ainda, nas pesquisas relacionadas o aumento das pesquisas para o termo 

“braille para surdos”. 

 

 

 
15 Disponível em: <https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR>.  Acesso em 06 ago. 2021. 

https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR
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Figura 5 – Pesquisa do termo “braille” na plataforma Google 

Trends. 

Fonte: Google Trends16 

 

Figura 6 – Foco na aba “pesquisas relacionadas” na plataforma 

Google Trends [2]. 

Fonte: Google Trends17 

 

 
16 Disponível em: <https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR>.  Acesso em 06 ago. 2021. 
17 Disponível em: <https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR>.  Acesso em 06 ago. 2021. 

https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR
https://trends.google.com.br/trends/?geo=BR
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Através do resultado das pesquisas, fica claro a necessidade de surdos e 

ouvintes conviverem em ambientes educacional e social, como protagonistas 

das próprias ações e relações, para que haja troca de culturas, respeito e a 

identificação com o outro. Sendo assim, é necessário levar em conta uma 

educação inclusiva, em que a cultura surda e a Libras possam ser 

experimentadas por todas as partes do ambiente escolar, garantindo a 

valorização da cultura surda, construção de conhecimento dos alunos surdos em 

uma perspectiva não apenas ouvintista. Assegurando uma educação que não 

seja somente para surdos, mas com os surdos.  
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4 A ESCOLA PARA TODOS: FORMAÇÃO DA IDENTIDADE SURDA NO 

CONTEXTO ESCOLAR 

 

4.1 O poder da escola na valorização das culturas e na formação de 

identidades 

Figura 7 – Quadrinho [2] dos autores estadunidenses Matt Daigle e 

Kay Oldfather-Daigle 

18 

Fonte: Página do facebook “That Deaf Guy Comic”19 (tradução nossa) 

 

A análise da tirinha “That Deaf Guy” representada acima objetiva 

conversar com os dados trazidos no final do capítulo 2, que explicitam a 

 
18 No 5º quadrinho, é usada a tradução “instrutor de língua de sinais”, como forma de se 
aproximar do conceito “sign language coach”, que, segundo o coach americano surdo Andrew 
Moore, “é um especialista em incorporar a linguagem de sinais americana na interpretação, 
diálogos, poesia, movimento, coreografia, canções e outras obras de arte. Além disso, possui 
amplo conhecimento sobre a cultura surda e a comunidade surda.” (tradução nossa). Disponível 
em: <https://www.aslwithandrew.com/asl-coach>. Acesso em: 11 set. 2021. 
19 Disponível em: <https://www.facebook.com/thatdeafguycomic/photos/1913161342041493>. 
Acesso em 31 ago. 2021.  

https://www.aslwithandrew.com/asl-coach
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desinformação e falta de conhecimento da sociedade em relação às línguas de 

sinais e a cultura surda.  

Ao examinarmos a tirinha, percebemos que a professora tem uma boa 

intenção de valorizar o conhecimento de Cedric em relação à língua de sinais, 

porém desconhece as diferenças linguísticas e culturais, se posicionando então 

de forma antiética ao pedir que o menino “finja” estar falando uma língua 

diferente daquela que ele compreende. Esse posicionamento da professora, 

evidencia o despreparo das escolas para incluir alunos surdos, ao categorizar 

todos os surdos, suas línguas e artefatos culturais como iguais. Por isso, Cedric 

pontua a necessidade de um conselheiro cultural, demonstrando assim a 

importância de uma escola que dialogue com representantes de todas as 

culturas, para que os alunos reconheçam a própria identidade e cultura e se 

posicionem de forma respeitosa diante das diferenças. 

A cultura escolar é marcada por uma premissa de homogeneidade que se 

dá por uma ideia capitalista de igualdade baseada no “somos todos iguais”, que 

pretende encaixar todos os alunos em um padrão – elitista - pré-estabelecido. 

As escolas populares ainda são marcadas pelo objetivo de formar mão-de-obra 

e por uma perspectiva de educação como investimento com objetivo de 

ascensão social. Em entrevista para o UCSplay 20, plataforma de comunicação 

audiovisual da Universidade de Caxias do Sul, Skliar aponta:  

 

 

[...] mas me parece que nas últimas décadas... e, mais 

especificamente, nos últimos anos, o mundo foi ficando cada vez 

mais difícil. E a educação já não era uma viagem para o mundo, 

mas talvez começou a ser uma viagem para uma pequena parte do 

mundo, que é o mundo do trabalho. Ou pior ainda, o mundo do 

emprego. Ou pior ainda, o mundo do mercado, da produtividade, 

do consumo. Nesse sentido, me coloco a pergunta se hoje significa 

a mesma coisa educar para o mundo e para a vida. E às vezes 

tenho a sensação, é apenas uma sensação, de que seria melhor 

cuidar da vida, sobretudo na infância, cuidar das crianças para elas 

não ‘ter’ que ‘entrarem’ tão rápido, logo mais, nesse mundo 

horroroso, nesse mundo difícil, tão pequeno, tão produtivo. Ao 

mesmo tempo que cria essa necessidade de que uma criança já se 

transforme num adulto imediatamente para pensar como ele vai 

ganhar a vida e não como ele vai aprender a viver. Então tudo vai 

depender de para que eu quero que as crianças entrem nas 

instituições escolares. [...] (SKLIAR, 2017, s/d)  

 
20 “UCS Conhecimento - Carlos Skliar: O papel da escola, do professor e da educação inclusiva.” 
Disponível em: <https://youtu.be/sFU02gs-MWk>. Acesso em: 11 set. 2021. 

https://youtu.be/sFU02gs-MWk
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Frente ao exposto, mais do que toleradas, as diferenças precisam ser 

reconhecidas, já que: 

 
 

Para que haja os desejados avanços, os educadores precisam 
conscientizar-se da necessidade de trabalhar por uma educação plural, 
que valorize diferentes saberes na produção do conhecimento e que 
considere o universo cultural e singular dos grupos minoritários. O 
papel da escola é crucial para diferentes segmentos da população 
brasileira: surdos, indígenas, negros, crianças moradoras das ruas, 
analfabetos etc. Uma vez que a sociedade atual é multirracial, 
multifacetada, torna-se imperativo questionar o alcance, os limites e as 
implicações, em todas as esferas sociais, dessa diferenciação 
sociocultural, que, antes de ser encarada como um mal, deve ser vista 
como uma enorme riqueza de possibilidades (SÁ, 2010, p. 337). 

 
 
Sá (2010, p. 340) adiciona ainda que “há que se criar escolas onde a 

diferença tenha um espaço de expressão, escolas em que as pessoas tenham 

direito de serem diferentes”. Uma vez que, o espaço escolar, como direito de 

todos, atende múltiplos grupos, portanto é nele que os alunos têm a 

oportunidade de aprender uns com os outros, no encontro com outras culturas 

e, assim, reconhecer-se no outro e como o outro.  

Através dessa socialização e das relações estabelecidas é que se 

aprende a lidar e estar com pessoas semelhantes e diferentes, e é o que nos 

constitui: 

 
 

Outro aspecto fundamental a se destacar é que o ambiente escolar é 
um espaço importante em que se constrói parte da identidade da 
criança. Nela adquirimos princípios éticos, morais, normas, costumes, 
o que pode influenciar muito no nosso modo de ser/estar no mundo. 
Além disso, a escola é um importante espaço de relações sociais para 
as crianças, sendo que a partir dessas relações sociais que os 
indivíduos vivenciam é que irão construir sua identidade (BORSA, 2007 
apud Moraes; Salomão, 2014, p. 3-4). 

 
 

Durante a pandemia de COVID-19, que assolou o mundo e fez com que 

a educação se desse de forma remota durante o ano de 2020 e, parte de 2021, 

ficou claro a importância da escola como um espaço de aprendizado, mas 

também de socialização. Isso nos leva a pensar: como é a socialização dos 

alunos excluídos e marginalizados, independente de uma pandemia? É possível 

aprender com o outro, quando há uma barreira linguística? 
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Em julho de 2020, uma mãe surda com filhas surdas, postou um apelo em 

seu perfil na rede social instagram21, em que apresentava justamente a questão 

da (não) socialização da filha mais velha, aluna do 4º ano do ensino fundamental 

na rede pública. No vídeo, a menina mostra um texto previamente escrito em 

que relata sua experiência em uma escola que não tem outros surdos e que seus 

colegas de sala não sabem Libras, o que acaba isolando-a. O apelo se dá 

justamente no pedido de que a Libras se torne disciplina nas escolas, para que 

as crianças ouvintes tenham, ao menos, o conhecimento básico da língua para 

se relacionarem com os colegas surdos.  

Hoje, pedagogos defensores da educação inclusiva, partem do princípio 

de que a diversidade é a norma e, portanto, todos os alunos, de certa forma, 

pertencem à educação inclusiva, no sentido em que todos tem seus próprios 

interesses e formas distintas de lidar com o conhecimento. 

 

4.2 Como se comprometer com a inclusão de pessoas surdas na 

escola regular? 

 

Em relação aos alunos surdos, a inclusão garante a comunicação em 

língua de sinais, o que é, de fato, muito importante. Mas a relação e a 

socialização, geralmente, ficam restritas entre intérprete e aluno surdo, 

desconsiderando a importância das relações entre aluno-professor regente e 

aluno-colegas de classe.  

Então, tensionando com Sá (2010) e Mascarenhas (2016), abordaremos 

a seguir os três critérios defendido por Dorziat (2004), para que ocorra a inclusão 

plena com participação social de pessoas surdas no ensino regular é preciso: a 

“interação" (no sentido de relacionar-se) através da língua de sinais, a 

valorização de conteúdos escolares e a relação entre o conteúdo e a cultura 

surda. 

O acesso à Libras seria o passo inicial para construirmos uma escola 

plenamente inclusiva. Para que a escola regular se torne um ambiente 

linguisticamente natural para os surdos, a educação bilíngue deve se dar de 

 
21 Disponível em: <https://www.instagram.com/p/CDCEhWkpg86/>. Acesso em: 04 set. 2021. 

https://www.instagram.com/p/CDCEhWkpg86/
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forma que a Libras seja L1, primeira língua, para os surdos e L2, segunda língua, 

para os ouvintes. Assim, poderíamos assegurar um ambiente em que a 

comunicação através dos sinais pudesse ser estimulada e fluente entre todos da 

escola, não somente entre aluno surdo e intérprete.  

Tal abrangência  confere o protagonismo que almeja na educação 

inclusiva. A necessidade desse protagonismo pode ser explicada devido ao fato 

de que aos surdos precisa ser ofertada as possibilidades de se fazerem presente 

na cultura ouvinte: 

 
 

Isso acontece porque a criança surda sabe que ela é diferente das 
outras pessoas que ouvem; ela dirige seu “olhar” ao seu redor na vida 
cotidiana, ela vê que tem vizinhos ouvintes, crianças ouvintes, 
balconistas ouvintes, policiais ouvintes, professores ouvintes, médicos 
ouvintes, pessoas da família ouvintes, até os bichos são ouvintes e ela 
própria é diferente. E como ela nunca viu um adulto surdo a quem 
possa ter um vínculo identificatório, ela pode chegar à conclusão de 
que vai morrer, já que não existem adultos surdos (STROBEL, 2008, 
p. 47). 
 
 

A presença de surdos na escola regular apresenta uma oportunidade de 

transformações no ambiente, visto que “tais transformações se dão através dos 

encontros, afetando as partes envolvidas na relação”, indo além: 

 
 
Acreditamos que não existe educação, da maneira como a 
entendemos, se não há transformação mútua. Se a transformação 
fosse só a do sujeito surdo então não haveria educação, mas sim 
normalização. Educar para nós não é uma operação de encaixe ou de 
molde. A escola também se transforma, assim como os alunos 
ouvintes [...] (MASCARENHAS, 2016, p. 80) 
 

 

Dessa forma, a escola deve se reorganizar como espaço de direitos e 

deveres, lutando e se posicionando contra todo tipo de exclusão e preconceito. 

Buscando educadores que tensionem em sua prática as teorias em que 

acreditam e impulsionando o desenvolvimento de seus alunos.     

No terceiro e último quesito, relação conteúdo-cultura surda, defende-se 

que é preciso se atentar às formas de organização dos surdos, suas demandas, 

sua história etc, a fim de aplicar um currículo culturalmente rico comprometido 

com a diferença humana. 
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É preciso se afetar e aprender a conhecer seus alunos e suas trajetórias, 

considerando suas diversidades e partindo do ponto da subjetividade, ao invés 

de generalizar os alunos. E, então, não considerar que, por ocuparem o mesmo 

espaço, todos aprendem da mesma forma.  

Em anotação do seu diário de campo, pesquisa para seu livro, 

Mascarenhas (2016) relata uma situação em que crítica a forma que uma 

professora de português avalia alunos surdos. Uma vez que, ao utilizar textos 

longos; palavras desconhecidas e exigir questões gramaticais que não se 

correlacionam com a gramática da Libras, a professora desconsidera a diferença 

linguística e cultural de seus alunos surdos e os exige o mesmo que alunos 

ouvintes. 

Por isso, a educação inclusiva imprime um novo tempo e novos olhares 

às escolas, de toda sorte, novas propostas educacionais e um viés pedagógico 

que respeite a diferença humana, a partir de movimentos de conscientização 

impulsionados pela experiência com o outro, de reflexão, autorreflexão, do 

diálogo e da escuta, fortalecendo culturas e identidades.  
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Se a ideia de cultura significa, ao mesmo tempo, particularidade de modo 

de vida como também instrumento social e político de reconhecimento da 

diferença humana, tal como o conceito de identidade, é por esse caminho que 

assumimos pensar, problematizar e argumentar sobre os limites e as 

possibilidades da escola contemporânea democrática e inclusiva.   

Através da análise com um recorte sócio-histórico, ilustramos a virada 

exclusão x inclusão materializada na concepção associada de incapacidade, 

doença e anormalidade, no momento em que se reconhece a existência de 

culturas e identidades minoritárias e, consequentemente, outras formas de ser e 

viver e se relacionar na vida. 

Ainda assim, permanece a luta para que sejam reconhecidas e afirmadas 

por sua língua, cultura e identidade nas escolas. Caso contrário, presenciaremos 

apenas a integração de alunos surdos na escola regular, e não na inclusão plena. 

Portanto, esses alunos ocupam os espaços, porém ainda sendo excluídos das 

relações de participação e construção do conhecimento.  

Mais do que respostas, procuramos destacar movimentos sociais e 

culturais que potencializam transformações, lutas isoladas e coletivas que 

afirmam que o todo é singular. Nossa intenção é deslocar a discussão do 

biológico e trazer para o social, para o currículo para as concepções e práticas 

educacionais, que revelam a estrutura social vigente: segregadora, excludente e 

implacável com a diferença, mesmo quando o aparato legal afirma e reconhece 

o direito de todos à educação.  

Por isso, os educadores que são/estão na linha de frente em relação à 

educação, precisam entender do que se trata a educação inclusiva: do por quê? 

Para quem? Garantindo a inclusão plena, uma educação de qualidade e o 

caminho para que o aluno se constitua como sujeito surdo com opiniões seguras 

e possibilidade de contribuir para a sociedade.  
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Para finalizar, apresento a poesia “Pequeno Manual da Cultura Surda” da 

artista surda Catharine Moreira22 em parceria com o artista e intérprete ouvinte 

Cauê Gouveia, em que expõe os estereótipos e desconhecimentos em relação 

ao povo surdo e as relações entre surdos e ouvintes.  

 
 

Um: A palavra é surda! 

Não é surda-muda 

Muda, é uma pessoa que não tem voz 

O surdo tem voz 

Se você duvida, deixa ele gritar no seu ouvido 

Dois: Libras é uma língua completa, com gramática e tudo 

Não é mímica 

Igual… Aquele jogo… Imagem e ação! 

Não! 

Também não é gesto 

Tipo… “o banheiro é pra lá!” 

Sinais podem significar palavras 

Mas também representam estados emocionais diferentes 

Que deixam palavras como S-A-U-D-A-D-E, no chinelo! 

Quer ver? 

Saudade… 

Três: Não existe milagre 

“Por que essa surda não usa aparelho, pra ouvir logo?” 

Todos os procedimentos para normalizar as pessoas 

Envolvem dor, custo e risco 

Envolve dizer “você tá errado!” 

“Você tá errada!” 

 
22 Catharine Moreira é uma artista surda que defende que o mundo não é só ouvinte e através 
de contações de história e de suas poesias apresenta uma quebra de pensamento de que os 
surdos não podem ou não conseguem, representando também o empoderamento surdo para 
crianças surdas. 
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Tem um padrão e você não se encaixa 

Quer aprender um sinal? 

Opressão! 

Quatro: O surdo pode ser esperto, lerdo, legal 

Chato, tímido, bravo 

Homem, mulher 

Nenhuma das alternativas 

Todas as alternativas 

Igual a uma pessoa, sabe? 

Se você se sente diferente, assustado 

Incomodado com o outro 

Quer aprender? 

Empatia, Empatia!23 

 

Através deste artefato cultural surdo, os artistas resumem a intenção 

deste trabalho monográfica de forma poética e expressiva. Além de valorizarem 

a Língua Brasileira de Sinais, a cultura surda e identidade surda, denunciam as 

contradições de uma sociedade que se diz inclusiva e faz opressora das 

minorias. 

 

 

 

 

 

 

 
23 Slam do Corpo no Manos e Minas – Empatia. Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=3nGUlduPBhw>. Acesso em: 09 set. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=3nGUlduPBhw
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