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RESUMO 

 

Este trabalho concede espaço para problematizar a comunicação entre surdos e ouvintes, 

sobretudo as barreiras ainda existentes. Sendo assim, teve como objetivo geral: compreender a 

surdez e a comunicação de surdos e ouvintes sob o ponto de vista de uma pessoa surda, sua 

família e professor. Para tanto, em meio a abordagem qualitativa de Estudo de Caso (GIL, 

2007), buscou-se realizar entrevistas semiestruturadas com esses três sujeitos no intuito de 

perceber os discursos e ações que contemplem a temática da surdez, seu entendimento, suas 

vivências, seus limites e possibilidades com relação à comunicação e, sobretudo, buscar 

entender a seguinte pergunta de pesquisa: quais são as barreiras existentes nas relações entre 

surdos e ouvintes? Nessa perspectiva, os objetivos específicos foram: a) realizar estudos 

bibliográficos sobre a temática dos surdos; b) realizar entrevista semiestruturada com um surdo, 

um familiar e um professor, a fim de abordar as questões até aqui levantadas; c) problematizar 

reflexões e discussões com relação aos aspectos teóricos e práticos do estudo, no intuito de 

produzir resultados satisfatórios para a pesquisa, os quais foram analisados sob a perspectiva 

da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). Os resultados apontam para a barreira da 

comunicação entre surdos e ouvintes ainda presente nos dias de hoje, que se dá principalmente 

pela falta de fluência da Libras por parte dos ouvintes. 

 

Palavras-chave: Língua de sinais - Surdos - Barreiras na comunicação.  
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ABSTRACT 

 

This work gives space to problematize the communication between deaf and hearing, especially 

the barriers that still exist. Thus, it had as its general objective: to understand the deafness and 

the communication of deaf people and listeners from the point of view of a deaf person, his 

family and teacher. In order to do so, the qualitative approach of Case Study (GIL, 2007) sought 

to conduct semi-structured interviews with these three subjects in order to perceive the 

discourses and actions that contemplate the theme of deafness, its understanding, its 

experiences, its limits and possibilities with regard to communication and, above all, to try to 

understand the following research question: what are the barriers in the relations between the 

deaf and the hearing? From this perspective, the specific objectives were: a) to carry out 

bibliographic studies on the subject of the deaf; b) to conduct a semi-structured interview with 

a deaf person, a family member and a teacher, in order to address the issues raised so far; c) to 

discuss reflections and discussions regarding the theoretical and practical aspects of the study, 

in order to produce satisfactory results for the research, which were analyzed from the 

perspective of Content Analysis (BARDIN, 1977). The results point to the barrier of 

communication between the deaf and the listeners still present today, which is mainly due to 

the lack of fluency of the Libras by the listeners. 

 

Key-words: Sign Language - Deaf people - Barriers in communication. 
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INTRODUÇÃO 

  

Desde quando eu entrei no curso de Pedagogia, já nutria algumas dúvidas sobre o 

‘mundo’ dos surdos, pois tenho um irmão que é surdo e, desta forma, presenciei muitas de suas 

angústias. Seu nome é Helannio, alguém que devido à surdez perpassou uma trajetória difícil 

quanto à escolarização. É justamente isso que quero estudar mais. 

Minha mãe teve rubéola durante a gravidez, Helannio foi seu primeiro filho. Desde 

então, nossa família buscou informações e se envolveu estritamente com a escola especial. 

Mesmo assim, foram anos e anos com alguns problemas, pois mesmo a escola disponibilizando 

curso de Libras para famílias e amigos, parece que dois mundos insistiam em existir 

separadamente: o dos surdos e o dos ouvintes. 

Helannio sempre teve momentos depressivos que deixavam a família toda muito triste, 

e muitas dessas vezes necessitava ser medicalizado. Em muitos momentos, a comunidade 

escolar de surdos onde ele estudava tinha que vir a nossa casa, pois meu irmão não queria mais 

ir à escola. Eram intérpretes, coordenadoras, pedagogas, empenhados em conduzi-lo a se 

expressar, desabafar seus sentimentos. Mas, o que percebi foi que a principal causa desses seus 

momentos difíceis sempre foi a falta de comunicação. Muitas das minhas inquietações 

envolvem justamente pensar na dificuldade que o surdo pode enfrentar para se comunicar 

facilmente com as pessoas ouvintes. 

             Eu mesma fiz vários cursos, assim como minha família e meu irmão. Mas mesmo 

assim, não me considero apta à comunicação com os surdos. No entanto, entre todos da família 

eu sou a que mais entende a Libras. Só que agora percebo que isso foi pouco. Um conhecimento 

ainda superficial sobre esse assunto é o que temos, mesmo a minha família sendo uma das mais 

assíduas na escola e na associação de surdos.  

Até hoje temos grandes problemas com Helannio, e parece que o maior deles é ainda a 

comunicação. A descoberta de sua opção sexual também colaborou para a gravidade da 

situação, desde a adolescência. Só que isso não era problema para nós, e sim para ele. Ocorre 

que a grande dificuldade em nossa comunicação não permitia que nos entendêssemos e ele 

pudesse encontrar em nós oportunidade para se expor e ser acolhido como desejava.  

           Helannio sempre foi bom aluno e esforçado ao estudar na Escola de Surdos da nossa 

cidade. No entanto, toda minha família percebia que a sua escrita era diferente. Ele escrevia 

conforme os sinais que fazia com suas mãos e seu corpo. Por exemplo, primeiramente o adjetivo 

para depois seguir ao substantivo/pronome: é o caso de “bonita você”. E eu sempre me 

inquietava e questionava junto da equipe escolar acerca disso. Eles, em contrapartida, sempre 
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me diziam que era assim mesmo, considerando o grau de surdez de Helannio, que é total. Os 

surdos que escutam um pouco geralmente escrevem mais próximos da estrutura do português, 

já meu irmão baseia-se na estrutura da Língua Brasileira de Sinais (Libras) - forma de escrever 

que por sua vez pode causar estranhamento aos ‘olhos’ dos ouvintes, aos meus olhos, mas deve 

ser entendida como uma condição normal de escrita do surdo. 

Sobre isso Strobel (2006) explica que por muito tempo os surdos não desenvolveram o 

seu potencial em virtude do historicismo, ou seja, a sobremaneira dos ouvintes em querer que 

os sujeitos surdos se adaptassem ao modelo ouvintista, impondo-lhes o oralismo e o treinamento 

auditivo, não respeitando a identidade cultural dos mesmos. Porém, “a difusão da língua de 

sinais e de sua identidade cultural permitiu aos sujeitos surdos os meios de desenvolvimento de 

seu potencial” (p. 246). Esse foi exatamente um dos meus questionamentos ao realizar a escolha 

do tema de TCC, pois agora percebo que não é um défit da alfabetização de meu irmão, mas 

talvez poucas formas de entender e interagir com ele. 

             Helannio sempre foi destaque na comunidade de amigos surdos, sempre foi 

representante de sala da escola especial, assim como sempre representou a escola em 

congressos. Sempre foi chamado pela Secretaria de Educação de Angra dos Reis para falar em 

nome dos surdos. No entanto, minhas inquietações vão na direção de pensar as barreiras ainda 

existentes com relação a surdez, sobretudo quanto à comunicação entre surdos e ouvistes. 

 Este fato se agravou à medida que meu irmão passou a frequentar o ensino médio no 

ensino regular, em que situações de preconceito, falta de informação e exclusão aconteceram. 

Vários foram os momentos em que não se sentiu bem na escola, sendo esta a causa de sua 

evasão escolar. 

 Mesmo assim, Helannio sempre entendeu que precisava lutar por seus direitos, pois se 

vê como alguém igual a qualquer ouvinte. Sempre se inscreveu em concursos públicos, mas ao 

final, sua nota era péssima. Durante o processo de preparação, ele comprava os livros indicados 

para estudar para o concurso, fazia os exames, no entanto sem nenhum êxito. Mas, por quê? 

Será porque é cobrada a forma escrita da estrutura do português, aspectos que não fazem parte 

da estrutura da Libras? Será porque é cobrado gramática, sintaxe, concordância nominal e 

verbal, enfim, essas muitas de regras específicas do português! 

 Uma resposta positiva a estas questões não seria injusta? Lógico que sim! Em toda a 

minha vida, só presenciei uma surda que passou em concurso público. Ela passou em razão do 

regime de cotas para pessoa com deficiência. Mas, ela fala e escuta um pouco, logo, sabe como 
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é a lógica de quem é ouvinte. Ela sabe como falamos, ela entende como escrevemos e, que 

escrevemos como falamos.  

 Essas motivações claramente vinculadas a alguém de minha enorme estima que é meu 

irmão, ganharam uma amplitude maior em minha vida quando estudante universitária, 

conduzindo-me a desejar conhecer essa problemática do surdo em nossa sociedade ao tentar me 

deslocar para o olhar dos surdos. Eles são parte integrante de uma sociedade que muitas vezes 

não legitima, não valoriza e nem considera a sua língua materna: a Libras. Além disso, não se 

compreende um tipo de comunicação que leve em conta os significados produzidos pelos surdos 

numa perspectiva de escuta de sua condição existencial. Quais direitos devem ser 

reivindicados? Aqueles que são dos surdos ou aqueles que nós, ouvintes, julgamos serem os 

essenciais para eles? 

Penso que os surdos devem ser afastados de uma ideia de patologia, da ‘falta’ de 

audição, uma vez que possuem capacidades de legitimação como surdos, respeitando a sua 

diferença de língua que é inerente às suas existências. Precisamos romper com o ideal de padrão 

“normal”. Isso não existe. Existe o ouvinte e existe o surdo, como observado por Skliar (2006). 

Pensar isso é se dar conta que a existência de um, não significa a anulação do outro. São 

diferenças que precisam existir juntas, sem sobreposição, e com o imperativo de respeito.  

 Meu desejo com esse trabalho de conclusão de curso é que eu consiga, através de 

alguma(s) perspectiva(s) teórica(s) e de campo, contemplar a valorização do surdo a partir de 

sua diferença linguística. Ao conceder espaço para a valorização da surdez, concedo também 

espaço para discutir sua língua própria e sua importância. Foi nesse caminho que me pus a 

conhecer os diferentes entendimentos da surdez, sob alguns questionamentos: Como o surdo 

era percebido em épocas anteriores? Como aconteceu a comunicação entre surdos e ouvintes? 

O que se pode considerar sobre os dias de hoje? A pesquisa bibliográfica me auxiliou no 

levantamento dessas informações. 

Também por intermédio de entrevistas, busquei ouvir discursos e ações que contemplem 

a temática da surdez, seu entendimento, suas vivências, seus limites e possibilidades. Tais 

aspectos trouxeram elementos para pensar o papel que a comunicação possui na relação entre 

surdos e ouvintes. Trata-se da organização de um Estudo de Caso com o desenvolvimento de 

entrevistas semiestruturadas que envolveu meu irmão Helannio, minha mãe e também uma 

professora de uma escola regular da cidade de Angra dos Reis-RJ (ambos escolhidos devido 

proximidade com a pesquisadora). 
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Com isso, quero poder ‘ouvir’ meu irmão na condição de uma pessoa surda e, mais do 

que isso, entender o que pensa e como se sente. Da mesma forma, quer envolver um familiar 

que vivencia muitas experiências junto da surdez e que muito tem a dizer, e ainda um professor 

que possui uma trajetória docente frente à surdez. Enfim, este trabalho que contemplar qualquer 

um que se sinta tocado por essa área e, como eu, inquieta-se em saber mais sobre o ‘mundo’ da 

surdez. 

 Para tanto, minha pesquisa tem como objetivo geral: compreender a surdez e a 

comunicação de surdos e ouvintes sob o ponto de vista de uma pessoa surda, sua família e 

professor. Assim, elenco a seguinte pergunta de pesquisa: quais são as barreiras existentes nas 

relações entre surdos e ouvintes? Nessa perspectiva, organizo os seguintes objetivos 

específicos: a) realizar estudos bibliográficos sobre a temática dos surdos; b) desenvolver 

entrevistas com um surdo, algum familiar e professor a fim de abordar as questões até aqui 

levantadas; c) problematizar reflexões e discussões com relação aos aspectos teóricos e práticos 

do estudo, no intuito de produzir resultados satisfatórios para a pesquisa. Com isso, pretendo 

colaborar na reafirmação do surdo na direção do seu empoderamento e numa perspectiva de 

sua ascensão inclusiva, de fato.  

Quanto a metodologia, após estudos bibliográficos, irei optar pelo Estudo de Caso, a 

medida que a partir dele poderei conhecer mais a fundo um contexto em específico, e a partir 

disso, pensar e organizar dados de pesquisa sobre o tema que aqui proponho. Para os aspectos 

bibliográficos, apresento leituras de alguns artigos de Carlos Skliar, de seu livro “A Surdez”, 

dos artigos “Filosofias Educacionais em relação ao Surdo: do oralismo à comunicação total ao 

bilinguismo”, de Fernando C. Capovilla e “Aspectos históricos da educação especial”, de 

Lucídio Bianchetti, dentre outros.  

Quanto ao Estudo de Caso, este proporcionará uma observação mais detalhada a respeito 

do tema escolhido, buscando registrar os fatos e analisá-los explicando as possíveis causas. Por 

Estudo de Caso entende-se: um estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento (GIL, 2007). Através desta 

abordagem qualitativa, irei realizar entrevistas semiestruturadas que, segundo Manzini 

(1990/1991): “A entrevista semi-estruturada está focalizada em um assunto sobre o qual 

confeccionamos um roteiro com perguntas principais, complementadas por outras questões 

inerentes às circunstâncias momentâneas à entrevista” (p.154). Para o autor, esse tipo de 

entrevista pode fazer emergir informações de forma mais livre e as respostas não estão 

condicionadas a uma sequência ou padronização. 
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Penso que isto, por sua vez, irá contribuir para a qualificação dos dados, os quais serão 

analisados sobre a perspectiva da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977). Todos os sujeitos 

envolvidos terão acesso ao Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e os seus dados 

preservados, sendo conferido a eles nomes fictícios. 

Além dessa introdução, este trabalho apresenta um primeiro capítulo de reflexões 

teóricas com relação à surdez, os surdos e sua trajetória; um segundo capítulo que apresenta o 

Estudo de Caso desta pesquisa e seus dados; e as considerações finais, no intuito de contribuir 

com as discussões até aqui realizadas sobre esta temática que tanto me identifico, e espero que 

identifique você também.  
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CAPÍTULO I 

 

 A Educação de Surdos, entendida a partir de reflexões com relação a surdez e os sujeitos 

que nela se constituem, foi entendida de diferentes formas ao longo dos tempos. Refletir sobre 

isso exige entender que estas compressões são históricas e constituíram distintas formas de 

entender e agir frente a pessoa surda. 

   Nos primeiros tempos, o trabalho era desenvolvido pelos homens na sua relação com 

relação à natureza, numa dinâmica que se tirava da natureza seu sustento. Logo, o sujeito surdo 

era considerada um empecilho, pois à princípio estaria impedida de comunicar-se com os 

demais, comprometendo as atividades necessárias de serem realizadas. Na sociedade 

Grega/Romana, o corpo, o belo e a estética eram os grandes objetivos, sobrando às crianças 

surdas, entendidas sob a ‘falta’ de audição, a condição de ser eliminadas de imediato, sob 

diferentes formas de exclusão e extermínio. 

  Em Atenas, era enaltecida a retórica, a boa argumentação, a filosofia. Havia a divisão 

de corpo e mente por classe, onde o exercício da mente era privilégio apenas dos governantes, 

os superiores da elite, e o corpo usado apenas pelos escravos para executar as tarefas manuais 

e que envolviam a força física. Não dificilmente, pode-se relacionar o sujeito surdo obstinada 

a exclusão e/ou a poucas formas de existência. 

  Mais diante, essa dicotomia vai-se assumindo pelo judaísmo-cristão, mas elevado ao 

campo da teologia. A mente passa a ser compreendida como alma. Já não se mata mais as 

pessoas que possuem ou demonstram alguma limitação, mas estas são consideradas como 

sinônimo de pecado, e agora estigmatizadas. Logo, o corpo será o castigo, a autoflagelação e a 

justificativa para a condição de limitação proferida a estas pessoas. Sobre isso, citações bíblicas 

podem contextualizar que a igreja entendia pessoas com alguma limitação sob a forma de 

pecado, dependendo e necessitando as mesmas da prática da caridade e de bons atos. 

Segundo Goldfeld (1997), por muito tempo os surdos foram percebidos de diversas 

formas: com piedade e compaixão, como pessoas castigadas pelos deuses ou como pessoas 

enfeitiçadas. Por isso mesmo, foram abandonadas ou sacrificadas. Sendo assim, tais pessoas 

viviam totalmente à margem da sociedade e não tinham nenhum direito assegurado. Neste 

sentido, “as pessoas surdas, ao longo do caminho, enfrentam descrédito, preconceito, piedade 

e loucura” (SALLES, 2004, p.50). 

  Posteriormente, com a transição do feudalismo para o capitalismo, advém a necessidade 

de se amparar a todos, como parte do processo civilizatório. Iniciaram-se as tentativas de 
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reabilitação a aqueles que demonstravam limitações de diferentes ordens, no entanto ainda sob 

um caráter de cura. O corpo era entendido como uma máquina e as limitações como disfunções 

de uma ‘peça’ do maquinário. Nessa lógica, a pessoa surda era entendida a partir da ideia de 

disfuncionalidade. 

  O que se pode entender até aqui é que a trajetória com relação a pessoa surda vai desde 

um início de exclusão e extermínio à sua tolerância. Um início que por diversas razões os 

excluiu ou os condenou, mas que chegou em um tempo que não mais justificou-se estas atitudes. 

A partir disso, passou-se a tolerar o sujeito surdo, mas isto ainda está longe de os reconhecer 

enquanto legitimidade. Isto porque por muito tempo considerou-se a ‘falta’ de algo considerado 

imperativo de necessidade: a audição. 

 Tendo como foco estas questões, “apesar das diferentes opiniões que dividem e 

subdividem as metodologias específicas ao ensino de surdos, em termos de pressupostos 

básicos, existem três grandes correntes filosóficas: a do Oralismo, da Comunicação Total e do 

Bilinguismo” (DORZIAT, 1999, p. 13). Desta forma, torna-se importante refletir sobre estes 

três movimentos distintos de intervenções/escolarização destinados a estes sujeitos, uma vez 

que eram definidos a partir dos diferentes entendimentos que se foi construindo com relação 

aos surdos e a surdez. Trata-se de uma reflexão que possibilita entender com isso a 

comunicação entre surdos e ouvintes, a qual aconteceu em diferentes tempos e maneiras.  

 Sobre a comunicação, deve-se estabelecer o valor da linguagem como imensurável, pois 

oferece uma contribuição para o desenvolvimento intelectual, social e também emocional. A 

linguagem permite comunicação ilimitada acerca de todos os aspectos da realidade. No entanto, 

a comunicação da pessoa surda perpassou diversas barreiras, impedindo os surdos de muitas 

vezes comunicar-se em sua língua própria, a Língua Brasileira de Sinais - Libras. 

  

1.1 O oralismo e o impedimento na comunicação em Libras  

Ao debruçar sobre um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos 

surdos, pode-se perceber que durante a antiguidade e quase toda a Idade Média entendeu-se que 

os surdos não tinham capacidade mental para serem educados. Não se tem bibliografia sobre o 

assunto a não ser do campo sobrenatural, milagroso, sendo esses só relatos. Mas, a partir do 

século XVI, começam a aparecer dinâmicas pedagogias para ensinar aos surdos, ou seja, 

pedagogos com produções próprias, no entanto ainda pouco socializada. 

Nesse mesmo contexto, um grande pedagogo alemão chamado de Heinicke, fez grandes 

experiências com a educação de surdo, mas poucos são seus registros escritos. Só quem 
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conhecia era seu filho que era surdo e suas práticas eram experimentada nele. Essa realidade 

era experimentada os filhos de nobres, que nascessem surdos e tinham preceptores que 

ensinavam foras de comunicação para ter direitos legais. Esse ensino era apenas para crianças 

surdas filhos de nobres, assim os surdos que nascessem em famílias pobres tinham os mesmos 

tratamentos em que eram marginalizados pela sociedade. 

O espanhol Pedro Ponce de Leon foi reconhecido como o primeiro professor de surdos 

dessa época. Nisso surge outros professores de surdos e também didáticas para ensinar ao surdo, 

sendo descoberto o uso dos gestos para também alfabetizar. O abade Charles M. De L'Epée foi 

o percursor da pedagogia de sinais, pois percebe ali um resultado na prática de alfabetizar 

surdos. Suas práticas foram se disseminando, surgindo uma escola e cursos de sinais, em que 

professores e alunos aprenderam sinais que se tornaram padrão. 

Mas nessa mesma época, existiam adeptos que eram contrários a essa metodologia de 

ensino para surdos, os oralistas. Estes enfatizavam a total importância da fala para o 

desenvolvimento pleno de uma pessoa. Ou seja, para um sujeito se igualar ao ouvinte teria 

primeiro que aprender a falar. 

Em consequência do avanço e da divulgação das práticas pedagógicas com surdos, foi 

realizado, em 1878, em Paris, o I Congresso Internacional sobre a Instrução de Surdos, no qual 

se fizeram acalorados debates a respeito das experiências e impressões sobre o trabalho 

realizado até então. Nesse contexto, perpetuou a ideia de que falar era melhor que usar sinais, 

sendo muito importante para a criança conseguir de fato se comunicar. 

De acordo com Goldfield (1997) o Oralismo visa a integração da criança com surdez na 

comunidade de ouvintes, dando-lhe condições de desenvolver a língua oral (no caso do Brasil, 

o português). Para alguns defensores desta abordagem, a linguagem restringe-se à língua oral 

sendo por isso mesmo esta, a única forma de comunicação dos surdos. 

Acredita-se assim que para o surdo se comunicar é necessário que ele saiba oralizar. O 

Oralismo concebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada por meio da 

estimulação auditiva que possibilitaria a aprendizagem da língua portuguesa e levaria o surdo 

a integrar-se na comunidade ouvinte, tornando-o o mais próximo possível da normalidade 

ouvinte. Isto significa que o objetivo do Oralismo é fazer a reabilitação do surdo em direção à 

norma. 

  Isso tomou força no Congresso de Milão em 1880, o qual foi o grande marco para a 

educação de surdos, conceituando a língua de sinais como inferior. O congresso (organizado 

apenas por ouvintes) definiu que uma comunicação por sinais poderia atrapalhar o 

desenvolvimento dos surdos. Chegou-se à conclusão que os sinais eram falhos, não havia os 
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conectivos para uma língua completa, se comparada com a escrita. Sendo assim, jamais 

conseguiriam se assemelhar com os ouvintes, dificultando totalmente sua inserção na 

sociedade, e no seu desenvolvimento como pessoa, seja de forma intelectual ou emocional. 

A questão mais inquietante do presente congresso é o fato de todos os participantes na 

condição de pessoas ouvintes. Isto me faz questionar como se pode chegar a variadas certezas 

do método oralista como o mais adequado as pessoas surdas sem que tenha a participação de 

surdos. Suas objeções tiveram como ponto de partida a unificação da língua, a patriotização da 

nacionalidade e teorias usadas para ouvintes. 

Caracteriza como ouvintista aquele que está vinculado ao termo “ouvintismo” e às 

derivações de “ouvintização”, que sugerem uma forma particular e específica de colonização 

dos ouvintes sobre os surdos.  Supõem representações, práticas de significação, dispositivos 

pedagógicos, etc., onde os surdos são vistos como sujeitos inferiores, primitivos e incompletos. 

  Depois Skliar fala dos contrastes binários (“normalidade/anormalidade; Maioria 

Ouvinte/minoria surda ouvinte/surdo; língua oral/língua de sinais.), que são as concepções 

hegemônicas da primeira sobre a segunda. Outro conceito é sobre a medicalização, dentro do 

qual o surdo é diagnosticado como deficiente. Sendo o processo histórico e social, desde os 

primórdios da sociedade é que causa essa problemática do surdo.  

O método oralista tinha como objetivo de reabilitação, fazia-se analise do surdo e, 

através dos resíduos de audição, explorar para uma desejável possibilidade de conseguir 

adquirir graus de audição ou até mesmo por completo. No local dessa introdução ao mundo dos 

“normais”, ouvintes foram direcionados ao trabalho de alfabetização em regras de gramática e 

língua de sua nacionalidade (disciplina de língua Portuguesa aqui no Brasil), mesmo que isso 

‘ferisse’ sua individualidade surda. Assim: 

 

O Oralismo percebe a surdez como uma deficiência que deve ser minimizada pela 

estimulação auditiva. Essa estimulação possibilitaria a aprendizagem da língua 

portuguesa e levaria a criança surda a integrar-se na comunidade ouvinte e 

desenvolver uma personalidade como a de um ouvinte. Ou seja, o objetivo do 

Oralismo é fazer uma reabilitação da criança surda em direção à normalidade. 

(GOLDFELD, 2002, p. 34). 

 

Anteriormente a isso, nos espaços em que haviam possibilidades de sinalizações e que 

por isso estavam de acordo com a singularidade surda, foram expulsos professores surdos e a 

linguagem de sinais, assim como a comunidade surda, foram excluídas da política das 

instituições de ensino, resultando no baixo nível de educação dos surdos. Capovilla (2000, 

p.102) ao explicitar o método Oralista na comunicação com pessoas surdas ressalta que: “O 

método oralista objetivava levar o surdo a falar e a desenvolver a competência linguística oral, 
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o que lhe permitiria desenvolver-se emocional, social e cognitivamente do modo mais normal 

possível, integrando-se como um membro produtivo do mundo dos ouvintes”. 

Para alcançar os seus objetivos, a filosofia oralista utiliza diversas metodologias de 

oralização: método acupédico, método Perdoncini, método verbotonal, entre outros. Essas 

metodologias transformaram a escola em um espaço de tratamento as pessoas surdas, que eram 

submetidas a incessantes espaços/tempo de treinamento de língua oral – sendo esta considerada 

a única forma desejável de comunicação da pessoa surda, rejeitando qualquer forma de 

gestualização, especialmente a Língua de Sinais. 

De acordo com Skliar, (1998, p. 1): 

 
Foram mais de cem anos de práticas enceguecidas pela tentativa de correção, 

normalização e pela violência institucional; instituições especiais que foram reguladas 

tanto pela caridade e pela beneficência, quanto pela cultura social vigente que requeria 

uma capacidade para controlar, separar e negar a existência da comunidade surda, da 

língua de sinais, das identidades surdas e das experiências visuais, que determinam o 

conjunto de diferenças dos surdos em relação a qualquer outro grupo de sujeitos. 

 

 Os surdos passaram a ser vistos unicamente como deficientes, diante de uma 

perspectiva clínica, e não como um grupo de cultura própria. Gestos, a língua de sinais e 

alfabeto manual eram expressamente proibidos. Essa visão repercutiu no déficit de 

aprendizagem e em pouquíssimo resultado na oralização (falar) 0,5%. Chegou-se à conclusão: 

ou se melhoraria a método de oralização ou seria o descartado de vez. 

 

1.2 A comunicação total e a confusão na comunicação 

 O insucesso do oralismo possibilitou surgir outras possibilidades de filosofias 

educacionais. Aproximamo-nos da abordagem da Comunicação Total, a qual acredita na 

necessidade de todos os métodos possíveis para a intervenção junto aos surdos. E para que isso 

aconteça, os estabelecimentos de ensino passam a utilizar todos os métodos que entendeu-se 

potencializar o aprendizado. 

Nesta concepção de educação todos os recurso de linguagem são utilizados, a técnica 

oral (filosofia oralismo), mimicas, a linguagem de sinais, alfabeto visual, recursos visuais, 

leitura labial, amplificação sonora, enfim tudo para uma educação que buscava-se plena. 

Segundo Ciccone (1996, p.06-08): 

 

A Comunicação Total é uma filosofia de trabalho voltada para o atendimento e a 

educação de pessoas surdas. Não é, tão somente, mais um método na área e seria 

realmente, um equívoco considerá-la, inicialmente, como tal (...). A Comunicação 

Total, entretanto, não é uma filosofia educacional que se preocupa com ideais 
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paternalistas. O que ela postula, isto sim, é uma valorização de abordagens 

alternativas, que possam permitir ao surdo ser alguém, com quem se possa trocar 

idéias, sentimentos, informações, desde sua mais tenra idade. Condições estas que 

permitam aos seus familiares (ouvintes, na grande maioria das vezes) e às escolas 

especializadas, as possibilidades de, verdadeiramente, liberarem as ofertas de chances 

reais para um seu desenvolvimento harmônico. Condições, portanto, para que lhe 

sejam franqueadas mais justas oportunidades, de modo que possa ele, por si mesmo 

lutar em busca de espaços sociais a que, inquestionavelmente, tem direito. 

   

A redenção dos sinais começou a tornar-se realidade a partir das pesquisas e estudos 

acerca da estrutura linguística das línguas de sinais, que abrangeu áreas do conhecimento como 

a psicologia, neurologia, educação, sociologia e antropologia. No entanto, a Comunicação Total 

também não surtiu resultados satisfatórios, visto que a sua abordagem defendia o uso 

simultâneo das duas línguas: a fala e os sinais. Neste contexto, os alunos surdos permaneciam 

‘perdidos’ e desassistidos em suas necessidades. 

 

1.3 O bilinguismo e a expansão da comunicação surda 

Em contrapartida, a perspectiva bilíngue trouxe uma nova forma de entendimento e 

atuação frente aos surdos. Nesta perspectiva, o Bilinguismo: 

 

[...] contrapõe-se ao modelo oralista porque considera o canal viso gestual de 

fundamental importância para a aquisição de linguagem da pessoa surda. E contrapõe-

se à comunicação total porque defende um espaço efetivo para a língua de sinais no 

trabalho educacional; por isso advoga que cada uma das línguas apresentadas ao surdo 

mantenha suas características próprias e que não se ‘misture’ uma com a outra 

(LACERDA 1998 p.10). 

 

 De fato, o que de antemão pode-se destacar é que melhoraram os resultados da 

comunicação dos surdos, uma vez que se iniciou preocupações com a sua identidade e as formas 

que melhor o representariam. Nisso, a língua de Sinais possui papel central, uma vez que, 

segundo Prillwitz,(1990,p.22),” a língua de sinais é o verdadeiro equipamento da vida mental 

do surdo; ele pensa e se comunica apenas por este meio, e ele recebe por este mesmo os 

conceitos  e as ideias” (p.99). Sendo assim, de acordo com Bernardino (2000, p. 29): 

[...] a língua é considerada importante via de acesso para o desenvolvimento do surdo 

em todas as esferas do conhecimento, propiciando não apenas a comunicação do surdo 

com o ouvinte, mas também com o surdo, desempenhando também a função de 

suporte do pensamento e de estimulador do desenvolvimento cognitivo e social. O 

Bilinguismo considera que a língua oral não preenche todas essas funções, sendo 

imprescindível o aprendizado de uma língua visual-sinalizada desde tenra idade, 

possibilitando ao surdo o preenchimento das funções linguísticas que a língua oral não 

preenche. Assim, as línguas de sinais são tanto o objetivo quanto o facilitador do 

aprendizado em geral, assim como do aprendizado da língua oral. 
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 Felizmente a regulamentação da Libras ocorreu por meio da Lei 10.436/2002, que em 

seu artigo 2º profere que deve ser garantido, por parte do poder público em geral e empresas 

concessionárias de serviços públicos, “formas institucionalizadas de apoiar o uso e difusão da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras como meio de comunicação objetiva e de utilização 

corrente das comunidades surdas do Brasil” (BRASIL, 2002, p.1). Fernandes (2002, p.4) 

esclarece que a língua de sinais é “uma língua natural em organização em todos os níveis 

gramaticais prestando-se às mesmas funções das línguas orais”. Além disso “sua produção 

realizada através de recursos gestuais e espaciais e sua percepção é realizada por meio de 

processos visuais por isso é denominada uma língua de modalidade gestual-visual-espacial” 

(idem). Somam-se a isso o Decreto 5626/2005, que regulamenta a Lei 10.436/2002, também 

trazendo outras disposições legais. 

 Isto é um marco diante da perspectiva da Educação de Surdos, uma vez que apresenta a 

consolidação de lutas políticas e de ideais de surdos que por muito tempo foram excluídos dos 

espaços sociais, mas que agora legitimam-se através de dispositivos legais, os quais contribuem 

para a expansão da comunicação de surdos. Sobre revindicações Guarinello (2007, p. 45-46) 

retoma a proposta bilíngue, a qual: 

 

(...) surgiu baseada nas reivindicações dos próprios surdos pelo direito à sua língua e 

pelas pesquisas linguísticas sobre a língua de sinais. Ela é considerada uma abordagem 

educacional que se propõe a tornar acessível à criança surda duas línguas no contexto 

escolar. De fato, estudos tem apontado que essa proposta é a mais adequada para o 

ensino de crianças surdas, tendo em vista que considera a língua de sinais como 

natural e se baseia no conhecimento dela para o ensino da língua majoritária, 

preferencialmente na modalidade escrita. 

 

Inicia-se neste momento indicações para pensar os surdos a partir de uma perspectiva 

de diferença surda, a qual apresenta com importância a identidade surda, buscando respeitá-la 

e também exercê-la. Sobre isso, Santana (2007, p.166) destaca: 

 

O bilinguismo inaugura um novo debate na área da surdez, ele defende a primazia da 

língua de sinais sobre a língua portuguesa, antes aprendida simultaneamente na 

comunicação total, ou isoladamente no oralismo. Essa primazia, defendida por muitos 

autores tem por base dois argumentos. Primeiro, a presença de um período crucial 

para a aquisição da linguagem. Segundo, a existência de uma competência inata, na 

qual para aprender uma língua, bastaria estar imerso em comunidade linguística e 

receber dela inputs linguísticos cruciais. 

 

Mas havia outros aspectos que começaram a acumular. Em relação à distinção entre a 

língua de sinais com o sistema de sinais (português, linguagem escrita), ou seja, os alunos, 

quando assistiam às aulas, não conseguiam receber a relação total da fala e o que os sinais 

traduziam, porque eles não escutavam. E os sinais não têm a mesma dinâmica da fala, que se 
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vale de regras, morfologia, sintaxe e função gramatical. Resultou em não ter nenhuma das 

línguas plenamente. 

  Através de pesquisas conseguiu-se o aprofundamento da compreensão da complexidade 

linguística das línguas de sinais, e essa se tornou o vínculo mais certo para a apropriação e 

desenvolvimento cognitivo-social da criança surda. Surgiu assim a filosofia do bilinguismo, em 

que a língua primária é a de sinais, e a segunda a escrita do português. 

O bilinguismo surgiu com a ascensão de alguns surdos que se perceberem como 

indivíduos próprios, com identidade própria, surgindo assim a comunidade surda, ou seja, a 

cultura surda. Vale lembrar que os surdos podem ser classificados em graus de surdez (leve, 

moderada e severa/profunda), em que apenas alguns conseguem entender a lógica da estrura da 

linguagem, tanto falada como escrita. Mas começaram também a ser percebidos com uma 

diferença, e esta como tal teria que se legitimar primeiramente na forma de língua materna. 

Percebe-se a importância da segunda língua (português escrito), mas esta só se faz com mais 

qualidade através de, primeiramente, ter acesso a língua de sinais. Ou seja, a língua de sinais 

proporciona ao surdo seu desenvolvimento linguístico, cognitivo e social. 

O bilinguismo não é só mais uma filosofia, passa a ser o empoderamento da comunidade 

surda, a legitimação da cultura surda, a conquista do Outro ser o Outro. Com uma educação 

própria, uma lei própria, que eles têm as mesmas capacidades de um ouvinte, isso é 

comprovado. E a luta continua, o biliguismo também é uma ideologia, pois não está pronta, o 

surdo está avançando em seus territórios, pois as leis, muitas vezes ainda quem as fazem, são 

os ouvintes. 

A partir da perspectiva bilíngue o surdo deixa de precisar seguir o modelo do ouvinte, e 

passa a desenvolver sua identidade e sua cultura: “O surdo não precisa almejar uma vida 

semelhante ao ouvinte, podendo assumir a sua surdez” (GOLDFELD, 1997, p.138). Passa-se 

então a entender o surdo a partir de uma perspectiva de diferença linguística, a qual contribui 

para a expansão da comunicação dos surdos, o que por muito tempo, através do oralismo e 

depois comunicação total, o foi impedido. 

 Sendo assim, os surdos vivenciaram uma trajetória de exclusões até chegar nas 

tentativas atuais de inclusão, seja educacional ou em outros espaços sociais. Isso relacionado à 

comunicação, condiz com um momento de impedimento da comunicação em Libras (oralismo) 

e com isso inúmeras barreiras comunicacionais entre surdos e ouvintes. Depois, podemos 

entender um período como confusão de comunicação (comunicação total) em que valeram 

diversas formas de comunicação, mas ainda não apenas a que pudesse favorecer as pessoas com 
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surdez. Atualmente, vivenciamos a expansão da comunicação surda (bilinguismo) diante do 

respeito à diferença linguística do surdo, e com ela possibilidades de qualificar, expandir e 

reconhecer a língua dos surdos: a Libras – Língua Brasileira de Sinais. 

No entanto, se antes os surdos eram impedidos de comunicação com a proibição ou 

concomitância de diversas outras formas de linguagem, hoje com a disseminação da Libras a 

comunicação é facilitada? Como está a comunicação entre surdos e ouvintes? Existem 

interações entre eles? Como isso se dá? É o que buscarei problematizar no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO II 

 

 Este capítulo exibe o Estudo de Caso da presente pesquisa, que foi realizado com meu 

irmão Helannio, minha mãe e uma professora da rede regular da cidade de Angra dos Reis-RJ. 

Optou-se pela entrevista semiestruturada (e trazê-la ao longo das escritas abaixo) pois a 

intenção era de entender os diferentes discursos com relação à surdez, sob diferentes pontos de 

vista, de forma aberta, no intuito de compreender toda e qualquer informação importante sobre 

o tema. 

 As perguntas trataram sobre o que estes diferentes sujeitos entendiam pela surdez, a 

escolarização dos surdos em escola especial, sua inclusão na escola regular e também na 

sociedade, bem como as experiências/vivências com surdos. Os discursos e dados produzidos 

partem de diferentes sujeitos, mas que muito tem em comum quanto as barreiras de 

entendimento, aceitação e, sobretudo, comunicação. 

 

2.1 O estudo de caso - entre entrevistas e algumas inquietações 

 A seguir, apresento as perguntas realizadas aos diferentes sujeitos, seguidas de suas 

respostas e, na sequência, minhas inquietações quanto a elas. As perguntas foram realizadas em 

horários e lugares escolhidos pelos sujeitos, sendo gravadas em áudio e vídeo e depois 

transcritas.  Quanto a caracterização dos sujeitos, à professora foi-lhe reservado o nome fictício 

de Luiza; minha mãe, será denominada por ‘mãe Helena’; e, meu irmão Helannio, faz questão 

de identificação de seu nome real. 

 Minha primeira intenção foi saber a opinião dos diferentes sujeitos com os quais realizei 

a pesquisa sobre os surdos e a surdez. Helannio logo respondeu: “aquele que é portador de 

surdez e que possui uma identidade, uma cultura surda e uma língua próprios de sinais”. Mãe 

Helena respondeu: “os surdos são muito inteligentes, mais eles se acham isolados da família. 

Eles querem que a família entenda eles, mas eles não querem entender a família. Então eles 

procuram os outros surdos, eles acham que a família deles é os surdos”. Logo de início, já posso 

perceber a barreira do surdo com a família, uma barreira que parece ser pela presença da 

diferença de alguém surdo entre outros que são ouvintes. 

 Quando perguntado a professora Luiza sobre o que pensava sobre os surdos, a mesma 

demonstrou-se ansiosa e, mesmo antes de os definir, foi logo dizendo: “Sinto-me péssima, 

porque quando eu dou aula para o surdo eu espero ensinar esse aluno surdo e no final da aula 

eu saio com a sensação que eu não consegui atingir meu objetivo. Então eu me sinto péssima 
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ao ponto de não ter a habilidade ter a capacidade de ensinar. Eu me sinto realmente uma 

estrangeira na frente desses meus 8 alunos surdos”.  

 Estas colocações me deixam muito preocupada, pois percebo que a professora é insegura 

ao ponto de definir sentir-se “péssima” frente a um aluno surdo. Isto mais uma vez coloca-me 

a pensar sobre as barreiras entre surdos e ouvintes, agora na condição de professora ouvinte e 

aluno surdo. Ao que me parece, esta barreira é a da comunicação. Isto porque, a professora 

Luiza segue dizendo ainda sobre essa questão: “Hoje eu trabalho com meus alunos surdos em 

cima de um estudo dirigido. Faço, peço para eles fazerem pesquisas sobre o tema que estou 

trabalhando para que eles consigam ler, estudar, ver, visualizar na internet o tema que foi 

exposto em sala de aula”. No entanto, mesmo com o recurso do interprete, a professora relata: 

“ainda é falho para o ensino médio para o primeiro ano do ensino médio, ainda é muito 

superficial”. 

 Quanto a escolarização dos surdos na escola especial, todos pareceram concordar. 

Helannio explicou: “eu estudei na escola municipal educação dos surdos (EMES) com alunos 

surdos. Professores sabem LIBRAS (Língua de s=Sinais)”. Dá para entender a importância de 

professores que sabem Libras, pois conseguem envolver os alunos surdos nas explicações de 

conteúdos e disciplinas frente a diferença linguística que o surdo possui. Com expressões, 

Helannio demonstra apresso pela escola de surdos e se sentir bem em um espaço de 

aprendizagem. Mãe Helena relatou: “a escola de surdos é onde eles mais se sentem em casa, lá 

todo mundo fala em sinais, é onde aprendem o português, tudo que é problema é para lá que a 

gente da família corre”. Além da certeza de que a escola de surdos é um espaço adequado de 

aprendizagem para os alunos surdos, há a relação próxima com a família, o que também é muito 

importante. 

 Sobre a escolarização dos surdos em escola especial, professora Helena também 

expressou sua opinião: “Acredito eu que o aluno surdo na escola especial, exatamente por ter 

uma quantidade de menor de alunos e ter um professor que se comunica com as mãos com 

surdo, eu acredito que a comunicação seja completa e com isso o desenvolvimento intelectual 

aconteça, seja possível”. Ela segue explicando: “porque há comunicação entre o aluno e o 

professor. E nesse meio menor, nessa escola menor essa quantidade menor de alunos em sala 

de aula, faz com que o professor consiga se dedicar aos alunos surdos, exatamente porque o 

professor de uma escola especial ele está ali formado para isso”.  

Neste assunto, a professora faz relação com sua realidade: “hoje meu desafio dentro da 

escola regular é conseguir dar aula para sete alunos surdos numa sala de aula com 40 alunos, 

então eu dou aula para os 40 alunos enquanto 7 surdos esperam, depois eu dou aula para os 7 
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surdos e enquanto os 40 alunos esperam”. Ela ressalta: “fica uma aula falha, uma aula rasa, não 

tem profundidade histórica”. Sobre isso, a professora Luiza traz uma questão importante quanto 

aos interpretes, reconhecendo que conseguem interpretar o que ela está explicando, mas 

questiona se os alunos conseguem aprender os conteúdos só com uma tradução simultânea. 

Percebo o desabafo: “então assim não é uma via de mão dupla, como o aluno regular eu consigo 

conversar, explicar, ensinar, ele me perguntar, então com esse dialogo há um desenvolvimento 

intelectual e com o surdo eu não consigo fazer esse desenvolvimento intelectual”. 

Estes relatos já antecipam a problemática da escolarização de surdos na escola regular. 

Sobre isso, Helannio diz: “quando eu terminei o ensino fundamental na escola de surdos, depois 

começou na primeira aula da escola CEAV, era inclusão. Ouvintes não saber como 

comunicação na minha língua”. Percebo, que mesmo Helannio demonstrando gostar dos 

ouvintes, expressa que ainda há a barreira da comunicação, no qual surdos e ouvintes não 

interagem como a proposta de inclusão pressupõe. Mãe Helena relata: “a escola de ouvintes é 

horrível, eles não aprendem. Só vai para lá porque criança não pode ficar fora da escola. Eles 

passam eles sem fazer nada, eles podem até faltar que as faltas são abonadas”. Muito inquieta, 

ela continua: “É essas leis aí, que a criança tem que estar na escola, mas só perde o nosso tempo 

e o deles”. 

Estes relatos demonstram as aflições da família ao ver que a inclusão não acontece como 

a política educacional prevê. Estas aflições se agravam à medida que pergunto sobre as 

experiências/vivencias com relação aos surdos. A professora Luiza, que é ouvinte, relata: “fica 

impossível, é essa é a palavra, impossível, é impossível me dedicar aos surdos e aos alunos 

regulares ao mesmo tempo, são limitações diferentes. É como se eu tivesse alunos de series e 

idades diferentes dentro da mesma sala de aula, a educação fica muito prejudicada, eu não tenho 

esse domínio, essa habilidade para dar aulas para surdo e não surdos ao mesmo tempo”. A 

professora justifica: “o surdo não tem esse pensamento em português, ele não consegue essa 

interpretação, já o aluno regular tem essa interpretação. Então como eu vou dar uma aula de 

história pra alunos com entendimentos intelectuais com entendimentos cognitivos 

diferenciados?”.  

 Sobre as vivências com os alunos surdos, a professora Luiza relata: “eu acredito que os 

surdos consigam entender, aprender e acompanhar a aula de matemática porque é números, 

agora todas as outras disciplinas que são mais interpretativas como história, geografia, biologia, 

eu acho que até o próprio português, eu acho que mais complicado para eles enquanto surdos”. 

Isto parece demonstrar mais uma vez a barreira da comunicação, não acontecendo apenas dos 

discursos, na língua, mas na forma da escrita. A professora continua: “tenho sentado para 
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conversar com eles com a ajuda da interprete para entender. A dificuldade é enorme, é 

incalculável, então assim, como eu faço para ele entender um pouco de história? Ou eu trabalho 

em cima da decoreba, quer dizer ele vai esquecer daqui a pouco, ou eu trabalho encima do 

estudo dirigido, faço perguntas de acordo com que está escrito no texto, e mesmo assim eles 

ficam cassando onde está a resposta. Eles também não conseguem entender quando eu explico 

oralmente e a tradutora minha interprete passa para eles toda essa minha aula oral”. Com isso, 

ela aponta a importância do interprete, como se fosse uma ponte entre surdos e ouvintes. A 

professora termina dizendo sobre esse assunto: “então eu faço um trabalho superficial com 

meus alunos surdos atualmente. Como o estado tem quase que uma aprovação automática, o 

aluno só precisa atingir 50% da nota para poder passar de ano, então eles ficam encima desses 

50%, eles ficam presos nesse mínimo”. 

 Essa situação que acaba muitas vezes acontecendo nas escolas regulares se deve pela 

falta de entendimento e depois formação para atuar frente a alunos surdos. A professora Luiza 

bem destaca suas dificuldades pois como professora não tem “habilidade para trabalhar com 

surdos, tem na sala de aula uma interprete, mas que não é a mesma coisa. Ela interpreta o que 

eu falo, mas a minha comunicação com meus 7 alunos surdos é uma comunicação muito falha. 

Me sinto uma estrangera na frente deles, eu não consigo me comunicar direito, apesar de eu 

sentar perto deles escrever no caderno, passar alguns trabalhos pessoalmente para cada um. Mas 

eu enquanto professora, não tenho nenhum tipo de especialização para trabalhar com surdo, 

acho que a educação numa escola regular fica muito complicada, porque eu não tenho essa 

habilidade, para trabalhar com eles, então me sinto incapacitada de ensiná-los”. Ao que tudo 

indica esta incapacidade se instala pela barreira da comunicação, ou a ausência dela.  

 Ela continua: “Eu enquanto professora de história, deveria estar ensinando há esses 

alunos um pouco de cidadania, um pouco de interpretação, para que eles consigam se enxergar 

como cidadãos de um País, como parte integrante da história da região da cidade, como agente 

transformador, e não consigo fazer isso na medida que eu não consigo dialogar com eles. Além 

de não conseguir dialogar, como eu vou cobrar dos meus alunos surdos uma interpretação de 

texto em português, sendo que eles se comunicam com as mãos, a língua mãe deles é a Libras, 

não é o português. Então na hora deles lerem o texto em português, eles têm uma dificuldade 

muito grande”. A professora explicou que se sente uma estrangeira na frente dos alunos surdos, 

exatamente por não conseguir ter esse diálogo, estabelecer esse diálogo. Ela também apresenta 

dúvidas quanto a avaliação destes alunos, pois ao considerar que ensino pouco, também 

considera que deve cobrar pouco. O que ela reconhece é que os alunos surdos ficam ‘atrasados’ 

em relação aos conteúdos escolares e os demais alunos, e mais uma vez pela barreira da 
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comunicação: “Exatamente por eu não conseguir desenvolver com eles essa interpretação em 

cima das Libras, da Libras que deveria ser e não do português. Não que eles não tenham que 

saber português, é primordial que eles saibam o português, mas é complicado eu fazer essa 

interpretação de texto por não conseguir essa comunicação”.  

A professora reconhece que “é muito valido e muito interessante essa inserção na escola 

regular no quesito social”, mas que para uma escolarização de qualidade é indispensável a 

formação adequada dos professores. Esta preocupação é válida à medida que o tema das 

oportunidades de emprego aparece, pois, a escolarização possui papel central nisso. Mãe Helena 

relata: “No trabalho só conseguem na limpeza, em mercado arrumando as coisas. Não tem 

interprete então a vida deles é mais complicado para trabalhar em outra área”. Sobre isso, ela 

faz um desabafo: “Helannio possui um cargo destinado ao público, mas acho que é só porque 

ele é muito conhecido no meio dos deficientes, então para ganhar voto depois. Nem sei o que 

ele faz lá”. 

Sobre o tema do trabalho, Helannio explica sobre a falta de conhecimento sobre a 

surdez, aproximando-os da ideia de incapacidade. Este relato pode levar ao questionamento se 

as empresas contratam pessoas com surdez apenas para cumprir uma legalidade. A mãe Helena 

possui opinião sobre isso: “as pessoas acham que eles são doentes, especiais” e este fato 

entristece muito os próprios surdos e suas famílias. 

Quando perguntei para Helannio, a partir da sua condição de surdo, o que ele acha que 

as pessoas pensam/entendem sobre os surdos, o mesmo relatou: “pessoas ouvintes não 

entendem como é surdo, pensam que sou surdo é incapaz de fazer tudo mas sou capaz sim, 

como eu trabalho, aprendendo coisa novas e, profissional. Só a maioria não entende que surdo 

[as vezes] escreve em português palavras erradas, mas isso é normal porque surdo só sabe como 

comunicação na língua de sinais, mas também sobre pouco português. 

Mãe Helena relata: “Helannio desde pequeno me deu muito trabalho, eu morava no 

Ceara e desde de lá minha sogra desconfiou que ele era surdo, ela batia com as panelas e ele 

nem se mexia. Também tive rubéola, e aí viemos morar em Angra. Nossa vida aqui foi muito 

difícil, mas quando Helannio começou a crescer e ter idade de ir para escola, eu matriculei. As 

professoras da primeira escola falavam que ele era doente, não podia estudar lá, também tinha 

pais que falavam que os filhos iam ficar igual a ele. Então ele foi para a Pestalozzi. Era um 

sofrimento muito grande porque eu tinha que levar mais meus outros dois filhos, tinha dia que 

conseguia deixar com minha vizinha. Helannio foi crescendo e em Angra abriu uma sala de 

surdos, ele participou da primeira sala de surdos em Angra. Não chegou a melhorar tanto a 
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convivência com ele não. Ele era muito nervoso, gritava, quebrava as coisas. Nós fomos 

aprendendo a falar com ele em sinais, na escola tinha curso de Libras para família”. 

Diante dessa trajetória, a mãe explica as barreiras da comunicação: “A adolescência foi 

difícil, até hoje ele já homem ainda é difícil por causa dessa comunicação”. Percebe-se com 

isso que a comunicação quando comprometida dificulta a interação entre surdos e ouvintes, e 

com isso seus laços são debilitados. Parece que por vezes há barreiras da falta de entendimento, 

aceitação, mas sobretudo da comunicação, seja na família, na escola ou na sociedade. 

Para tanto, minhas inquietações quanto à entrevista da professora Luiza: o que percebi, 

foi que tudo que a professora fala na entrevista, sendo ela professora de história de uma escola 

regular que tem em sua sala alunos surdos, é que ainda há muitas barreiras entre surdos e 

ouvintes. Segundo ela, a enorme dificuldade de não saber LIBRAS, não ter sido capacitada para 

tal função, mesmo tendo em sala uma interprete, é como se tivesse vários alunos de várias faixas 

etárias com grau de cognição diferentes. Ela se sente uma estrangeira em sala de aula e tenta 

fazer o mínimo para alcançar os 50% para aprovação automática. Por isso, pondera a 

importância de alunos surdos serem escolarizados em uma escola/ou sala só para alunos surdos, 

pois, além da falta de entendimento, aceitação, há a barreira da comunicação. 

Minhas inquietações quanto à entrevista da mãe Helena: Pode-se destacar as 

dificuldades na escola, em casa e para trabalho. A dificuldade na escola, a passagem por várias 

instituições de ensino, e mesmo tendo uma família presente, Helannio tem muitas dificuldades 

de comunicação, seja na língua de sinais ou na escrita, pois os ouvintes a maioria das vezes não 

sabem Libras e não tem como ter um interprete a todo momento. 

Minhas inquietações quanto à entrevista de Helannio: devo começar destacando a minha 

dificuldade em realizar a própria entrevista, devido novamente a barreira da comunicação. 

Mesmo sendo sua irmã, não sou fluente em Libras e isso de certa forma acaba nos afastando. 

No entanto, consegui entender suas ponderações sobre a surdez, os surdos. Ele falou sobre a 

dificuldade na comunicação com ouvintes, da inclusão na escola regular, mas que é bem 

complicada, pelo fato dos ouvintes não saber a LIBRAS. Acredito que algo presente é a 

necessidade de entendimento sobre os surdos, sua aceitação e, mais do que isso, precisamos 

urgentemente pensarmos sobre a comunicação falha, ou a falta de comunicação entre surdos e 

ouvintes. 

 

2.2 As barreiras da comunicação entre surdos e ouvintes: sentir-se 

estrangeiro em seu próprio País 
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 As escritas acima dizem respeito a importância do entendimento e aceitação da surdez. 

Trata-se de compreender que entender e aceitar a surdez não é algo dado, e que muitas vezes 

passa pelos discursos, mas nem sempre pela prática. Isso porque o entendimento da surdez pode 

entende-lo como uma deficiência ou diferença, e a aceitação definir as práticas/relações entre 

ouvintes e surdos. 

No entanto, a barreira da comunicação será foco desse trabalho, uma vez que se fez 

presente na totalidade da pesquisa. As entrevistas com os diferentes sujeitos sobre a temática 

da surdez apresentou a comunicação entre surdos e ouvintes, sobretudo as barreiras dessa 

comunicação. Ambos os sujeitos apresentaram de forma intensa as barreiras de comunicação 

entre surdos e ouvintes ainda nos dias de hoje, mesmo após trajetória que aos poucos foi 

entendendo o surdo como identidade e cultura própria, bem como legislações que reconhecem 

esses sujeitos e sua língua materna. 

 Sobre isso, é importante iniciar destacando que a barreira da comunicação muitas vezes 

acontece inicialmente e já dentro da família, uma vez que a maioria dos surdos são de famílias 

ouvintes. Esse inclusive é o caso do surdo e sua família investigados nessa pesquisa, 

demonstrando dificuldades de se expressar e entender o que esse outro também quer dizer.  

Quando surdos nascem em família de surdos a comunicação é preservada, satisfatória e 

acontece de forma natural, conseguindo identificar inclusive semelhanças. Esse ambiente onde 

os pais são surdos será de fundamental importância, pelo fato do filho surdo já aprender a 

língua. No entanto, as dificuldades irão acontecer ao longo dos anos com a necessidade de 

socializar com o ‘mundo’ e se deparar com as barreiras ainda existentes para todos os surdos. 

 Segundo Silva e Bastos (2013, p.27), “compreende-se que quanto mais precocemente 

o surdo mantiver contato com a Língua de Sinais através de um surdo adulto, melhor será o seu 

desenvolvimento, pois terá maior acesso a informação e consequentemente terá maiores 

conhecimentos”. Elas ressaltam essa primeira fase do surdo na presença de outro surdo o mais 

rápido possível como de extrema importância para o seu desenvolver, logo se entende que este 

terá mais habilidade/instrumentos para compreender a dinâmica da sociedade majoritariamente 

ouvinte. Este processo no âmbito familiar será ainda mais rico, pois é ali que acontecem os 

primeiros aprendizados, em que o surdo pode se sentir acolhido e entendido em sua 

individualidade ou diferença linguística, uma vez que a família é base fundamental no processo 

de troca do indivíduo com o meio, além de ser a mais importante instituição responsável pela 

socialização da criança. Segundo Corghi (2006) é na família que ocorre às transmissões de 
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normas, valores sociais e estrutura institucional. É na família que a língua será fluida e que os 

valores serão transmitidos. 

É na família também que podem haver as primeiras impressões de dilema ao se deparar 

com a surdez. E dilema do surdo diante de uma família ouvinte e também da própria família, 

diante de um filho surdo. Além da questão da comunicação, há a questão emocional dos pais, 

pois todos os pais esperam por um filho “perfeito ao ver do mundo” e quando a criança nasce 

e no passar dos dias sente falta de algo, no caso aqui a audição, há impasses que podem ser 

vividos. É como se a norma para o ser humano perfeito fosse: membros, visão e audição. Mas, 

como fica as famílias com filhos fora desse ‘padrão’? 

Foi exatamente assim que ocorreu com meu irmão Helannio. Minha vó paterna percebeu 

‘essa falta’: minha mãe escutou um barulho horrendo, e quando foi ver era minha vó jogando 

as panelas no chão para concretizar o que de fato estava “achando”, Helannio não escutava. E 

neste momento tivemos a certeza, pois ele nem se mexeu. E o que fazer? Se os planos para o 

primeiro filho ‘ouvinte’ eram tantos? O que pensar? Como agir com o filho ‘diferente’? Como 

saber o que ele queria? Muitas vezes ele só fazia gritar! Como pertencente de família ouvinte 

com um irmão surdo posso afirmar: dia a dia surgiram mais e mais dúvidas.   

E com isso, como fica a questão do ‘ser’? Quem sou, porque sou assim? Os discursos 

apresentam-se diante da sociedade majoritária ouvinte que ‘inventa’ o surdo. De acordo com 

Mélich (1998), “o surdo perde seu poder de alteridade quando não pode ser ele mesmo devido 

à influência das regras de normalização. O surdo encapsulado na regra da “normalidade” não 

consegue ter uma vida pessoal própria” (p. 32). A mesma autora então reforça: “Então, a vida 

entre culturas diferentes gera um conflito que se reflete no que se refere à questão de ser (1998, 

p. 33). 

Mas, diante desse contexto e, ao descobrir a surdez, de imediato o importante é se 

informar ao máximo ‘desse mundo’. Mundo que não pode ser, inclusive, considerado melhor 

ou pior, mas diferente. Tomar conhecimento de tudo que se sabe dos surdos, quanto mais os 

pais se apropriarem de metidas para ajudar seu filho nessa ‘nova jornada’ que se mostra a sua 

frente. 

Após reconhecer e aceitar esse ‘novo mundo’, é importante a aquisição da Libras no 

ambiente familiar, imprescindível inclusive desde os primeiros meses de vida, para um 

desenvolvimento adequado da criança. A conscientização dos pais sobre a surdez de seu filho 

e a necessidade da aquisição da Língua de Sinais devem ser os primeiros passos a serem dados, 

passos decisivos para o desenvolvimento da criança. Assim, é de fundamental importância que 
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as famílias busquem meios para que a aquisição da Língua de Sinais, a qual possibilitará ao 

surdo o contato com uma língua que pode ser adquirida de maneira mais natural.  

 

É muito importante que a Libras esteja presente em seu universo da mesma forma que 

a língua oral está no universo das crianças ouvintes, para que ela possa ser adquirida 

de forma completa, para que a criança surda possa dominá-la e se constituir como ser 

de linguagem. Dessa forma, a Libras, como primeira língua completamente adquirida, 

lhe forneceria a base para poder aprender a sua segunda língua: a língua portuguesa, 

seja na modalidade oral ou na modalidade escrita. Esse é o princípio que rege uma 

aquisição bilíngue para surdos que possa ser realizada com êxito (QUIGLEY & 

PAUL, p.16, 2001). 

 

Nessas ideias, a falta de uma língua acarreta serias dificuldades de convivência e, esse 

fato muitas vezes é frequente diante de surdos em famílias ouvintes devido à “demora de 

exposição de uma língua, ocasionada pelo tardio diagnóstico da surdez, que prejudica o seu 

desenvolvimento cognitivo e afetivo” (SILVA E BASTOS, 2013, p.27). Sendo assim, faz-se 

necessário destacar que: 

 

É importante esclarecer, entretanto, que, do ponto de vista linguístico, as línguas de 

sinais são consideradas línguas verdadeiras desde o estudo pioneiro de Stokoe (1960) 

sobre a língua americana de sinais. Esse estudo, que foi seguido de muitos outros em 

vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, provou que as línguas de sinais são 

organizadas linguisticamente seguindo regras as quais foram descritas. Do ponto de 

vista social, torna-se claro que, se as línguas de sinais são usadas por um grupo de 

pessoas ou por uma comunidade, seguem regras de conversação e de manutenção 

semântica e sintática e mantêm suas características dentro dos grupos que as usam, 

elas têm validação e valor social intrínseco que permite autonomia ao grupo que as 

usa (SILVA E BASTOS, 2013, p. 15). 

 

Mas, essa autonomia nem sempre acontece de forma natural. Com diagnóstico de 

captação de som ‘prejudicada’ ou com perca total da audição, vem também entendimentos sobre 

esses sujeitos. Entendimento de deficiência ou de diferença? Sem desenvolver a audição e a 

fala (algo esperado por nós ouvintes), o surdo muitas vezes fica caracterizado como 

diferente/deficiente/especial entre outras nomenclaturas que vai adquirindo e mudando 

conforme as épocas. E isso faz com que se caracterizem as barreiras para a pessoa surda, seja 

no meio da família, trabalho, educacional.  

Quando ao espaço educacional, por muito tempo Helannio estudou na Pestalozzi, pois 

não tinha escola de surdo e havia o diagnostico como deficiente auditivo. E essa falta de 

entende-lo, acentuava comportamentos tristes e revoltosos, o que por muito tempo foi 

justificativa para ser medicalizado através de calmantes. Havia o entendimento de deficiência 

e por isso muitas formas de ‘correção’. Trata-se de entender o processo histórico que os surdos 

perpassaram para afastar-se da compreensão de deficiência e aproximar-se de outra: diferença. 
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Mas a compreensão de diferença diante do surdo não é algo que se dá de forma simples, 

nem na família ou fora dela. Ambiente médico nenhum tem interprete, por exemplo e, por isso, 

até hoje temos que acompanhar Helannio em todas as consultas e procedimentos médicos. 

Então o surdo encontra barreira em todo lugar, sobretudo pela falta da comunicação, pois este 

mundo é totalmente organizado e feito para ouvintes. Pais ouvintes, irmãos ouvintes, parentes 

ouvintes, vizinhos ouvintes... E a escola? 

 A escola de surdos é um novo universo que se apresenta. Quando houve possibilidade 

de Helanio frequentar essa escola, para lá que ‘corríamos’ para solucionar os ‘problemas’, 

muitos deles para além do que ocorre no espaço escolar, mas de casa, da rua, do trabalho, 

problemas de saúde, questões familiares. 

Diante desse contexto e, ao ler alguns autores que falam sobre a perspectiva educacional, 

as barreiras que podem ser percebidas por mim, pelos surdos, pela própria comunidade escolar 

através da professora que fiz a entrevista, é de fato a falta de mais prática, mais projetos, mais 

metodologias/estratégias escolares voltadas para o surdo e não pedagogia ouvintista. As leis 

estão aí e foram bem elaboradas, os surdos tem muitos direitos assegurados 

constitucionalmente. Mas, há de fato garantia de respeito à sua singularidade? 

Hellanio frequentou a escola especial e também a escola regular. Na escola de surdo 

reconheço também algumas falhas, pois a ação é um processo e a escola precisa sempre buscar 

novas e melhores estratégias. Mas, o próprio Helannio que teve experiência nos dois contextos, 

reconhece que a escola regular faz “inclusão”, ou seja, há uma escola com alunos ouvintes em 

que são ‘colocados’ alunos com surdez sem as devidas providencias necessárias. A primeira 

(dentre tantas) é a questão da Libras, que não se estabelece de forma adequada na escola regular. 

Sobre isso, a professora da escola regular entrevistada também apresenta semelhança de 

ideias, pois ela mesmo destacou que possui formação para dar aula para ouvintes. Quando se 

depara em sala de aula com alunos surdos, se percebe sem nenhuma habilidade para fazer tal 

trabalho, mesmo com a intérprete em sala. 

 Muitos ainda pensam que a inclusão é sinônimo de conceder matrícula. O surdo ‘pode’ 

estudar na escola regular e está tudo certo. Porém, não basta inserir alguém em um ambiente, é 

preciso moldar este ambiente para que este sinta-se parte de um todo. Além disso, a inclusão é 

um processo amplo com dimensões ideológicas, sociais, culturais, políticas e econômicas. 

Envolve toda e qualquer relação interpessoal existente na escola e fora dela, não estando, 

definitivamente, restrita a conceder a possibilidade do surdo se comunicar em Libras, mas essa 



 

34 
 

língua precisa realmente fazer parte da escola, de seus membros, de seus projetos, de suas 

implicações. 

O espaço, o professor a equipe escolar tem de ter a competência e preocupação para 

fazer esse trabalho. Para isso, a formação é essencial, pois é preciso entender a cultura e 

identidade surda, suas características, saber Libras, entre outros. Esse entendo o grande desafio 

da escola regular. Preparar o espaço para receber o aluno surdo estar preocupada para que seja 

um espaço acolhedor, incentivador e realmente inclusivo. Em contrapartida, a escola de surdo 

apresenta condições para ser pensada, planejada, arquitetada para receber esse surdo. 

Professores, coordenadores e diretores geralmente sabem Libras, entendem os aspectos 

importantes, pois trata-se de uma escola voltada e formada especificamente para esse público. 

Mas os desafios com relação a comunicação param por aqui? Não! Com os dados dessa 

pesquisa, foi possível ir percebendo que ser surdo e nascer em família ouvinte apresentou 

barreiras de comunicação. Estudar em escola regular apresentou barreiras de comunicação. 

Mas, e o mundo do trabalho? Quando o surdo termina seus estudos, muitas vezes ‘aos trancos 

e barrancos’, ele vai em busca de trabalho, e o que eles encontram? Milhares de empecilhos. 

Quais os serviços que muitas vezes se encaixam? De serviços gerais!  

Segundo Garcia (2013) o acesso ao trabalho formal é restrito, as taxas de desemprego 

são mais elevadas para as pessoas com deficiência e elas quando trabalham, concentram-se em 

situações ocupacionais precárias e de menor remuneração. É urgente a integração de pessoas 

com surdez ao mercado de trabalho e, essa dificuldade, além da língua, é devido a concepção 

de deficiência muitas vezes ligada ao surdo. O que é errada, mas importante reconhecer que é 

existente. Precisa-se informar mais a sociedade, precisa de ações e políticas para compreender 

a comunidade surda e este ter seu espaço que é de direito. 

É pelo mesmo motivo que o texto transcorre a todo tempo: a comunicação, o outro, os 

ouvintes, que acaba enquadrando o surdo como doente, deficiente. Já está mais que comprovado 

que o surdo tem total capacidade para fazer qualquer coisa como o ouvinte, tem a mesma 

capacidade cognitiva para realizar qualquer tarefa. No entanto, a surdez foi construída na 

perspectiva do déficit, da falta, da anormalidade. O “normal” é ouvir, o que diverge desse 

padrão deve ser corrigido, normalizado. Nesse processo normalizador, abrem-se espaços para 

a estigmatização e para a construção de preconceitos sociais. E, com esse discurso tão forte e 

tão reforçado pela grande maioria, fica difícil pensar a surdez sob outro prisma, ou seja, pensar 

a surdez como diferença linguística. Esse contexto faz com que o surdo se sinta estrangeiro em 

seu próprio País. 
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A professora pesquisada apresenta o conceito de estrangeira, e é necessário reconhecer 

que esse sentimento pode se dar por quem quer se envolver com os surdos, mas também 

encontra dificuldades. No entanto, sentir-se estrangeiro no próprio País aos surdos configura a 

sociedade majoritária ouvinte e os surdos, em sua minoria, tentando ‘sobreviver’ em meio à 

falta de interprete, insucessos escolares devido a insuficiência da Libras, interações apenas com 

outros ‘iguais’. 

Enfim, os surdos e a sociedade ouvinte enfrentam a barreira da comunicação, afinal, o 

outro e o “surdo” precisa se comunicar, e o receptor dar um retorno. Mas o que pode fazer com 

que essa barreira seja ‘quebrada’? A conscientização! Surdos tem língua própria, têm diretos 

assegurados e são 5% da população. O que devemos produzir são discursos sobre a inclusão, a 

fim de que ‘tire da cabeça’ da sociedade que surdo é doente, deficiente, menos que o ouvinte. 

O surdo precisa ser entendido e respeitado em sua diferença! 
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Considerações finais 

 

Esse trabalho apresenta a barreira da comunicação como uma grande barreira ainda 

existente entre surdos e ouvintes. E, por isso, a conclusão que chego é que o surdo se sente 

estrangeiro em seu próprio País. A questão da comunicação entre surdos e ouvintes é mais 

complexa do que se pode pensar num primeiro momento. Ela não envolve apenas uma língua, 

mas tudo que a cerca – um ambiente social, uma identidade, um grupo.  

Pelo fato de não conseguir se comunicar, ele é estrangeiro em sua casa/família, pois 

acaba sendo excluído de muitas situações cotidianas e às vezes simples. E, como nem todos os 

familiares apresentam interesse para aprender Libras (disponibilizando um tempo do seu dia, 

da sua rotina para aprender outra língua) essa barreira se mantém intacta. Isso já exclui o surdo 

de muitas situações familiares, como almoços, encontros, interações, festas. Helannio, por 

exemplo, só participa de festas em que os outros amigos surdos organizam. Em festas familiares 

existem exceções. 

Eu como irmã ouvinte sei Libras, mas confesso que não é com qualidade, pois sei o 

básico. Meus pais saber menos ainda, quase não dominam, eles ‘falam com a boca’ e Helanio 

aprendeu (precisou aprender!) a decifrar, faz leitura labial, ou seja, ele que teve que se adaptar 

ao meio. Um meio que não esteve de acordo com sua diferença. Não por falta de vontade, mas 

a barreira da comunicação se ‘instala’ tão fortemente que fica muitas vezes difícil de desviá-la. 

No ambiente escolar, a exemplo da escola regular, os surdos também se sentem 

estrangeiros, pois geralmente só a interprete os entendem. Então, viver a dinâmica de 

socialização do ambiente escolar em que só uma pessoa interage não tem aprendizado pela 

perspectiva de outros componentes de ambiente escolar, nem de seus colegas de escola ou 

professores, que é imprescindível para o desenvolvimento também. 

Enfim, isso se estende quando este conclui seus estudos, em que vai em busca de emprego. 

Mundo do trabalho que não possibilita, de fato, um trabalho que exige um pouco mais de 

competência cognitiva, que necessita de comunicação. Falta interprete em ambientes de 

trabalho, em locais públicos, falta políticas para estruturar e legitimar essas questões, falta, falta, 

falta! Falta muito! Principalmente pela falta de fluência da Libras por parte dos ouvintes, o que 

por sua vez merece atenção de pesquisas e também contribuições.  

Desta forma, pode-se fazer relação com as barreiras de comunicação a que os surdos 

estiveram submetidos ao longo da história diante do oralismo e comunicação total. Ambos 

apresentados nos aspectos teóricos dessa pesquisa e que representaram um entendimento sobre 
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o surdo e práticas especificas sobre eles. Agora, em meio ao Bilinguismo, o que se quer é 

destacar que não estamos ‘prontos’, mas precisamos qualificar esse trajeto. Ao sentir-se 

estrangeiro em seu País, sabemos que isso é processo, mas sobretudo, não podemos normalizar 

essa ideia. Não é normal o surdo se sentir estrangeiro em seu próprio País, não no que buscamos 

efetivar diante do Bilinguismo. Assim, precisamos que o ouvinte se dê conta de que o surdo 

não pode aprender a falar (vai contra sua individualidade), mas o ouvinte pode aprender Libras. 

Isso abriria portas de comunicação e essa barreira, aos poucos, sendo superada. 
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