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RESUMO 

 

No Brasil, políticas educacionais recentes sugerem a desigualdade de tratamento com o intuito 

de suprir as diferentes necessidades dos alunos. Dessa forma, a escola pode restituir uma 

igualdade. No caso dos surdos, esse tratamento desigual envolve a oferta da educação 

bilíngue. Visto que ela ainda não é uma realidade, são altos os índices de reprovação e de 

evasão escolar. Este trabalho tem por objetivo mostrar como as representações sociais de 

surdo e de surdez é um dos fatores que geram este problema, uma vez que moldam políticas 

educacionais e linguísticas. É feito um estudo de caso. O Colégio Estadual Pandiá Calógeras, 

situado em São Gonçalo, Rio de Janeiro, é o caso escolhido. São descritas e analisadas as 

ações desta escola no ano de 2009, o segundo ano de inclusão de surdos nesta unidade. A 

Teoria das Representações Sociais, de Serge Moscovici (2012; 2013), o conceito de 

representação linguística de Cécile Petitjean (2009), e os estudos sobre política e 

planejamento linguísticos de Louis-Jean Calvet (2007; 2013) compõem o referencial teórico. 

Os dados coletados incluem observações participativas, enquetes, documentos, cartas de 

alunos de classes inclusivas e material adaptado para o ensino de Língua Portuguesa. A partir 

desse estudo, é possível concluir que a representação de surdez como deficiência ainda é 

dominante e que verdadeiras mudanças e resultados satisfatórios só serão realidades quando a 

representação dominante for outra.     

 

Palavras-chave: Representação social. Surdez. Políticas educacionais e linguísticas  
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ABSTRACT 

 

Recent Brazilian educational policies suggest unequal treatment for unequal needs of 

students.  This way, the school can reinstate equality. In the deaf case, the unequal treatment 

involves providing bilingual education. Since it is not a reality yet, the failure and dropout 

rates are very high. This paper aims to show how the social representations of deaf and 

deafness influence educational and linguistic policies and how they are one of the reasons for 

failure at school. For writing this paper, the strategy adopted was the study case. Pandiá 

Calógeras School (CEPC), located in São Gonçalo, Rio de Janeiro, is the case chosen. This 

paper describes and analyzes CEPC action plan of 2009, the second year of inclusion of deaf 

students in CEPC. The theory of social representations, introduced by Serge Moscovici (2012; 

2013), Cécile Petitjean definition of language representation (2009) and Louis-Jean Calvet 

studies of language policy and planning (2007; 2013) build the theoretical framework. The 

data collected includes observation, an opinion poll, documents, letters of classmates’ deaf 

students and adapted material for learning Portuguese. From the data, it is possible to 

conclude that the social representation of deafness as disability is still dominant. True changes 

and satisfactory results will only become reality when the dominant representation changes.  

 

Keywords: Social Representation. Deafness. Educational and linguistic policies 
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I. Introdução  
 

 

 S. F. tinha 24 anos e uma vontade imensa de aprender. Mas o português era 

uma barreira. Embora fosse fluente em Libras, nada estava em sua língua: nem as aulas, nem 

os livros didáticos. Como não conseguiu aprender a ler e a escrever em Língua Portuguesa, 

repetiu vários anos e por fim desistiu. Hoje ela não estuda mais.  

Esse caso retrata bem a situação de muitos surdos. Segundo o Censo Escolar 

(INEP, 2012), o total de alunos surdos na Educação Básica é de 74.547. Destes, 51.330 estão 

no Ensino Fundamental e 8.751 estão no Ensino Médio. Como explicitado por esse dado, a 

diferença entre o número de matriculados nessas duas etapas é significativa. Os altos índices 

de reprovação e a evasão escolar explicariam essa diferença. Todavia, quais são as causas do 

“fracasso” educacional dos surdos?  

 Há mais de 10 anos faço parte da comunidade surda1. O que sempre me 

intrigou foi o não letramento em Língua Portuguesa da maioria dos indivíduos surdos que a 

compõe. Muitos tinham passado mais de 12 anos na escola. E mesmo os que haviam 

terminado a Educação Básica, não conseguiam entender uma simples notícia. Eu me 

perguntava: por que conseguimos ler e entender em uma segunda língua, mas os surdos, 

depois de anos de ensino, não leem nem entendem um texto em português?  

 A busca por respostas me levou a um possível fator: os surdos não têm acesso à 

educação bilíngue. Ela não lhes é ofertada. E por que não há essa oferta? A questão é 

complexa. Envolve representações sociais e linguísticas. Envolve saber, poder e hegemonia. 

Envolve políticas públicas, educacionais e linguísticas. De fato, conforme apontado por Skliar 

(2005:19), “a educação dos surdos não fracassou, ela apenas conseguiu os resultados previstos 

em função dos mecanismos e das relações de poderes e de saberes atuais”.   

 

 

 

                                                            
1 Segundo Perlin e Strobel (2008), a comunidade surda não é formada só de indivíduos surdos, mas 
também de indivíduos ouvintes: membros de família, intérpretes, professores e amigos. Eles 
participam e compartilham os mesmos interesses, em uma determinada localização. Isso explica 
porque, sendo ouvinte, me considero integrante da comunidade surda. 
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1. Delimitação do tema 

 

 

As pessoas enxergam o mundo externo por meio de representações. Há um 

esforço para compreendê-lo através de ideias específicas e de projetar essas ideias de maneira 

a influenciar outros, a estabelecer certas maneiras de criar sentido, de tal modo que as coisas 

são vistas desta maneira, em vez daquela. Mais do que isso: no que se refere à realidade, as 

representações são tudo o que se tem. Ela é, em grande parte, determinada por aquilo que é 

aceito socialmente como realidade.  

Uma representação molda a realidade e cria tipos sociais. A representação de 

surdo e de surdez, associada aos significados de normalidade, criou a categoria “deficiente”. 

A comunidade surda, porém, não aderiu a essa representação. Assim, na tensão, no conflito, 

surgiu outra representação alicerçada nos paradigmas socioculturais2. Os surdos lutaram pela 

consolidação de um novo olhar. Hoje, essas duas representações disputam poder e hegemonia 

e interferem nas políticas públicas educacionais e linguísticas.  

Esse trabalho explicitará, a partir de um estudo de caso, como as representações 

sociais moldam a realidade surda no âmbito educacional.  Por muito tempo, buscou-se 

analisar os fatores que levavam ao “fracasso” escolar dos alunos surdos. Depois, cogitaram-se 

novos caminhos. No entanto, verdadeiras mudanças e resultados satisfatórios só serão 

realidades quando a representação dominante for outra.  

 

 

2. Situação-problema e justificativa  

 

 

A educação é um direito humano fundamental e é essencial para o exercício de 

todos os direitos. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9394/1996), um dos princípios da educação é a “igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola”.  

                                                            
2  Segundo Skliar (1997), o paradigma sociocultural se firma numa visão antropológica e social da 
surdez, reconhecendo nos surdos um grupo possuidor de valores linguísticos, históricos e 
socioculturais próprios e até então negados.   
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Ao se analisar a história dos surdos, fica evidente como as representações de 

surdo e de surdez influenciaram políticas educacionais e linguísticas. No Brasil, a 

representação dominante até hoje impede que haja condições de igualdade entre surdos e 

ouvintes falantes de Língua Portuguesa. Em resultado disso, como já exposto, são altos os 

índices de reprovação e evasão escolar. 

Além disso, de maneira mais ampla, essa desigualdade torna a escola um espaço 

não democrático, que falha com o seu compromisso: educar para a cidadania. E pior, ela se 

torna o exemplo da não cidadania. Para que haja igualdade de condições para o acesso e a 

permanência na escola, é necessário desarrumar o que se pensava estar arrumado. É 

necessário desnaturalizar o que já virou senso comum – fruto de uma hegemonia. 

 

 

 3. Objetivos gerais e específicos 

 

 

Com base na Teoria das Representações Sociais, busca-se, como objetivo geral,  

• Fazer compreender a influência das representações de surdo e de surdez sobre 

as políticas educacionais e linguísticas ligadas aos surdos e à Libras no 

decorrer da história. 

E se espera, como objetivos específicos, que se possa, a partir de um estudo de 

caso, 

• Identificar a representação de surdo e de surdez dominante na atual educação 

inclusiva; 

• Criticar a educação inclusiva no caso dos surdos; 

• Contrastar o tratamento que recebe a Libras e a Língua Portuguesa dentro da 

escola inclusiva.  

 

 

 

 



 
 

 

II. Pressupostos Teóricos 
 

 

1. As representações sociais 

 

 

1.1 As representações sociais: uma visão geral 

 

 

A Teoria das Representações Sociais tem no psicólogo social Serge Moscovici a 

sua primeira base teórica. Ela nasce em 1961, com a obra seminal La Psicanalyse: son image 

et son public (A Psicanálise: sua imagem e seu público). No entanto, o termo representações 

sociais já era utilizado e, como o próprio Moscovici reconhece, esse conceito chega até ele 

vindo de Durkheim3. 

O que são representações sociais? Jodelet (1985 apud SPINK, 1993:300) as 

define: 

As representações sociais são modalidades de conhecimento prático orientadas 
para a comunicação e para a compreensão do contexto social, material e ideativo 
em que vivemos. São, consequentemente, formas de conhecimento que se 
manifestam como elementos cognitivos – imagens, conceitos, categorias, teorias –, 
mas que não se reduzem jamais aos componentes cognitivos. Sendo socialmente 
elaboradas e compartilhadas, contribuem para a construção de uma realidade 
comum, que possibilita a comunicação. Deste modo, as representações são, 
essencialmente, fenômenos sociais que, mesmo acessados a partir de seu conteúdo 
cognitivo, têm de ser entendidos a partir de seu contexto de produção. Ou seja, a 
partir das funções simbólicas e ideológicas a que servem e das formas de 
comunicação onde circulam. 

As representações sociais circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente 

no mundo cotidiano. Elas são sustentadas pelas influências sociais da comunicação e 

                                                            
3 Moscovici, porém, adota uma visão diferente de representações sociais. Ele as vê como uma maneira 
específica de compreender e comunicar o que já se sabe – uma maneira que cria tanto a realidade 
quanto o senso comum. Durkheim, por outro lado, as vê como um instrumento explanatório, que se 
refere a uma classe geral de ideias e crenças. Além disso, este possui uma concepção bastante estática 
dessas representações, enquanto aquele possui uma concepção dinâmica. Para Serge Moscovici, as 
representações sociais operam em um conjunto de relações e de comportamentos que surgem e 
desaparecem com as representações. De fato, Gerard Duveen (In: MOSCOVICI, 2013:15) afirma que 
“Durkheim vê as representações coletivas como formas estáveis de compreensão coletiva, com o 
poder de obrigar que pode servir para integrar a sociedade como um todo. Moscovici esteve mais 
interessado em explorar a variação e a diversidade das ideias coletivas nas sociedades modernas”.  
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estabelecem as associações com as quais os indivíduos se ligam uns aos outros. Elas 

correspondem à substância simbólica e à prática específica.  

Por que novas representações são criadas? Que mecanismos entram em ação para 

que elas sejam geradas? Qual é o papel da causalidade nesse processo? Qual é a função das 

representações sociais? Que papel elas ocupam na sociedade? Qual é a relação entre mundo e 

realidade? Os tópicos a seguir responderão a essas perguntas e darão uma visão geral da 

Teoria das Representações Sociais.  

 

 

1.1.1. A criação de novas representações sociais 

 

 

Por que novas representações são criadas? Segundo Moscovici (2013), a 

finalidade de todas as representações é tornar familiar algo não familiar, ou a própria não 

familiaridade. 

A dinâmica das relações é uma dinâmica de familiarização, onde os objetos, 

pessoas e acontecimentos são percebidos e compreendidos em relação a prévios encontros e 

paradigmas4. A não familiaridade incomoda. E incomoda porque ela está ali sem estar, porque 

ela é percebida sem ser. Além do mais, o que é diferente deixa uma sensação de incompletude 

e aleatoriedade. Que reações terão, então, os indivíduos?  

Primeiro, quando a alteridade é jogada sobre os indivíduos na forma de algo que 

não é exatamente como deveria ser, eles instintivamente a rejeitam – ela ameaça a ordem 

estabelecida. E mais, eles atribuirão a ela características imaginárias. Depois, em um segundo 

momento, para tentar dar conta dessa alteridade “incomum”, os indivíduos criam novas 

representações, num esforço constante de torná-la comum e real5. Eles a incluem em uma 

categoria conhecida. As características que tornavam algo ou alguém “anormal” sofrem uma 

transformação em direção ao que é familiar.  

Há ainda outro motivo para a criação de novas representações. A mudança de 

interesses humanos pode gerar novas formas de comunicação, resultando na inovação e na 

emergência de novas representações. Ademais, a sociedade moderna não é homogênia. Nela, 

                                                            
4 No entanto, quando tais convenções são tidas como padrões de referência, ela passa a avaliar o que é 
diferente, incomum ou “anormal”. 
 
5 Embora novas representações tentem explicar o não familiar, representações tradicionais determinam 
as reações. 
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os diversos grupos lutam por poder e buscam regular a legitimação do conhecimento. Como 

afirma Durveen (In: MOSCOVICI, 2013:15,16), 

Dentro de qualquer cultura há pontos de tensão, mesmo de fratura, e é ao redor 
desses pontos de clivagem no sistema representacional duma cultura que novas 
representações emergem. Mais frequentemente, as representações sociais emergem 
a partir de pontos duradouros de conflito, dentro das estruturas representacionais da 
própria cultura.  

Moscovici (2013) esclarece que novas representações sociais surgem da diferença 

e, mais especificamente, da influência das minorias. As representações dos diferentes grupos 

na sociedade, ao mesmo tempo em que reivindicam sua própria legitimação, procuram 

estender sua influência e (r)estabelecer uma hegemonia. E, por sua vez, a hegemonia atinge 

seu ápice quando se torna senso comum.     

 

 

1.1.2. Ancoragem e objetivação: mecanismos de geração de novas 

representações sociais 

 

 

Não é fácil transformar algo não familiar em algo familiar. É necessário criar 

novas representações. Para isso, dois mecanismos são necessários: a ancoragem e a 

objetivação. Entretanto, o que está envolvido nesses dois mecanismos?  

Ancorar envolve classificar e dar nome às coisas. Como já dito, os indivíduos 

resistem àquilo que eles não são capazes de avaliar e de descrever. Para vencer essa 

resistência, eles colocam o não familiar em uma determinada categoria. Portanto, classificar 

significa por em uma categoria – que estipulará um conjunto de comportamentos e regras do 

que é ou não permitido.  

Quando se categoriza alguém ou alguma coisa, escolhe-se um dos paradigmas 

estocados na memória e se estabelece uma relação positiva ou negativa com ele. A 

neutralidade é proibida, pela lógica do sistema, onde cada objeto e ser deve possuir um valor 

positivo ou negativo e assumir um determinado lugar em uma clara escala hierárquica. 

As classificações são feitas comparando algo a um protótipo, que geralmente é 

aceito como representante de uma classe. Esse protótipo favorece opiniões já feitas e conduz a 

decisões superapressadas. O resultado delas, na prática, é o preconceito, que será maior ou 

menor de acordo com o grau de distanciamento do indivíduo em relação ao protótipo. O 

preconceito só pode ser superado se as representações mudarem. 
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É impossível classificar sem, ao mesmo tempo, dar nomes. Como esclarece 

Moscovici (2013:66), “ao nomear algo, nós o libertamos de um anonimato perturbador para 

incluí-lo em um complexo de palavras específicas, para localizá-lo, de fato, na matriz de 

identidade de nossa cultura”6. Em outras palavras, nomear é representar a realidade. O 

resultado é sempre arbitrário, mas, desde que um consenso seja estabelecido, a associação da 

palavra com a coisa se torna comum e necessária. 

Quais são as consequências de se nomear? Primeiro, a pessoa ou coisa pode ser 

descrita e adquire certas características. Segundo, ela se torna distinta de outras pessoas ou 

objetos através dessas características. Por fim, a pessoa ou coisa torna-se objeto de uma 

convenção entre os que a adotam e a partilham. 

Nomear é uma operação relacionada com uma atitude social. Tal observação é 

ditada pelo senso comum e nunca deve ser ignorada, pois ela é válida para todos os casos e 

não apenas para os casos excepcionais.  

O outro mecanismo utilizado para gerar novas representações e tornar familiar o 

não familiar é a objetivação. Ele une a ideia de não familiaridade com a de realidade. O que 

era puramente intelectual e remoto passa a ser físico e acessível. Como a objetivação faz isso? 

Por descobrir a qualidade icônica de uma ideia e reproduzir um conceito em uma imagem. 

Assim, materializa-se uma abstração. Transforma-se uma representação na realidade da 

representação. Moscovici (2013:74) diz: 

A imagem do conceito deixa de ser um signo e torna-se uma réplica da realidade, 
um simulacro, no verdadeiro sentido da palavra. A noção, pois, ou a entidade da 
qual ela proveio, perde seu caráter abstrato, arbitrário e adquire uma existência 
quase física, independente. Em um segundo estágio, a imagem é totalmente 
assimilada e o que é percebido substitui o que é concebido. 

Da soma de experiências e memórias comuns extraem-se as imagens, linguagem e 

gestos necessários para superar o não familiar, com suas consequentes ansiedades. A 

ancoragem e a objetivação são, pois, maneiras de lidar com a memória. A primeira mantém a 

memória em movimento e a dirige para dentro, classificando objetos, pessoas e 

acontecimentos de acordo com um tipo e rotulando-os com um nome. A segunda, sendo mais 

ou menos direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para juntá-los e 

reproduzi-los no mundo exterior para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é 

conhecido.  

 

                                                            
6 Os que falam e os de quem se fala são forçados a entrar em uma matriz de identidade que eles não 
escolheram e sobre a qual eles não têm controle. 
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1.1.3. A causalidade de direita e de esquerda 

 

 

A Teoria das Representações Sociais afirma que o indivíduo faz uso da 

causalidade de direita e de esquerda a fim de explicar algo – porque, para ele, tudo tem uma 

causa e um efeito. A causalidade de direita tem por base uma explicação pessoal e a 

causalidade de esquerda tem por base uma explicação situacional. 

A causalidade pessoal pode ser dividida em primária e secundária. A primeira, 

para a qual os indivíduos se voltam espontaneamente, depende de finalidades. Há sempre um 

sentido, um propósito por trás de uma ação. Assim, a procura de uma causa se torna a procura 

de motivos ou intenções (causa  fim). A segunda, por outro lado, não é espontânea. É uma 

causalidade eficiente, ditada pela educação, pela linguagem e pela visão científica do mundo 

exterior. Ela junta toda informação possível, de tal modo que se possa classificá-los em uma 

determinada categoria e desse modo identificar sua causa, explicá-los.  

A causalidade situacional lembra, porém, que os motivos de uma ação são ditados 

e estão relacionados com a realidade social, com a realidade cujas categorias contrastantes 

dividem o pensamento humano tão nitidamente como o fazem dualidades. Moscovici (2013) 

comenta que se tinha a impressão de que a motivação poderia ser atribuída a um simples 

processo de pensamento, mas que agora se vê que ela é determinada por influências 

ambientais, status social e relações interpessoais. 

Nas representações sociais, as duas causalidades agem conjuntamente e se 

misturam para produzir características específicas. No entanto, uma dessas causalidades pode 

ser ressaltada, pois as circunstâncias da existência social são, muitas vezes, manipuladas.   

A causalidade não existe por si mesma, mas somente dentro de uma representação 

que a justifique. Vale ressaltar que grupos dominantes e dominados não possuem a mesma 

representação do mundo, mas o veem com olhos diferentes, julgam-no de acordo com 

critérios específicos e cada um faz isso de acordo com as suas próprias categorias. 
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1.1.4. As duas funções das representações sociais  

 

 

Moscovici (2013) explica que as representações sociais têm precisamente duas 

funções, a saber: 

• Convencionalizar os objetos, pessoas ou acontecimentos que encontram; 

As representações dão aos objetos, às pessoas ou aos acontecimentos uma forma 

definitiva, os localizam em uma determinada categoria e gradualmente os colocam como um 

modelo de determinado tipo, distinto e partilhado por um grupo de pessoas. Todos os novos 

elementos se juntam a esse modelo e se sintetizam nele.  Mesmo quando um indivíduo ou 

objeto não se adéqua exatamente ao modelo, ele é forçado a assumir determinada forma e 

entrar em determinada categoria. Em outras palavras, ele é forçado a se tornar idêntico aos 

outros, sob pena de não ser nem compreendido, nem codificado. 

Cada experiência é somada a uma realidade predeterminada por convenções. 

Nenhuma mente está livre dos efeitos de condicionamentos anteriores que lhe são impostos 

por suas representações da linguagem ou da cultura. Os indivíduos pensam através de uma 

linguagem e organizam os seus pensamentos de acordo com um sistema que está 

condicionado, tanto por nossas representações como por nossa cultura.  

• Decretar o que deve ser pensado. 

As representações são prescritivas. Elas se impõem sobre os indivíduos com uma 

estrutura e uma tradição que decreta o que deve ser pensado. Enquanto elas são partilhadas 

por tantos, penetram e influenciam a mente de cada um, sendo re-pensadas, re-citadas e re-

apresentadas. 

 

 

1.1.5. O lugar das representações sociais na sociedade 

 

 

Que lugar as representações ocupam em uma sociedade pensante?  

Moscovici (2013) afirma que, na sociedade, há dois universos distintos: o 

reificado e o consensual.  O primeiro está associado ao lugar dado, à realidade física. O 

segundo está associado ao lugar social, à realidade coletiva. 

No universo reificado, a sociedade é vista como um sistema de diferentes papéis e 

classes, cujos membros são desiguais. Somente a competência adquirida determina seu grau 



20 
 

 

de participação de acordo com o mérito. Além disso, dentro desse sistema, há regras e 

regulamentos que ditam o comportamento adequado para cada circunstância, uma fórmula 

linguística para cada confrontação e a informação apropriada para um contexto determinado. 

Os indivíduos estão presos pelo que prende o sistema e pelo que corresponde a um tipo de 

acordo geral. Os responsáveis por esse sistema são igualmente responsáveis pela hierarquia de 

papéis e classes. 

Cabe às ciências explicitar esse universo reificado. Elas buscarão estabelecer um 

mapa das forças, dos objetos e dos acontecimentos que são independentes do desejo e da 

consciência das pessoas, aos quais elas devem reagir de modo imparcial e submisso.  

No universo consensual, a sociedade é vista como um grupo de pessoas que são 

iguais e livres. Existe entre elas uma cumplicidade. Em longo prazo, cria-se uma base comum 

de significância – as convenções. Elas capacitam as pessoas a compartilharem um estoque 

implícito de imagens e de ideias que são consideradas certas e mutuamente aceitas. Vale 

lembrar que são as representações sociais que convencionalizam os objetos, pessoas ou 

acontecimentos. Esse é o espaço que as representações ocupam na sociedade pensante.  

As representações sociais restauram a consciência coletiva e lhe dão forma, 

explicando os objetos e acontecimentos de tal modo que eles se tornem acessíveis a qualquer 

um e coincidam com nossos interesses imediatos. A natureza específica das representações 

expressa a natureza específica do universo consensual, produto do qual elas são e ao qual elas 

pertencem exclusivamente. 

O universo reificado e consensual são lugares distintos. O que poderia uni-los? As 

ideologias. Seu objetivo é de facilitar a transição de um mundo a outro, isto é, de transformar 

categorias consensuais em categorias reificadas e de subordinar as primeiras às segundas. 

 

 

1.1.6. Mundo versus realidade 

 

 

Os indivíduos não veem o mundo tal como é. Em que sentido? Em primeiro lugar, 

eles não enxergam ou não estão conscientes de algumas coisas bastante óbvias. Isso porque há 

uma fragmentação preestabelecida da realidade, uma classificação das pessoas e das coisas 

que a compreendem, que faz algumas delas visíveis e outras invisíveis. Essa classificação, por 

sua vez, é compartilhada por todos os membros de uma dada comunidade. Em segundo lugar, 
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o que os indivíduos aceitam sem discussão, que lhes é básico, repentinamente pode se tornar 

mera ilusão. O que se pensava ser uma realidade, na verdade pode ser só aparência. 

Portanto, o mundo não é o que se vê. As pessoas enxergam o mundo externo por 

meio de representações. No que se refere à realidade, as representações são tudo o que se tem. 

Moscovici (2013:33) corrobora com essa afirmação ao dizer que 

Nós nunca conseguimos nenhuma informação que não tenha sido distorcida por 
representações “superimpostas” aos objetos e as pessoas que lhes dão certa 
vaguidade e as fazem parcialmente inacessíveis. Quando contemplamos esses 
indivíduos e objetos, nossa predisposição geneticamente herdada, as imagens e 
hábitos que nós já aprendemos, as suas recordações que nós preservamos e nossas 
categorias culturais, tudo isso se junta para fazê-las tais como as vemos. 

 

 

1.1.7. Síntese sobre representações sociais 

 

 

O esquema abaixo faz uma síntese das ideias gerais da Teoria das Representações 

Sociais: 
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Esquema 1: síntese sobre representações sociais 

 

Como as representações de surdo e de surdez foram convencionalizadas e prescritas? 

E quanto à língua? O que são representações linguísticas? Como a língua de sinais foi e é 

vista? Os dois tópicos a seguir se deterão sobre essas questões.  

 

   

1.2. As representações da surdez e do surdo 

 

 

Surdez. Essa temática se configura como um território de representações que não 

pode ser facilmente delimitado. Qualquer separação seria artificial. Assim, o que se tem é um 

spectrum. Em uma extremidade, a surdez é vista como patologia e anormalidade. Na outra, 

ela se aproxima dos paradigmas socioculturais. Entre esses dois polos, há olhares 
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comunicar-se de forma eficiente nem mesmo com os pais e parentes – tudo o que possuíam 

eram alguns sinais e gestos rudimentares. Assim, eram privados de alfabetização e instrução, 

forçados a fazer os trabalhos mais desprezíveis, a viver sozinhos7, muitas vezes à beira da 

miséria. 

No século XIX, com o progresso da ciência e da tecnologia, a hegemonia do 

homem “normal” foi reforçada. A possibilidade de reabilitação e de aprendizagem da língua 

oral reafirmou a ideia de que a surdez não é algo normal, mas uma doença, uma patologia 

passível de cura. O surdo, por sua vez, seria alguém doente ou deficiente.  

É importante ressaltar que a representação de surdez como patologia não parte do 

surdo, mas do ouvinte. Skliar (2005:15) explica que ela faz parte do ouvintismo, que pode ser 

entendido como “um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo está 

obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte. Além disso, é nesse olhar-se, e nesse 

narrar-se que acontecem as percepções do ser deficiente, do não ser ouvinte”.  

Ainda sobre o olhar do ouvinte sobre o surdo, Wrigley (1995:16 apud SKLIAR, 

2005:16) expõe:  

Para aquele que ouve, a surdez representa uma perda de comunicação, a exclusão a 
partir de seu mundo. Em termos cosmológicos, é uma marca de desaprovação. Ele 
é a alteridade, um estigma para se ter pena, e por isso, exilada às margens do 
conhecimento social. Seu ‘silêncio’ representa banimento ou, na melhor das 
hipóteses, solidão e isolamento.  

Os surdos, porém, em sua maioria, têm uma outra representação de surdez e de si 

mesmos. 

 

 

1.2.2. O olhar sociocultural 

 

 

O que é ser surdo? Emanuelle Laborit, uma surda, diz: 

Sou surda não quer dizer: “Não ouço.” Quer dizer: “Compreendi que sou surda.” É 
uma frase positiva e determinante. Na minha mente, admito que sou surda, 
compreendo-o, analiso-o, porque me deram uma língua que me permite fazê-lo. 
Compreendo que os meus pais têm a sua própria língua, a sua maneira de 
comunicar e que eu tenho a minha. Pertenço a uma comunidade, tenho uma 
verdadeira identidade. 

                                                            
7 Dizer que os surdos viviam sozinhos significa dizer que eles viviam apartados da comunidade 
ouvinte. Nas cidades, porém, estes se encontravam com seus pares e interagiam por meio da língua de 
sinais nativa.   
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A representação de Emanuelle Laborit se distancia do olhar patológico e se 

aproxima dos paradigmas socioculturais. Tal olhar sociocultural ganha evidência e destaque a 

partir de 1960, com o multiculturalismo. 

O multiculturalismo se originou nos países dominantes do Norte. Ele pode ser 

definido como um movimento legítimo de reivindicação de grupos culturais dominados no 

interior daqueles países para terem suas formas culturais reconhecidas e representadas na 

cultura nacional. O multiculturalismo transfere para o terreno político uma compreensão da 

diversidade cultural antes restrita a Antropologia. Sobre as contribuições desse campo, Silva 

(2015:86) afirma: 

[A Antropologia] contribuiu para tornar aceitável a ideia de que não se pode 
estabelecer uma hierarquia entre as culturas humanas, de que todas as culturas são 
epistemologicamente equivalentes. Não é possível estabelecer nenhum critério 
transcendente pelo qual uma determinada cultura possa ser julgada superior a outra. 

Ele ainda acrescenta: 

É essa compreensão antropológica da cultura que fundamenta, de certa forma, 
grande parte do atual impulso multiculturalista. Nessa visão, as diversas culturas 
seriam o resultado das diferentes formas pelas quais os variados grupos humanos, 
submetidos a diferentes condições ambientais e históricas, realizam o potencial 
criativo que seria uma característica comum de todo ser humano. 

O movimento multicultural representou um importante instrumento de luta 

política. De grande amplitude, esse movimento abrangeu as minorias dos mais diversos tipos 

que reivindicavam o direito de uma cultura própria, de ser diferente e denunciavam a 

discriminação. Essas minorias englobavam as minorias éticas (negros, latinos e índios) e se 

estenderam às pessoas com necessidades especiais, que não queriam ser consideradas de valor 

menor.  

Com o respaldo do multiculturalismo, o Movimento Surdo pode se fazer ouvir. 

Moura (2001:64) relata que “até este momento eles não tinham conseguido ser ouvidos e, na 

verdade, muitos foram calados por uma educação que não lhe permitia o acesso à cultura e ao 

conhecimento”.  

No Brasil, esse movimento surgiu em 1980. A Feneis (Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos) foi a principal e maior organizadora do movimento social 

surdo, mas ele incluiu também associações de surdos, a Companhia Surda de Teatro, a 

Comissão Paulista para a Defesa dos Direitos dos Surdos, o Comitê Pró-Oficialização da 

Libras e o Grêmio Estudantil do INES.  

O multiculturalismo lançou base para consolidação de outra representação de 

surdez. Nela, a surdez deixa de ser uma questão patológica. Ela reconhece que os surdos têm a 

sua própria cultura, representada primordialmente através de sua língua. Consequentemente, 
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ser surdo não significa ser deficiente. Ele não precisa almejar uma vida semelhante ao 

ouvinte, podendo aceitar e assumir a sua surdez. 

 

 

1.3. As representações linguísticas  

 

 

O termo representação linguística aparece tardiamente na sociolinguística. No 

entanto, a noção de representação já aparecia em alguns estudos. É possível identificar uma 

evolução no uso do termo. Como distingue Petitjean (2009), de início ele é estudado sem ser 

nomeado (1945-1980). Após um tempo, ele é identificado mais precisamente (1980-1990). 

Por fim, ele é denominado especificamente (1990). Este subtítulo se atém a este último 

momento, trazendo uma definição de representação linguística. Disserta ainda sobre a relação 

entre poder e língua. 

 

 

1.3.1. Representação linguística: uma definição 

 

 

Cecile Petitjean (2009:67) define representação linguística como uma 

representação social da língua. Ela acrescenta que essa noção remete a um conjunto de 

conhecimentos não científicos, socialmente construído e compartilhado, sendo este 

fundamentalmente interativo e de natureza discursiva:  

Nou pouvons proposer une definition de la notion de représentation linguistique: 
une représentation sociale de la langue renvoie à un ensemble de connaissances 
non scientifiques, socialement élaborées et partagées, fondamentalement 
interactives et de nature discursive. 

A autora afirma que esse conjunto de conhecimentos possui uma estabilidade 

elevada e um alto grau avaliativo, o que permite ao(s) locutor(es) de uma dada comunidade 

elaborar uma  realidade linguística comum e gerir suas atividades linguageiras de acordo com 

a interpretação da realidade linguística criada por ela. Vale destacar que tanto línguas que 

fazem parte desta comunidade como línguas de comunidades exógenas são interpretadas e 

avaliadas. 

Para Petitjean, uma representação linguística é duplamente determinada: ela é uma 

representação social da língua, mas ao mesmo tempo, é uma representação através da língua. 
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De fato, uma representação linguística não se limita apenas aos conhecimentos 

compartilhados, mas engloba igualmente o processo linguístico que gera tais conhecimentos 

no campo discursivo. 

Outra questão defendida por essa pesquisadora é o caráter dinâmico das 

representações linguísticas. Apropriando-se da abordagem de Py, ela faz a distinção entre 

acesso e adesão. Afirmar que uma representação é social, não implica necessariamente que 

todos os membros da comunidade irão aderir às crenças e convicções que ela veicula. Assim, 

enquanto o acesso à representação é uma condição fundamental para que haja comunicação, o 

mesmo não acontece com a adesão, que pode ser total, parcial, condicionada ou nula. Não 

havendo adesão, tais representações podem evoluir ou se modificar. 

 

 

1.3.2. Língua e poder 
 

 

Os enunciados não tendem somente a descrever uma situação ou estado de coisas. 

Eles tendem a conduzir a uma ação e a construir uma dada realidade. Mas, se a língua, por 

meio do discurso, pode agir sobre a realidade; a realidade, igualmente, pode agir sobre a 

língua. E esta última ação possui um objetivo social: agindo sobre a língua, se age sobre a 

sociedade. 

Para Bourdieu (1982/2001 apud PETITJEAN,2009), as trocas linguísticas 

repousam sobre dois conceitos principais: mercado e capital. Um mercado é sempre um lugar 

de conflito entre os indivíduos que procuram manter ou modificar a distribuição das formas 

de capital8 que lhes são especificadas. A coexistência de duas línguas sobre um mesmo 

mercado vai gerar uma relação de poder. Essa relação resulta ou não em um benefício 

simbólico para determinado grupo ou indivíduo.  

A língua dispõe de uma carga identitária, o que lhe confere, em casos extremos, 

uma dimensão afetiva. Ela se torna símbolo de um indivíduo, enquanto membro de uma 

coletividade, e suscita sentimentos de amor ou, ao contrário, ódio. Assim, defender uma 

língua significa prevenir qualquer ataque que enfraqueça a identidade do locutor e os valores 

sociais subjacentes. 

                                                            
8 O capital pode ser cultural ou simbólico. Ele é cultural quando diz repeito a saberes, competências e 
qualificações técnicas, por exemplo. É simbólico quando associado ao prestígio.  
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A relação entre poder e língua também pode ser vista no âmbito econômico. Uma 

língua que tem visibilidade econômica pode conceder certo poder a quem a emprega. 

Bourdieu (1982/2001 apud PETITJEAN,2009) explica que é observável um duplo poder: o 

poder do grupo que tem a dominação econômica, mas, igualmente, o poder dos grupos 

exógenes que são fluentes na língua econômica em detrimento de comunidades que não têm 

possibilidade ou vontade de encorajar a aprendizagem dessa língua. 

 

 

1.3.3. As representações da língua de sinais 

 

 

Mattoso Camara Jr. (2002:158), em seu Dicionário de Linguística e Gramática, 

define “língua” como um “sistema de sons vocais por que se processa numa comunidade o 

uso da linguagem”. Como Mattoso, outros autores9 tomaram os sons vocais como uma 

característica intrínseca da língua. Em outras palavras, no mundo representacional, o protótipo 

de língua tinha a oralidade como um traço essencial. 

Devido a essa representação, os “sinais” não eram vistos como língua. Eles eram 

uma linguagem, não no sentido de habilidade ou capacidade de ser comunicar por meio de 

línguas, mas no sentido de qualquer processo de comunicação, como a linguagem dos 

animais, a linguagem das artes e a linguagem da sinalização. Eram algo menor. 

Essa realidade só começou a se modificar em 1960, com William Stokoe10. Ele 

percebeu e comprovou que os “sinais” atendiam a todos os critérios de uma língua genuína, 

no léxico, na sintaxe e na capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças. Ele 

também observou que os sinais eram símbolos abstratos complexos, com uma complexa 

estrutura interior.    

Os trabalhos de Stokoe foram pioneiros neste campo e abriram caminho para uma 

série de pesquisas11 que deram aos “sinais” o status de língua. Características de línguas 

                                                            
9 Bloch e Trager (1942) e Hall (1968). 
10 Dr. William C. Stokoe Jr. (1919 - 2000) foi um estudioso que pesquisou extensivamente a Língua 
Gestual Americana enquanto trabalhava na Universidade Gallaudet. De 1955 a 1970 trabalhou como 
professor e chefe do departamento de inglês, na Universidade Gallaudet. Publicou Estrutura da 
Língua Gestual e foi co-autor de Um Dicionário de Língua Gestual Americana sobre Princípios 
Linguísticos (1965). 
11 Battison (1974, 1978), Klima e Bellugi (1979), Wilbur (1987) e Hulst (1993).  
Os estudos de Bellugi et. al. (1989) sobre a organização cerebral evidenciaram que as línguas de sinais 
são línguas naturais. Pesquisas com pacientes ouvintes que tiveram lesões no cérebro indicaram que o 



29 
 

 

naturais como arbitrariedade, descontinuidade, dupla articulação, padrão, dependência 

estrutural, flexibilidade, versatilidade, criatividade e produtividade foram evidenciadas e 

exemplificadas na, agora, língua de sinais.  

No Brasil, estudos sobre a língua brasileira de sinais foram introduzidos por 

Lucinda Ferreira Brito12. Usando argumentos similares aos de Stokoe, Brito (1997:22) 

escreve: 

Basicamente, línguas de sinais e línguas orais são muito semelhantes. As 
gramáticas particulares das línguas orais e das línguas de sinais são intrinsecamente 
as mesmas, posto que seus princípios básicos são respeitados em ambas as 
modalidades: elas são dotadas de dupla articulação (estruturam-se a partir de 
unidades mínimas distintivas e de morfemas ou unidades  mínimas de significado), 
usam a produtividade como meio de estruturar novas formas a partir de outras já 
existentes, estruturam suas sentenças a partir dos mesmos tipos de constituintes e 
categorias linguísticas, suas sentenças são estruturadas sempre em torno de um 
núcleo com valência, isto é, o núcleo requer argumentos (complementos) 
necessários para a completude do significado que veicula.”  

Quadros, Pizzio e Rezende (2009), de forma didática, explicitam o que foi 

defendido por Stokoe e Brito, ao mostrar que as características das línguas são vistas também 

nos “sinais”, provando, assim, que estes são línguas naturais: 

 

Quadro 1: Propriedades das línguas humanas nas línguas de sinais. (Adaptação de QUADROS, 
PIZZIO; REZENDE, 2009:10,11) 

 Línguas em geral Línguas de sinais 

Flexibilidade/versatilidade As línguas apresentam 
várias possibilidades de 
uso em diferentes 
contextos.  
 

As línguas de sinais são 
usadas para pensar e 
desempenhar diferentes 
funções. 
Você pode argumentar, fazer 
poesia, informar, dar ordens 
e perguntar – tudo em sinais. 

                                                                                                                                                                                          
hemisfério esquerdo é responsável pelo processamento de informações linguísticas enquanto o direito 
é responsável pelo processamento visual-espacial. Os estudos de Bellugi et al. indicaram que os 
pacientes surdos com lesão no hemisfério direito, mesmo com uma lesão extensa, não apresentaram 
deterioração no seu uso de língua de sinais. Eles se mostraram fluentes, com gramática estruturada e 
raros erros de sinalização. Entretanto, apesar da linguagem preservada, eles mostraram déficits no 
processamento de relações espaciais não linguísticas (como descrever a organização dos objetos em 
um aposento). Em contrapartida, os pacientes surdos com lesão no hemisfério esquerdo apresentaram 
um bom desempenho nos testes de percepção espacial, mas demonstraram sua língua de sinais 
amplamente afetada, com efeitos parecidos com aqueles encontrados em ouvintes afásicos. Desta 
forma, o hemisfério direito não é responsável pela língua de sinais, antes o hemisfério esquerdo, assim 
como nas línguas orais. 
12  Em 1979, ela lança, pelo MEC, o livro Língua Brasileira de Sinais. 
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Arbitrariedade A palavra (signo 
linguístico) é arbitrária 
porque é sempre uma 
convenção reconhecida 
pelos falantes de uma 
língua. 
 

As línguas de sinais 
apresentam palavras em que 
não há relação direta entre a 
forma e o significado. 
 

Descontinuidade 
 

Diferenças mínimas 
entre as palavras e os 
seus significados são 
descontinuados por meio 
da distribuição que 
apresentam nos 
diferentes níveis 
linguísticos. 
 

Na língua de sinais 
verificamos o caráter 
descontínuo da diferença 
formal entre a forma e 
o significado. Há vários 
exemplos que ilustram isso, 
por exemplo, o sinal de 
MORENO e de SURDO são 
realizados na mesma 
locação, com a mesma 
configuração de mão, mas 
com uma pequena mudança 
no movimento, mesmo assim 
nunca são confundidos ao 
serem produzidos em um 
enunciado. Tais sinais 
apresentam uma distribuição 
semântica que não permite a 
confusão entre os 
significados apresentados 
dentro de um determinado 
contexto. 
 

Criatividade/produtividade Você pode dizer o que 
quiser e de muitas 
formas uma determinada 
informação seguindo um 
conjunto finito de regras. 
A partir desse conjunto, 
você pode produzir uma 
sentença infinita nas 
línguas humanas. 
 

As línguas de sinais são 
produtivas assim como 
quaisquer outras línguas. 
 

Dupla articulação 
 

As línguas humanas 
apresentam duas 
articulações: a primeira é 
das unidades menores 
sem significado e a 
segunda, das unidades 
que combinadas formam 
unidades com 
significado. 

As línguas de sinais também 
apresentam o nível da forma 
e o nível do significado. Por 
exemplo, as configurações 
por si só não apresentam 
significado, mas ao serem 
combinadas formam sinais 
que significam alguma coisa. 
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Padrão 
 

As línguas têm um 
conjunto de regras 
compartilhadas por um 
grupo de pessoas. 
 

As línguas de sinais são 
altamente restringidas por 
regras. Você não pode 
produzir os sinais de 
qualquer jeito ao usar a 
língua de sinais brasileira, 
por exemplo. Você deve 
observar suas regras. 
 

Dependência estrutural 
 

Há uma relação 
estrutural entre os 
elementos da língua, ou 
seja, eles não 
podem ser combinados 
de forma 
aleatória. 
 

Também é observada uma 
dependência estrutural 
entre os termos produzidos 
nas línguas de sinais. 
Glosas em LIBRAS: 
 

 

Hoje, a maioria dos autores concorda que as línguas de sinais são uma língua. Por 

exemplo, Martelotta (2015:16,29) diz que língua é “um sistema de signos vocais utilizado 

como meio de comunicação entre os membros de um grupo social ou uma comunidade 

linguística”. Considerando, porém, as línguas de sinais, ele coloca uma nota: 

Cabe registrar a existência da chamada língua dos sinais, utilizadas pelos surdos, 
em que não há signos vocais, mas visuais. O sistema de comunicação dos surdos é 
considerado uma língua pela grande maioria dos autores, já que, embora não se 
constitua de sinais sonoros, apresenta as características básicas das línguas naturais.     

No entanto, fora da Academia, existem representações outras que se distanciam 

das pesquisas recentes. Quadros (2004: 31-37) as chama de mito e ilustra algumas: 

Mito 1: A língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação concreta, 
incapaz de expressar conceitos abstratos; 

Mito 2: Haveria uma única e universal língua de sinais usada por todas as pessoas 
surdas; 

Mito 3: Haveria uma falha na organização gramatical da língua de sinais, que seria 
derivada das línguas de sinais, sendo um pidgin sem estrutura própria, subordinado 
e inferior às línguas orais; 

Mito 4: A língua de sinais seria um sistema de comunicação superficial, com 
conteúdo restrito, sendo estética, expressiva e linguisticamente inferior ao sistema  
de comunicação oral; 

Mito 5: As línguas de sinais derivariam da comunicação gestual espontânea dos 
ouvintes; 

Mito 6:  As línguas de sinais, por serem organizadas espacialmente, estariam 
representadas no hemisfério direito do cérebro, uma vez que esse hemisfério é 
responsável pelo processamento de informação espacial, enquanto que o esquerdo, 
pela linguagem. 
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Tais mitos deixam claro que embora as línguas de sinais tenham hoje o status de 

língua, outra representação, primeira e hegemônica, prevalece. Ela insiste, alheia a todas as 

pesquisas, em desautorizá-las como língua. E se de todo não consegue, também não falhou, 

pois a língua de sinais é vista como algo menor e sem prestígio. Será por que está associada 

ao surdo e à surdez, cujas representações hegemônicas estão ligadas à ideia de deficiência? 

 

 

1.4. Resumo sobre as representações 

 

 

Este capítulo apresentou uma visão geral da Teoria das Representações Sociais, de 

Moscovici. Também definiu representações linguísticas e examinou as representações de 

surdo, de surdez e de língua de sinais. O quadro a seguir recapitula os principais 

apontamentos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

Quadro 2: Quadro de recapitulação 
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Todavia, como as representações sociais moldam a realidade surda por influir nas 

políticas educacionais para surdos e nas políticas linguísticas para Libras? O próximo capítulo 

responderá essa questão. 

 

 

2. Representações sociais: como elas moldam a realidade surda...  

 

 

2.1 Por influir nas políticas educacionais para surdos 

 

 

De acordo com Oliveira (In: OLIVEIRA, PIZZIO e FRANÇA, 2010), política 

pública, do ponto de vista etimológico, refere-se à participação do povo nas decisões da 

cidade, do território. Porém, historicamente, essa participação assumiu feições distintas, no 

tempo e no lugar, podendo ter acontecido de forma direta ou indireta (por representação). 

Hoje, o termo “política pública” pode ser definido como “tudo o que um governo faz e deixa 

de fazer, com todos os impactos de suas ações e de suas omissões” (AZEVEDO, 2003:38). 

Oliveira (In: OLIVEIRA, PIZZIO e FRANÇA, 2010) ainda assinala que existem 

três tipos de políticas públicas: as redistributivas, as distributivas e as regulatórias. A primeira 

consiste em redistribuição de renda na forma de recursos e/ou de financiamento de 

equipamentos e serviços públicos. A segunda implica nas ações cotidianas, tais como oferta 

de equipamentos e serviços públicos. Por fim, a terceira  diz repeito à elaboração das leis que 

autorizarão os governos a fazerem ou não determinada política pública redistributiva ou 

distributiva.  

Uma política pública traduz seus propósitos em programas e ações, que 

produzirão resultados ou as mudanças desejadas no mundo real. Vale ressaltar que o governo 

é o responsável direto e o agente implementador de políticas públicas.  No entanto, o povo, 

dividido em grupos de interesse e organizado socialmente, traça estratégias políticas para 

pressionar o governo a fim de que políticas públicas sejam tomadas em seu favor. 

As políticas educacionais compõem as políticas públicas. Elas se referem “às 

decisões que o Poder Público, isto é, o Estado, toma em relação à educação” (SAVIANI, 

2008:7). Educação, aqui, se aplica às questões escolares ou à educação escolar. Portanto, 

políticas públicas educacionais dizem respeito às decisões do governo que tem incidência no 

ambiente escolar enquanto ambiente de ensino-aprendizagem.  
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Dalila Oliveira (2010) ainda acrescenta que a política educacional estuda as 

relações de força e tenta dar direção ao processo educativo e às disputas que ocorrem dentro 

do Estado para a configuração e o controle da prática institucionalizada da educação dentro de 

uma formação histórica determinada.  

Portanto, a política educacional deve ser compreendida como resultante da 

correlação de forças entre distintos projetos, o que resulta em que comporte contradições no 

seu âmago. A legislação é a objetivação desse processo, o que muitas vezes reduz a luta 

política. 

No Brasil, que ações o Estado tomou em relação à educação de surdos? Elas se 

aproximavam ou se distanciavam da educação como um todo? Sofreram influência das 

representações de surdo e de surdez? Quais foram os resultados produzidos? Para encontrar as 

respostas, fez-se uma pesquisa profunda, desde o Período Colonial até a Contemporaneidade.  

 

 

2.1.1. O Período Colonial 

 

 

A história da educação no Brasil se inicia com a chegada dos jesuítas, em 1500. 

Por quase dois séculos, a Igreja Católica definiu o sistema educacional. No Período Colonial, 

era inexistente uma política educacional de caráter estatal, pois a Colônia tinha um sistema 

educacional de elite e não havia interesse em ampliar a escolarização para atingir a classe 

subalterna. Piana (2009:59,60) escreve:   

o objetivo dos portugueses era exclusivamente explorar e usufruir de toda a riqueza 
deste país, mas sem se preocupar com a estruturação econômica, política e 
educacional do povo que residia no Brasil. Os colégios e seminários dos jesuítas, 
que funcionavam em toda a colônia, satisfaziam as necessidades que a vida 
econômica impunha para a época. 

Em 1759, os jesuítas foram expulsos da Colônia, de modo que a educação passou 

por um período de degradação e decadência. Esse quadro só mudou em 1808, com a vinda de 

D. João VI para o Brasil. Nessa época, surgiram diversas instituições educativas e culturais e 

inauguraram os primeiros cursos superiores de Direito, Medicina e Engenharia13. Além disso, 

fundaram-se as escolas técnicas e as academias. 

No período colonial, o sistema educacional era organizado e estruturado de forma 

excludente e seletiva. Entre os excluídos, estavam os surdos, sem distinção de classe. E isso 

                                                            
13 Eram cursos, não universidades. 
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ocorreu devido à representação de surdo que dominava naquele tempo. Eles eram vistos como 

anormais e incapazes e, por isso, não participavam da vida em sociedade, o que incluía a 

educação.  

 

 

2.1.2. O Império e a Primeira República  

 

 

Em 1822, a partir da Independência do Brasil, surgiram novos ideais e a 

Assembleia constituinte discutiu a importância da educação popular14. Em 1827, determinou-

se a criação de escolas primárias em todas as cidades e vilas mais populosas. Entretanto, por 

meio do Ato Adicional de 1834, deixou-se claro que a educação primária seria 

responsabilidade da província.  

Nas províncias, mesmo a educação sendo para a elite, o atendimento à sociedade 

aristocrática era deficiente com relação à quantidade. Por isso, criaram-se os liceus. Fato 

marcante, também, foi a iniciativa do Império de criar o Colégio Pedro II, que tinha o papel 

de servir como padrão de ensino.  

Piana (2009:62) denuncia que “a expansão do ensino foi lenta e irregular, por falta 

de uma formulação da política educacional”. A educação não era um assunto de interesse 

geral daqueles que estavam no poder. Assim, a iniciativa particular no sistema educacional 

cresceu em oposição à situação de total abandono pelo Estado. 

Entre 1889 e 1930, na Primeira República, foram fundadas algumas escolas 

superiores e construídas muitas escolas primárias e secundárias, mas substancialmente pouco 

se alterou o quadro do sistema educacional. Araújo (2011: 284) compara a situação do Brasil 

com a Europa:  

Enquanto a Europa constituía, no final do século XIX, o seu sistema nacional de 
educação, o Brasil implantou um Estado liberal que servia apenas para atender aos 
interesses políticos e econômicos das elites regionais, adaptando-se a uma estrutura 
social marcada pelos acordos políticos e econômicos “pelo alto” e pela 
concentração de terras, riquezas e saber. 

É nesse contexto que se iniciou a educação de surdos no Brasil. Em junho de 

185515, Huet, professor francês e ex-diretor do Instituto de Surdos-Mudos de Bourges, 

                                                            
14 A ideia de disseminar o acesso á escolarização às camadas populares guardava também um sentido 
de controle dos súditos do novo Império. 
15 Anteriormente a essa data, não se encontra a menor referência ao ensino de surdos no país, nem 
mesmo em tentativas isoladas. 
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desembarcou no Brasil. Ele apresentou ao imperador D. Pedro II um relatório, cujo conteúdo 

revelava o plano de criação de um estabelecimento para surdos16. 

Bacellar (1926:83) descreve esse começo: 

A pedido do ex-imperador, o Marquez de Abrantes incumbiu ao Dr. Manoel 
Pacheco da Silva, então Reitor do IMPERIAL COLLEGIO D. PEDRO II, de 
facilitar a Huet os meios de abrir a sua escola.  

Não se tendo, naquella época, idéa da possibilidade de educar surdos-mudos e 
encontrando-se natural repugnancia dos paes em entregar seus filhos a um 
extrangeiro desconhecido, não foi facil obter discípulos para Huet.  

Os esforços do Marquez de Abrantes e do Dr. Pacheco da Silva conseguiram uma 
menina de 12 annos e um menino de 10 para alumnos de Huet, e que o 
COLLEGIO WASSIMON, sito á Rua Municipal n.º8, os recebesse, sendo Huet 
como hospede e professor, e os meninos como alumnos, mediante a pensão annual 
de 500$000, para cada um, paga pelo bolsinho imperial. 

O Collégio Nacional para Surdos-Mudos17 passou a funcionar em 1º de janeiro de 

1856, nas dependências do colégio M. de Vassimon, no modelo privado. Rocha (2007) relata 

que, enquanto aguardava o resultado da petição de auxílio pecuniário, os recursos para o 

funcionamento vinham de donativos da comissão inspetora, do convento do Carmo, do 

mosteiro de São Bento e das matrículas particulares ou subvencionadas pelo imperador. 

Um ano e meio depois, a solicitação de Huet foi atendida através da Lei 939 de 26 

de setembro de 1857: 

Conceder, desde já ao Instituto dos Surdos-Mudos a subvenção annual de 
5.000$000, e mais dez pensões, também annuaes, de 500$000 cada huma, a favor 
de outros tantos surdos-mudos pobres, que nos termos do Regulamento interno do 
mesmo Instituto, foram aceitos pelo diretor e Comissão e approvados pelo 
governo. 

Além disso, por meio da Lei Provincial de 14 de novembro do mesmo ano, o 

presidente do Rio de Janeiro foi autorizado a pagar até 10 pensões de 500$000 para cada 

aluno que mandasse ou destinasse ao Instituto. 

Em outubro de 1857, o estabelecimento foi transferido para uma casa maior 

localizada no morro do Livramento. Depois de passar por outros endereços, em 1915, ele 

ganhou uma nova e definitiva sede, já ampliada, localizada na Rua das Laranjeiras, 232 – Rio 
                                                            
16 Era comum que professores surdos, formados em Institutos de surdos europeus, fossem contratados 
para fundar estabelecimentos para a educação de seus semelhantes. 
17 Como mostra Rocha (2007:140), a instituição criada por Huet, no decorrer da história, recebeu 
várias denominações: 

• 1856 - 1857: Collégio Nacional para Surdos-Mudos 
• 1857 - 1858: Instituto Imperial para Surdos-Mudos 
• 1858 - 1874: Imperial Instituto para Surdos-Mudos 
• 1874 - 1890: Instituto dos Surdos-Mudos 
• 1890 - 1957: Instituto Nacional de Surdos Mudos 
• 1957 - atual: Instituto Nacional de Educação de Surdos  
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de Janeiro. Como relembra Rocha (2009:57), em mensagem apresentada ao Congresso 

Nacional, o Presidente da República, Epitácio Pessoa, criticou severamente essa ação:  

Nada justifica a instalação atual desse estabelecimento num prédio suntuoso, muito 
mais apropriado a uma escola superior do que a de um serviço de assistência 
pública. Transferi-lo para outro local é providência que se me afigura acerta, e, 
então, com o rendimento das apólices doadas pelo Congresso, os dois imóveis que 
possui o Instituto e o das suas próprias oficinas, poderia este substituir por si 
mesmo, e exonerar, assim, o Tesouro de tamanho encargo.  

Bacellar (1926) mostra que, até o final da década de 1920, existiam no Brasil 

apenas quatro instituições para surdos.  Duas delas estavam localizadas no Rio de Janeiro, a 

saber, o Instituto Nacional de Surdos Mudos18, e o Instituto Central do Povo, de caráter 

inteiramente particular. Em Itajubá, Minas Gerais, havia o Asilo para Moças Surdas Mudas, 

que recebia subvenção do governo estadual. O mesmo acontecia com o Instituto Rodrigues 

Alves, em São Paulo, que embora particular, era subsidiado pelo governo paulista.  

De acordo com um recenseamento realizado em 1º de setembro de 1920, havia 

26.214 surdos no país. Destes, somente 115 estavam matriculados nas instituições para surdos 

em 1926. Quantos deles tiveram acesso à escolarização? Isso mostra que a educação para 

surdos naquela época assemelhava-se à educação como um todo: era para poucos. Além disso, 

iniciativas privadas ficaram com o papel principal, enquanto o governo, se esquivando de 

maiores responsabilidades, ficou com o de coadjuvante.  

Todavia, como a ideia de se educar surdos se tornou possível? O pensamento 

havia mudado. Rocha (2007) esclarece que o ideário iluminista reverberava na elite, que 

assumiram a responsabilidade de instruir a população “ignorante”, de “trazer as luzes do 

conhecimento para quem vive nas trevas da ignorância”.  

Embora o ideário iluminista tivesse permitido o acesso de surdos à educação, sua 

representação não havia mudado. Eles ainda eram vistos como anormais. Bezold (In: 

BACELLAR, 1926:29) classifica como “surdo mudo”, “todo indivíduo, que, devido a falta de 

audição, não possa ser educado do mesmo modo que os indivíduos normaes”. Além disso, a 

população, de forma geral, não conseguia distingui-los dos “idiotas”.  

O comentário de Bacellar (1926:38), quando constatou que 10% dos surdos de 

São Paulo eram estrangeiros, evidencia o quanto o olhar, naquele período, se aproximava da 

anormalidade, do patológico, do indesejável:  

Vemos por estes ultimos numeros, que 10% dos surdos mudos aqui existentes, são 
extrangeiros, “indesejaveis”, cuja entrada jamais deveria ser permittida no paiz. A 
razão de necessitarmos do braço extrangeiro para o nosso desenvolvimento, para o 
nosso progresso, não justifica a abertura das nossas portas a todos os elementos 

                                                            
18 Na época, ele era o único oficial. 
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bons e maus, indistinctamente, sob pena de vermos a nossa raça, de per si bastante 
fraca e ainda não definida, descambar para a completa degeneração. 

Quanto às decisões relativas ao ensino, elas se aproximavam mais ou menos da 

representação de surdez como patologia de acordo com a ênfase dada ao método oral e com as 

disciplinas incorporadas ao programa. Rocha (2007:15) salienta que educar os surdos sempre 

foi objeto de muita polêmica. Ela explica: 

No centro das discussões estavam pelo menos três grandes abordagens 
metodológicas: oral, mímica e mista. A preocupação em definir as causas da surdez 
e sua classificação quanto à perda auditiva objetivava uma escolha mais adequada 
do método a ser trabalhado. O desenvolvimento da fala era defendido para aqueles 
que tinham algum resíduo auditivo. Aos duros de ouvido, como eram denominados 
os surdos profundos, o trabalho tinha com foco a escrita. 

De fato, muitas foram as discussões. Por exemplo, desde 1873, no Imperial 

Instituto para Surdos-Mudos, havia uma cadeira de linguagem articulada e leitura de lábios. A 

partir de 1883, Dr. Joaquim José de Menezes Vieira foi autorizado pelo Diretor Tobias 

Rabello Leite a ensaiar o ensino de linguagem articulada. Qual foi o resultado? Tobias Leite 

(In BACELLAR, 1926:89) concluiu que  

os alumnos que frequentavam a aula de Linguagem articulada nenhuma instruccção 
haviam adquirido, ao passo que os das classes de linguagem escripta haviam 
aprendido muitas noções e apresentado notavel adiantamento.  

Assim, por meio do aviso de 26 de dezembro de 1889, ordenou-se que só fossem 

matriculados na aula de linguagem articulada os surdos que, a juízo do diretor e do professor 

respectivo, estivessem nas condições de receber com proveito o ensino de leitura sobre os 

lábios e de articulações, sem prejuízo da instrução pela linguagem escrita. 

Em 1895, o Professor Moura e Silva foi estudar na Europa. Naquela época, 

considerava-se o método oral superior aos sinais. No ano seguinte, ele retornou ao Brasil e 

apresentou um relatório ao governo com o seguinte título: “Surdos-mudos capazes de articular 

e meios práticos de lhes dar a palavra, e com ela o ensino”. Era possível fazer o surdo falar, 

mas o aviso de 26 de dezembro de 1889 era um obstáculo e não tinha mais razão de ser. 

O método oral havia se tornado tendência mundial. Portanto, pelo decreto 9198 de 

12 de dezembro de 1911, foi dado outro regulamento ao instituto, o qual remodelando 

inteiramente o plano de ensino até então seguido, estabeleceu no seu artigo 9º, que o método 

oral puro seria adotado no ensino de todas as disciplinas.   

Quanto ao Instituto Rodrigues Alves, pouca informação se tem a respeito. Em 

novembro de 1905, o professor italiano Nicoláo Carusone chegou a São Paulo com o objetivo 

de fundar um instituto para o ensino e educação de surdos. Seus planos só se concretizaram 

em 1911 e desde a sua criação optou-se pelo método oral puro.   
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Privilegiando o método oral e a aprendizagem da fala, buscava-se uma 

reabilitação. Reabilita-se quem está doente. Por isso, pode-se afirmar que o olhar, no final 

desse período, estava mais próximo do olhar clínico-patológico. E isso ele influenciou 

diretamente a estrutura de ensino para surdos. 

 

 

2.1.3. A “Era Vargas” e o governo de Juscelino Kubitschec 

 

 

Nos anos 1930, o Brasil passou por um período de transição de uma economia 

eminentemente agrária para uma industrial. O país precisava se modernizar, e, por isso, 

cresceu a ideia de que era necessário um Estado nacional, centralizador, antiliberal e 

intervencionista. 

Essa década foi um período em que se idealizavam projetos de construção da 

nacionalidade. Neles, a educação tinha um papel importante. De fato, nessa década, o Brasil 

passou por uma série de reformas, medidas e debates de alcance nacional. Entre os mais 

significativos, estão as reformas de Francisco Campos, em 1931 e a Constituição, em 1934. 

Francisco Campos, o primeiro titular do recém-criado Ministério dos Negócios da 

Educação e Saúde Pública, implantou uma série de reformas em prol de uma política nacional 

de educação que prescrevesse diretrizes gerais e a elas subordinasse os sistemas estaduais. 

Assim, de acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista (2011), 

• O Decreto 19.850 de 11 de abril de 1931 criou o Conselho Nacional de 

Educação; 

• O Decreto 19.851 de 11 de abril de 1931 dispôs sobre a organização do ensino 

superior no Brasil e adotou o regime universitário; 

• O Decreto 19.890 de 18 de abril de 1931 dispôs sobre a organização do ensino 

secundário; 

• O Decreto 19.941 de 30 de abril de 1931 instituiu o ensino religioso como 

matéria facultativa nas escolas públicas do país; 

• O Decreto 20.158 de 30 de junho de 1931 organizou o ensino comercial e 

regulamentou a profissão de contador; 

• O Decreto 21.241 de 14 de abril de 1932 consolidou as disposições sobre a 

organização do ensino secundário. 
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A Constituição de 1934 reconheceu a educação como direito, exigiu a fixação de 

diretrizes da educação nacional e a elaboração de um plano nacional de educação. No entanto, 

segundo Shiroma, Moraes e Evangelista (2011:22),  

menos de um ano e meio depois [de promulgada], a repressão generalizada e os 
sucessivos estados de sítio que se seguiram à mobilização popular e aos 
movimentos da Aliança Nacional Libertadora, em 1935, fariam letra morta das 
propostas liberais, da liberdade de cátedra e de outras garantias constitucionais.     

Em 1937, o Estado Novo foi implantado. A princípio, o novo governo não fez 

nenhuma alteração significativa nas políticas educacionais. Em 1942, porém, o então ministro 

da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, implementou uma série de reformas, que 

foram complementadas, mais tarde, pelo seu sucessor, Raul Leitão da Cunha. Tais reformas 

ficaram conhecidas como Lei Orgânica do Ensino.  Assim entre 1942 e 1946, foram postos, 

de acordo com Shiroma, Moraes e Evangelista (2011:23), os seguintes decretos-lei: 

• Decreto-lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942 – Lei Orgânica do Ensino 

Industrial; 

• Decreto-lei 4.073, de 30 de janeiro de 1942 – cria o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI); 

• Decreto-lei 4.244, de 09 de abril de 1942 – Lei Orgânica do Ensino 

Secundário; 

• Decreto-lei 6.141, de 28 de dezembro de 1943 – Lei Orgânica do Ensino 

Comercial; 

• Decretos-lei 8.529 e 8.530, de 02 de dezembro de 1946 – Lei Orgânica do 

Ensino Primário e Normal, respectivamente; 

• Decretos-lei 8.621 e 8.622, de 10 de dezembro de 1946 – cria o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); 

• Decreto-lei 9.613, de 20 de agosto de 1946 – Lei Orgânica do Ensino Agrícola. 

Em 1955, Juscelino Kubitschec iniciou seu mandato como presidente da república 

e instituiu o Plano Nacional de Desenvolvimento, conhecido como Plano de Metas. Essas 

metas, em número de 30, divididas em cinco setores - energia, transporte, alimentação, 

indústrias de base e educação - eram voltadas para a superação de “obstáculos estruturais”. A 

educação constituía a meta 30, situada como demanda derivada, com o objetivo intensificar a 

formação de pessoal técnico e orientar a educação para o desenvolvimento.  

Entre 1930 e 1960, que avanços foram vistos na educação de surdos? Não há 

informações sobre o número de estabelecimentos voltados para o ensino de surdos no período 

que corresponde a Era Vargas (1930-1945). Mas ainda eram poucos os surdos que tinham 
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acesso à educação formal. Rocha (2009:72) destaca que, no início dos anos 50, havia 40.000 

surdos. Destes, só 1,52% recebiam algum tipo de atendimento. 

O Instituto Nacional de Surdos Mudos continuava sendo referência, um modelo a 

ser seguido. Em 1930, Dr. Armando Lacerda foi nomeado diretor do Instituto Nacional de 

Surdos Mudos. O foco de suas ações esteve relacionado ao cotidiano escolar. Sobre sua 

gestão, Rocha (2009:63) relembra: 

O Dr. Armando tinha de fato um projeto de forte base científica para o Instituto 
alinhado ao ideário escolanovista. Reorganizou a instituição, ampliou suas 
dependências, trouxe as meninas de volta, criou outras oficinas e transformou o 
Instituto num campo de pesquisas sobre a surdez. Incentivou a visita de cientistas 
ao Instituto e, também, proporcionou viagens de professore aos centros europeus e 
americanos que trabalhavam com as questões da surdez. Na qualidade de médico, 
pesquisou técnicas de reabilitação auditiva e da fala, levantou estatística sobre 
etiologia da surdez, construindo suas propostas a partir desses dados. 

O decreto-lei 6.074, de 7 de dezembro de 1944, deixava bem claro a finalidade do 

Instituto. Ele deveria promover em todo o país a alfabetização dos surdos e orientar 

tecnicamente esse trabalho em estabelecimentos congêneres. Mas, esta finalidade só será 

concretizada na gestão de Ana Rímoli.  

Quando assumiu o Instituto, em 1951, Ana criou o Curso Normal. Ela recebeu 

alunas de todo o Brasil. Rocha (2009) ressalta que seis anos após a criação do Curso Normal, 

já havia cinco turmas que atendiam 299 professores. As alunas vinham de várias partes do 

Brasil: São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O objetivo era que o ensino de 

surdos se espalhasse em todo o território nacional. 

Ana Rímoli criou outros cursos enquanto esteve na direção. Entre eles estavam o 

de Curso de Arte, em 1953, a Escola Comercial Clóvis, em 1955 e o Ginásio Industrial, em 

1962. No entanto, sua gestão ficou marcada pela Campanha para a Educação do Surdo 

Brasileiro. 

Conforme aponta Montoan, a Educação Especial foi assumida pelo poder público 

em 1957 com as “Campanhas”, que eram destinadas especificamente para atender a cada uma 

das deficiências. O Decreto nº 42.728, de 3 de Dezembro de 1957 instituiu a Campanha para 

a Educação do Surdo Brasileiro: 

     Art. 1º Fica instituída, no Instituto Nacional de Educação de Surdos, do 
Ministério da Educação e Cultura, a Campanha para a Educação do Surdo 
Brasileiro (C.E.S.B.). 
    Art. 2º Caberá à Campanha promover, por todos os meios a seu alcance, as 
medidas necessárias à educação e assistência no mais amplo sentido, aos 
deficientes da audição e da fala, em todo o Território Nacional, tendo por 
finalidades precípuas: 
    a) organizar, financiar e executar planos de proteção e ajuda aos deficientes da 
audição e da fala; 
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    b) promover iniciativas assistênciais, artísticas, técnicas e científicas atinentes à 
educação e reeducação dos deficientes da audição e da fala, tendo sempre como 
objetivo o seu soerguimento moral, cívico e social; 
    Art. 3º para a consecução dos objetivos previsto no artigo anterior, a Companha 
deverá: 
    a) auxiliar a organização de congressos, confências e seminários, festivais e 
exposições referentes aos deficientes da audição e da fala; 
    b) auxiliar a construção, reconstrução e conservação de estabelecimentos de 
ensino; 
    c) financiar bôlsas de estudos, inclusive transporte de bolsistas, no país e no 
estrangeiro para fins de aperfeiçoar e formar pessoas especializado na pedagogia 
emendativa; 
    d) manter um serviço de intercâmbio com instituições nacionais e estrangeiras 
ligadas ao problema dos deficientes da audição e da fala; 
    e) cooperar com os órgãos federais, estaduais, municipais e particulares de 
carárter cultural relacionados com a educação dos deficientes da audição e da fala; 
    f) custear o pagamento de professôres e de pessoal técnico, em carater 
permanente ou temporário, nas unidades de Federação, com igual objetivo. 
    Art. 4º Dirigirá a Campanha o Diretor do Instituto Nacional de Educação de 
Surdos, que terá uma Assessoria, cujos componentes serão pelo mesmo Diretor 
designados. 
    Art. 5º Haverá um fundo especial para custeio das atividades da Campanha, e 
que será constituído de: 
    a) doações e contribuições que forem previstas nos Orçamentos da União, dos 
Estados, dos Municípios e de entidades paraestatais e sociedades de economia 
mista, para os fins objetivados neste Decreto; 
    b) contribuições de entidades públicas e privadas; 
    c) donativos, contribuições e legados de particulares; 
    d) renda eventual do patrimônio da Campanha; 
    e) renda eventual de serviços da Campanha; 
    f) dotações orçamentárias referentes a serviços educativos e culturais. 
    Art. 6º A Campanha poderá firmar convênios com entidades públicas e privadas 
para a consecução de seus desígnios. 
    Art. 7º O Ministério da Educação e Cultura baixará as instruções necessárias à 
organização e execução da Campanha. 

Foi decretado que o Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES) seria 

responsável pela criação da campanha. O lema dela foi: O surdo não é diferente de você. 

Ajude a educá-lo. Dessa campanha, merece destaque o documentário Mundo sem som, do 

cineasta Aloízio T. Carvalho. 

Narrado por Cid Moreira, Mundo sem som apresentava a história de um menino 

que foi entregue pelos pais aos cuidados do Instituto. O trabalho desenvolvido com a criança 

era o recurso utilizado para apresentar a instituição. O tom era de muito otimismo, 

apresentando a aula inaugural do curso de formação de professores, e, também, aspectos do 

trabalho de preparação para a fala e estimulação auditiva realizada com o menino. Ao fim, a 

criança foi entregue aos pais e como resultado do trabalho realizado pelo Instituto o menino 

abraçou o pai e disse em linguagem oral - papai. 
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Rocha (2009:82) mostra que o filme apresentou aparelhagens modernas de 

estimulação auditiva e passou a ideia da necessidade de superar a comunicação por sinais pela 

fala que, naquela altura, contava com o apoio das novas tecnologias para o seu 

desenvolvimento. Ela ainda acrescentou: 

Curioso observar que a despeito de mostrar exercícios de estímulo à fala, 
exercícios de estimulação auditiva – alguns realizados pela diretora –, quando o 
filme apresenta imagens espontâneas do cotidiano institucional, os surdos estão se 
comunicando através de sinais. 

Depois de 1957, foram criados Centros Regionais de Coordenação com o objetivo 

de planejar, supervisionar e assistir as unidades da Federação, que tinham o INES como 

referência. Com isso, viu-se a criação de classes especiais em escolas públicas, a criação de 

escolas especializadas e, também, a concessão de bolsas de estudos para que os alunos surdos 

pudessem estudar em escolas particulares. O resultado, quantitativamente, foi positivo, como 

mostra o gráfico comparativo entre 1955 e 1959: 

 

 
Gráfico 1: Quantitativo de unidades educativas para surdos e alunos 
matriculados no INES em 1955 e 1959 

Houve um salto de alunos matriculados no INES de 1955 para 1959. Em 1955, 

eram 502; em 1959, 921. Quanto às unidades educativas para surdos, em 1955 eram 10; em 

1959, 84. De fato, um aumento significativo.    

Quando se analisa a educação de surdos nesse período, percebe-se que ela também 

é influenciada pelas mudanças ditadas pela economia. Como esta se voltava para a indústria, 

tanto a gestão Lacerda quanto a gestão Rímoli criaram oficinas a fim de que os surdos 

pudessem ter uma formação técnica voltada para o trabalho. No entanto, não foi só o 

momento político e econômico que influenciou a educação de surdos.  

Ainda antes desse período, Epitácio Pessoa, havia criticado severamente a 

instalação do Instituto Nacional de Surdos Mudos em um “prédio suntuoso, muito mais 

apropriado a uma escola superior do que a um serviço de assistência pública”. As palavras do 
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presidente expressavam preconceito, preconceito este sustentado por uma representação de 

surdo que o vê como alguém menor.  

“Não era justificável” que uma instituição, voltada para alguém menor e anormal, 

se estabelecesse em um “prédio suntuoso”. Mas se não os expulsou, fez com que outras 

repartições também ocupassem o prédio19. E de lá, elas demoraram a sair. E esse foi um 

problema com que Armando Lacerda teve de conviver. Longe se estava de ver o respeito à 

diferença. 

No entanto, no período de 1930 a 1960, a representação hegemônica começava a 

tomar outro contorno. A Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro teve o seguinte 

lema: O surdo não é diferente de você. Ajude a educá-lo. Aqui some a ideia de anormalidade, 

de alguém menor. O surdo não é diferente do ouvinte. E, de fato, não era. Agora o surdo podia 

falar20. 

O documentário Mundo sem som, em um tom positivo, mostrou que, com o 

trabalho de preparação para a fala e estimulação auditiva, o surdo podia falar. Era forte 

naquele momento a ideia de reabilitação. A surdez era vista como uma patologia que pode ser 

curada. É interessante notar também que no fim a criança foi entregue aos pais e como 

resultado do trabalho realizado pelo Instituto o menino abraçou o pai e disse em linguagem 

oral - papai. Além de otimista, o filme tinha uma carga apelativa voltada para os anseios de 

uma sociedade majoritariamente ouvinte.  

Entretanto, queria o surdo falar? Nas imagens espontâneas do cotidiano 

institucional apresentadas no filme, os surdos estavam se comunicando através de sinais. Eles 

tinham uma língua. Assim, a concepção de que eles precisavam falar parte do ouvinte. A ideia 

de deficiência e incompletude é um olhar do ouvinte sobre a surdez e não do próprio surdo.   

É nesse período que a representação da surdez como deficiência, como patologia 

se torna hegemônica. E, como resultado desse olhar, a escola se torna um “centro de 

reabilitação”, um “hospital”.  

 

 

 
                                                            
19 Funcionavam no prédio do Instituto até meados da década de 1930: a Comissão Rondon, o Juízo de 
Menores, a Polícia de focos do 1º Distrito e a Inspetoria de Fronteiras. A ocupação se estendeu até os 
anos 1940, com a presença, em suas instalações, da Escola Nacional de Educação Física. 
 
20  A ideia de que os surdos podiam falar fez com que Ana Rímoli questionasse o nome Instituto 
Nacional de Surdos Mudos. Afinal, os surdos não eram mudos. Assim, em 1957 o nome do 
estabelecimento é mudado para Instituto Nacional de Educação de Surdos. 
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2.1.4. O Regime Militar 

 

 

Os empresários nacionais e internacionais, a classe média, os operários e as forças 

de esquerda haviam se unido em prol da industrialização. De fato, em 1960, o ciclo de 

substituições das importações já havia se completado. E é nesse momento que fica claro que 

as razões que os moveram na mesma direção eram divergentes. Saviani (2008:293) comenta: 

Enquanto para a burguesia e as classes médias a industrialização era um fim em si 
mesmo, para o operariado e as forças de esquerda tratava-se apenas de uma etapa. 
Por isso, atingida a meta, enquanto a burguesia buscou consolidar seu poder, as 
forças de esquerda levantaram a bandeira: nacionalização das empresas 
estrangeiras, controle da remessa de lucros, royalties e dividendos e as reformas de 
base. Esses objetivos propostos pela nova bandeira de luta eram decorrência da 
ideologia política do nacionalismo desenvolvimentista, que, entretanto, entrava em 
conflito com o modelo econômico vigente. 

Nesse contexto, a sociedade se polarizou entre aqueles que, à esquerda, buscavam 
ajustar o modelo econômico à ideologia política e os que, à direita, procuravam 
adequar a ideologia política ao modelo econômico. No primeiro caso tratava-se de 
nacionalizar a economia; no segundo, o que estava em causa era a 
desnacionalização da ideologia. 

Nessa época, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira. Sobre essa lei, Piana (2009:65) disserta: 

A Lei nº 4.024/61 estabeleceu que o ensino no Brasil de nível primário poderia ser 
ministrado pelo setor público e privado, extinguindo a obrigatoriedade do ensino 
gratuito nesses anos escolares. Permitiu também ao Estado subvencionar os 
estabelecimentos de ensino particulares, por meio de bolsas de estudo e 
empréstimos, e a construção, as reformas de infraestrutura da escola. 

Em 1964, a articulação entre empresários e militares levou ao golpe civil-militar. 

Durante esse regime, e educação esteve vinculada aos interesses e necessidades do mercado, 

favoreceu a privatização do ensino e institucionalizou a pós-graduação.  Além disso, Shiroma, 

Moraes e Evangelista (2011:30) acrescentam que se implementou uma legislação visando 

assegurar uma política educacional orgânica, nacional e abrangente que garantisse o controle 

político e ideológico sobre a educação escolar em todos os níveis e esferas. É possível citar:  

• A Lei 4.464 de 9 de novembro de 1964, que regulamentou a participação 

estudantil; 

• A Lei 4.440, de 27 de outubro de 1964, que institucionalizou o salário-

educação, regulamentado no Decreto 55.551, de 12 de janeiro de 1965; 

• O Decreto 57.634, de 14 de janeiro de 1966, que suspendeu as atividades da 

UNE; 
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• Os Decretos 53, de 18 de novembro de 1966, e 252, de 28 de fevereiro de 

1967, que reestruturaram as universidades federais e modificaram a 

representação estudantil; 

• O Decreto-lei 228, de 28 de fevereiro de 1967, que permitiu que reitores e 

diretores enquadrassem o movimento estudantil na legislação pertinente; 

• A Lei 5.540 de 28 de novembro de 1968, que fixou as normas de organização e 

funcionamento do ensino superior; 

• O Decreto-lei 477, de fevereiro de 1969, e suas portarias 149-A e 3.524, que se 

aplicam a todo o corpo docente, discente e administrativo das escolas, 

proibindo quaisquer manifestações políticas nas universidades; 

• A Lei 5.370, de 15 de dezembro de 1967, que criou o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização (MOBRAL), regulamentado em 1970; 

• A Lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou as diretrizes e bases para o 

ensino de 1º e 2º graus; 

• A Lei 7.044 de 18 de outubro de 1982, que alterou dispositivos da Lei 5.692, 

referentes à profissionalização no ensino de 2º grau.  

É na LDB de 1961 que aparece, pela primeira vez, a expressão “educação de 

excepcionais”. Essa lei foi o marco inicial das ações oficiais do poder público na área de 

Educação Especial.  A lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, que fixou as diretrizes e bases para 

o ensino de 1º e 2º graus, explicita quem se “beneficiaria” da Educação Especial: 

Art. 9º Os alunos que apresentem deficiências físicas ou mentais, os que se 
encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula e os 
superdotados deverão receber tratamento especial, de acôrdo com as normas 
fixadas pelos competentes Conselhos de Educação.  

Mendes (2010) explica que a Educação Especial foi estabelecida como uma das 

prioridades do I Plano Setorial de Educação e Cultural (1972-1974). Foi neste contexto que 

surgiu o Decreto 72.425, de 3 de julho de 1973, que criou o Centro Nacional de Educação 

Especial (Cenesp), junto ao Ministério de Educação. Este foi o primeiro órgão educacional do 

governo federal, responsável pela definição da política de Educação Especial.  

A educação de surdos fazia agora parte da Educação Especial. Contudo, segundo 

Skliar (2013), desde a sua criação, a obstinação do modelo clínico terapêutico na abordagem 

educativa das “crianças especiais” se configurou um problema. Na concepção clínica, os 

esforços pedagógicos deveriam se submeter previamente à cura da deficiência.  

Fica evidente que, com a inserção da deficiência auditiva na Educação Especial, a 

representação de surdez como patologia se consolidou. Como resultado, o foco ou o sentido 
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da educação de surdos era o desenvolvimento da fala em detrimento das outras disciplinas e 

do conhecimento científico. Já muito antes, Galaudet (Apud SKLIAR, 2013:13) fazia uma 

crítica a esse modelo:  

Deve-se acreditar que uma vez resolvido o problema da linguagem fica 

resolvido, automaticamente, o problema da educação dos surdos?  Acaso 

linguagem e educação são sinônimos? 

A Educação Especial foi responsável por um processo de segregação da criança 

considerada diferente e legitimou a ação seletiva da Educação Regular. Mas a partir dos anos 

1990 isso mudaria (?).  

 

 

2.1.5. A contemporaneidade 

 

 

Nos anos 1990, documentos internacionais, originários de importantes organismos 

multilaterais, defendiam que a educação tinha um papel crucial. Por meio dela, seria possível 

diminuir disparidades, permitindo a competitividade em um mercado globalizado. Assim, tais 

documentos trouxeram diagnósticos, análises e propostas de soluções considerados cabíveis a 

todos os países da América Latina e Caribe, tanto no campo da educação quanto da economia.  

  Essa documentação exerceu um importante papel na definição das políticas 

públicas para a educação no país. Na década de 1990, a prioridade do Estado foi assegurar o 

acesso e a permanência na escola. Sobre esse período, Araújo (2011:290) relata: 

Na década de 1990 assistimos a um processo de expansão das oportunidades de 
escolarização, em que esses mecanismos internos de exclusão por parte da escola 
foram amenizados (democraticamente ou não) por políticas de regularização do 
fluxo (ciclos, progressão continuada, aceleração da aprendizagem). Porém, 
novamente, “estratégias” de exclusão foram criadas pela dinâmica interna da 
escola: os alunos percorrem todas as séries ou todos os ciclos do ensino 
fundamental sem se apropriar de um instrumental mínimo necessário para inserção 
social.   

No que diz respeito à educação de surdos, inserida na Educação Especial, não foi 

diferente. Documentos internacionais influenciaram leis, decretos e diretrizes ligados a essa 

modalidade de ensino. A Educação Especial tinha como orientação o documento intitulado 

Política Nacional de Educação Especial (1994), o qual apresentava como fundamentos a 

Constituição Federal (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 4.024/61), o Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (1990).  
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Sobre a Educação Especial nesse período, Garcia e Michels (2011:107) 

descrevem: 

A Educação Especial, em meados dos anos 1990, orientava sua ação pedagógica 
por princípios específicos, quais sejam: normalização (que pode ser considerada a 
base filosófico-ideológica da integração); integração (que se refere a valores como 
igualdade, participação ativa, respeito a direitos e deveres); individualização (que 
pressupõe a adequação do atendimento educacional a cada portador de 
necessidades educativas especiais, respeitando seu ritmo e característica pessoais); 
interdependência (envolve parcerias entre setores); construção do real (para atender 
as necessidades do alunado); efetividade dos modelos de atendimento educacional 
(envolve três elementos: infraestrutura, hierarquia do poder e consenso político em 
torno das funções sociais e educativas); ajuste econômico com a dimensão humana 
(valor que se deve atribuir à dignidade dos portadores de necessidades especiais 
como seres integrais); legitimidade (participação direita ou indireta das pessoas 
portadoras de deficiência na formação de políticas públicas, planos e programas).21    

Observa-se que o princípio da integração organizou a política para a área. 

Somente com a Declaração de Salamanca, em 1994, o fundamento integracionista seria 

substituído pelo inclusivista. Mas o que é educação inclusiva e em que sentido difere da 

educação integracionista?  

O documento Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva (2008) esclarece que “a educação inclusiva constitui um paradigma 

educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e 

diferença como valores indissociáveis”. Montoan (In: ARANTES, 2006:16) acrescenta: 

A inclusão escolar está articulada a movimentos sociais mais amplos, que exigem 
maior igualdade e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviços. 
Ligada a sociedades democráticas que estão pautadas no mérito individual e na 
igualdade de oportunidades, a inclusão propõe a desigualdade de tratamento como 
forma de restituir uma igualdade que foi rompida por formas segregadoras de 
ensino regular e especial.  

O modelo inclusivo defende o direito de todos os estudantes estarem juntos, 

aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. E aqui, o modelo 

organizacional integrativo difere daquele. Embora os documentos oficiais ressaltassem que a 

educação de alunos “com necessidades especiais” deveria ocorrer preferencialmente na rede 

regular de ensino, o termo “preferencialmente” deu margem para que, no modelo 

integracionista, esses estudantes fossem matriculados somente em escolas especiais.   

                                                            
21 Garcia e Michels esclarecem que elas mantiveram as terminologias originalmente empregadas nos 
documentos oficiais. Na citação acima, a terminologia se reporta a Política Nacional de Educação 
Especial, de 1994.   
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Além disso, no modelo organizacional cujo princípio é a integração, “os alunos 

devem adaptar-se às exigências da escola” (CARVALHO, 2009:70). Para atingir este 

objetivo, o atendimento educacional para pessoas com “deficiência” busca a normalização, a 

reeducação, a “cura”. Desse modo, aquele que é diferente é forçado a se tornar idêntico aos 

outros. Na educação inclusiva, por outro lado, se propõe o respeito à diferença, a 

“desigualdade de tratamento como forma de restituir uma igualdade”. 

A resolução CNE/CEB n.º 2/2001, no artigo 2º, resume esses dois pontos:  

Os sistemas de ensino devem matricular todos os estudantes, cabendo às escolas 
organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais 
especiais, assegurando as condições necessárias para uma educação de qualidade 
para todos. 

Essa mudança de paradigma alterou significativamente a educação de surdos. 

Hoje, muitos deles estão matriculados em escolas e classes comuns da rede regular, que 

devem se organizar para atendê-los. Essa organização, garantida pelo Decreto 5626/2005, diz 

respeito ao ensino bilíngue. E, como aponta Ofelia García (2009:6), “bilingual education is a 

way of providing meaningful and equitable education, as well as education that builds 

tolerance towards other linguistic and cultural groups”. 

Infelizmente, o ensino bilíngue, tal como colocado por García, está longe de ser 

realidade. Lodi (2013:49) denuncia que, no Brasil, “se reduz educação bilíngue à presença de 

duas línguas no interior da escola, sem propiciar que cada uma assuma seu lugar de 

pertinência para os grupos que as utilizam, mantendo a hegemonia do português nos 

processos educacionais”. 

De maneira geral, Pietro (2006:33) também critica a educação inclusiva: 

As instituições escolares, ao reproduzirem constantemente o modelo tradicional, 
não têm demonstrado condições de responder aos desafios da inclusão social e do 
acolhimento às diferenças nem de promover aprendizagens necessárias à vida em 
sociedade, particularmente nas sociedades complexas do século XXI. 

Skliar (2013:14) fecha essa questão:  

É notável como a via de saída para o fracasso educativo – e econômico – da 
Educação Especial seja, justamente a inclusão física dentro de uma escola 
caracterizada, também, por um cem número de problemas. O certo é que agora os 
problemas vivem todos juntos na mesma sala.  

Fica claro que a educação de surdos, assim como a educação geral, tem sido 

ditada por documentos internacionais, originários de importantes organismos multilaterais. Se 

a representação de surdo e de surdez já não é mais a mesma, de todo ainda não se libertou das 

amarras do olhar patológico. O que se tem é um olhar intermediário que transita e flutua entre 

os dois polos.   
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2.1.6. Resumo sobre as políticas educacionais para surdos 

 

O quadro abaixo faz uma síntese das políticas educacionais para surdos, trazendo 

também as tomadas de decisões para a educação como um todo e as representações de surdo e 

de surdez:  

 

Quadro 3: Quadro sobre Educação, Educação de Surdos e Representações  

 Educação Educação de Surdos Representações 

O Período Colonial Por duzentos anos, os 
jesuítas tomaram a 
dianteira na educação. 
Inexistia uma política 
educacional de caráter 
nacional.  
A partir de 1808, 
fundaram-se escolas 
técnicas e academias, 
mas o sistema era 
excludente e seletista. 

Os surdos não tinham 
direito à educação. 

Os surdos eram 
vistos como 
anormais e 
incapazes. 

O Império e a 

Primeira República  

A lei de 1827 
determinou a criação 
de escolas primárias. 
O Colégio Pedro II e 
os liceus foram 
construídos. 
Já na República 
fundaram-se escolas 
superiores. 
Nesse período, 
porém, a iniciativa 
privada detinha o 
papel principal. 

Em 1856 foi inaugurado 
o Collégio Nacional 
para Surdos-Mudos. 
Nesse período havia 
quatro instituições para 
surdos. Um número 
pequeno diante da 
quantidade de surdos 
que havia no Brasil.  

Os surdos ainda 
eram vistos como 
anormais, idiotas 
e degenerados. 
Todavia, o 
pensamento 
iluminista de 
levar o 
conhecimento à 
população 
ignorante 
favoreceu a 
educação de 
surdos. 

A Era Vargas Destacam-se: 
1. A criação do 
Ministério da 
Educação e o 
Conselho Nacional de 
Educação; 
2. As Reformas de 
Francisco Campos 
que organizaram o 
ensino superior, 
secundário e 

Armando Lacerda, um 
médico, assume a 
direção do INES, que 
era referência para as 
demais escolas. 
Não há dados sobre o 
número de 
estabelecimentos 
voltados para o ensino 
de surdos.  

Os surdos “eram” 
vistos como 
deficientes. 
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comercial;  
3. A Lei Orgânica do 
Ensino (1942-1946); 
4. A criação do Senai 
e do Senac. 

O Governo de 

Juscelino 

Kubitschec 

O presidente criou o 
Plano de Metas para a 
Educação que tinha 
como foco a 
formação técnica e a 
orientação da 
educação para o 
desenvolvimento. 

Criou-se: 
1. A Campanha para a 
Educação do Surdo 
Brasileiro; 
2. Centros Regionais de 
Coordenação; 
3. Classes especiais em 
escolas públicas; 
4. Escolas 
especializadas.  

Os surdos “eram” 
vistos como 
deficientes. 

O Regime Militar Destacam-se: 
1. A LDB de 71; 
2. O MOBRAL; 
3. As leis sobre o 
ensino profissional. 

A educação de surdos 
passa a compor a 
Educação Especial, que 
gerou segregação da 
criança considerada 
diferente. 

Os surdos “eram” 
vistos como 
deficientes 

A 

Contemporaneidade 

Documentos 
internacionais 
definiram a educação. 
A prioridade do 
Estado passou a ser 
assegurar o acesso e a 
permanência na 
escola. 

Documentos 
internacionais que 
pregavam a não 
discriminação da criança 
com necessidades 
especiais definiram a 
Educação Especial. 
A partir da Declaração 
de Salamanca, a 
inclusão foi encorajada 
em detrimento da 
integração. 
Assim, o surdo passou a 
ter o direito de ser 
educado na sua própria 
língua. 

Hoje, uma outra 
representação, 
associada aos 
paradigmas 
socioculturais 
concorre com a 
visão de 
deficiência.   

 

Diante do exposto, conclui-se que as representações sociais, associadas a outros 

fatores, moldaram a realidade surda por influir nas políticas educacionais para surdos. No 

Período Colonial, a visão do surdo como anormal e incapaz fez com que o surdo não tivesse o 

direito à educação em um sistema já excludente e seletista. A representação da surdez como 

anormalidade continuaria a impedir o acesso do surdo à educação, não fosse os ideais 

iluministas de levar o conhecimento à população ignorante. A iniciativa privada teve um 

papel de destaque, tanto na educação de surdos como na educação em geral. 
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Com os avanços da ciência, a representação da surdez toma outra nuance: passa a 

ser vista como doença, passível de reabilitação e cura. Não é de admirar que, na Era Vargas, 

um médico tenha sido escolhido para dirigir o Instituto que servia de modelo para as demais 

escolas. Sem perder tempo, ele o transformou num campo de pesquisas sobre a surdez e 

pesquisou técnicas de reabilitação auditiva e da fala. Em resultado disso, priorizou-se a 

aprendizagem da fala em detrimento dos demais conteúdos. Além disso, proibiu-se o uso da 

língua de sinais.  

A Campanha para a Educação do Surdo Brasileiro, no governo de Juscelino 

Kubitschec, tinha como lema O surdo não é diferente de você. Ajude a educá-lo. A visão de 

que o surdo não era “diferente de você” só reforçava a ideia de deficiência. A escola podia 

curá-lo, de modo que este não seria diferente dos alunos ouvintes. Essa campanha fazia parte 

da meta do governo: a orientação da educação para o desenvolvimento. 

No Regime Militar, a representação de surdez como deficiência fez com que a 

educação de surdos passasse a fazer parte da Educação Especial. E como tal, se distanciava da 

educação como um todo. O resultado foi uma segregação ainda maior. A filosofia da 

Educação Especial nesse período era a integração, de modo que a escola se esforçou em 

reabilitá-los para que, então, eles pudessem se adequar à sociedade. 

Nos dias atuais, o modelo inclusivo, ditado por documentos internacionais, levou 

muitos alunos surdos às escolas e classes comuns da rede regular. Estas deveriam garantir o 

ensino bilíngue a esse grupo, o que não acontece. Tudo o que se tem é o intérprete em sala de 

aula. Apesar da igualdade em dignidade e direitos, bem como o respeito à diferença clamar 

por uma representação de surdo e de surdez que siga os paradigmas socioculturais, a 

sociedade como um todo ainda não conseguiu se desvencilhar do olhar patológico. E isso leva 

a diferença de tratamento no interior da escola.  

Sem dúvida, as representações de surdo e de surdez contribuíram e ainda 

contribuem para moldar as políticas educacionais relacionadas à educação de surdos. O 

mesmo ocorreu com as políticas linguísticas para Libras. Como as representações sociais 

molda(ra)m a realidade surda por influir nas políticas linguísticas para Libras? Essa questão 

será tratada a seguir. 
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2.2. Por influir nas políticas linguísticas para Libras 

 

 

2.2.1. Políticas Linguísticas: uma definição  

 

 

No prefácio de As políticas linguísticas, de Louis-Jean Calvet, Gilvan Müller de 

Oliveira (In: CALVET, 2007:9) define política linguística como “uma prática política, 

associada à intervenção sobre as situações concretas que demandam decisões políticas e 

planificação de políticas públicas”. Descrição similar é dada pelo próprio Calvet (2007:11): a 

política linguística é a “determinação das grandes decisões referentes às relações entre as 

línguas e a sociedade”. 

Calvet (2007) ainda assinala que a intervenção humana na língua e nas situações 

linguísticas não é novidade: sempre houve indivíduos tentando legislá-las. Ademais, o poder 

político por vezes privilegiou uma língua em detrimento de outra. Não raro, uma política 

linguística está associada ao plurilinguismo e a sua gestão. Está associada a mudanças 

políticas que levaram a alterações no estatuto de diversas comunidades linguísticas que 

integram a cidadania. 

A política linguística é indissociável do planejamento linguístico ou de sua 

implementação. Entretanto, que meios são utilizados para intervir sobre a língua ou sobre as 

línguas? Antes de se aplicar uma política, o que convém saber? Os primeiros teóricos se 

ocuparam com esta questão. 

 

• Einar Haugen 

Segundo Calvet (2007), Einar Haugen analisa os diferentes estágios de um 

planejamento linguístico como um procedimento de decisão. A primeira etapa é o problema: 

um caso geral de não comunicação, que resulta em um fracasso relativo ou total. A segunda e 

a terceira etapas são os decisores e as alternativas, respectivamente. Ambas estão associadas a 

quem dispõe de autoridade para dirigir e controlar a mudança linguística. A quarta etapa é a 

avaliação – a mudança dever ser fácil de aprender e utilizar. Por fim, a quinta etapa é a 

aplicação. 
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Em seu segundo modelo, Haugen se apropria dos conceitos de planejamento de 

corpus e de planejamento de status de Heinz Kloss22. O quadro a seguir explica esse conceito 

e cruza as noções de status e corpus com as noções de forma e função da língua: 

 

Quadro 4: Cruzamento de status e corpus e forma e função. (HAUGEN,1983 apud CALVET, 

2007:30) 

 Forma  

(planejamento linguístico) 

Função 

(cultura da língua) 

Sociedade 

(planejamento de status) 

1. Escolha:  

(processo de decisão) 

a. identificação do problema 

b. escolha de uma norma 

3. Aplicação: 

(processo educacional) 

a. correção 

b. avaliação 

Língua 

(planejamento de corpus) 

2. Codificação: 

(padronização) 

a. Transcrição gráfica 

b. sintaxe 

c. léxico 

4. Modernização: 

(desenvolvimento funcional) 

a. modernização da 

terminologia  

b. desenvolvimento 

estilístico 

 

 

• Charles Ferguson  

Calvet (2007:38) comenta que “no início dos anos 1960 apareceram tentativas de 

equacionar as situações plurilíngues e a primeira delas foi, sem dúvida, o artigo de Charles 

Ferguson sobre diglossia”. Como o autor a pensou? Calvet (2007:38) explica: 

                                                            
22 Heinz Kloss introduziu uma distinção entre planejamento do corpus e o planejamento do status. O 
planejamento do corpus se relaciona às intervenções na forma da língua (criação de uma escrita, 
neologia, padronização), enquanto o planejamento do status se relaciona às intervenções nas funções 
da língua, seu status social e suas relações com outras línguas. (CALVET, 2007) 
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O autor apresentava modelos de situações nas quais coexistem duas variedades de 
uma mesma língua23, variedades que são utilizadas em situações precisas: o que ele 
chamava de variedade alta era utilizada nos discursos políticos, nos sermões, nas 
mídias etc., e o que chamava de variedade baixa se empregava nas conversações 
familiares, na vida cotidiana, na literatura popular etc. 

  É importante observar que a diglossia não é uma coexistência harmoniosa entre 

duas variedades linguísticas, mas uma situação conflituosa entre uma língua dominante e uma 

língua dominada24. 

Ferguson propõe a distinção entre três categorias de língua (major languages, 

minor languages, laguages of  special status), cinco tipos de línguas (vernácula, padrão, 

clássica, pidgin e crioula) e sete funções (gregária, oficial, veicular, língua de ensino, religião, 

língua internacional, língua objeto de ensino).  

 

• Ralph Fasold 

Para Ralph Fasold, uma língua deve possuir certos atributos para preencher 

determinada função, conforme descrito no quadro abaixo: 

 

Quadro 5: As funções da língua e os atributos sociolinguísticos requeridos. (FASOLD, R. 1984 Apud: 

CALVET, 2007:46) 

 Atributos sociolinguísticos requeridos 

Oficial 1. padronização 

2. uso correto por certo número de cidadãos 

escolarizados. 

Nacionalista 1. símbolo de identidade nacional para uma 

parte importante da população 

2. amplamente utilizada na comunicação 

cotidiana 

3. ampla e frequentemente falada no país 

4. sem alternativa maior no país para a 

                                                            
23 Joshua Fishman amplia o modelo de Ferguson ao dizer que as duas línguas em situação de diglossia 
não necessariamente têm relação genética.  
24 Calvet (2007) sublinha que a expressão língua dominada (assim como a expressão língua 
dominante) é uma metáfora: são os povos, não as línguas, que são dominados (ou dominantes).  
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mesma função 

5. aceitável como símbolo de autenticidade 

6. ligada a um passado glorioso 

De Grupo 1. utilizada por todos na conversação 

cotidiana 

2. considerada pelos falantes como 

unificando-se e distinguindo-os dos demais  

Veicular 1. considerada como “adquirível” por, pelo 

menos, uma minoria do país  

Internacional 1. presente na lista das “línguas 

internacionais potenciais” 

Escolar 1. padronização igual ou maior do que a 

língua dos alunos 

Religiosa 1. clássica 

  

 

• Robert Chaudenson  

Robert Chaudenson elabora um instrumento de medida e de comparação do status 

e do corpus de línguas em contato. O status engloba oficialidade, usos institucionalizados, 

educação, meio de comunicação de massa, setor secundário e terciário privado. Já o corpus 

inclui apropriação linguística, vernacularização versus veicularização, tipos de competências, 

produção e exposição linguísticas.  

Tal instrumento é útil para apresentar um diagnóstico e formular objetivos. 

Os quatro autores acima citados buscaram pensar na situação linguística para qual 

se direciona uma política. No entanto, negligenciaram o aspecto social da intervenção 

planejada. Calvet (2007:35) critica:  

Os primeiros teóricos norte americanos da política e do planejamento linguístico 
pecavam pela falta de visão teórica; eles tendiam a negligenciar o aspecto social da 
intervenção planejada sobre as línguas. Diante deles, os linguistas europeus, em 
particular os linguistas falantes de línguas dominadas, insistiram na existência de 
conflitos linguísticos, contribuindo notavelmente para enriquecer a teoria.  



58 
 

 

Todavia, os linguistas europeus misturaram os assuntos e passaram do teórico ao 

militante. Calvet (2007: 36) diz: “esse deslocamento tem, ao menos o mérito de nos lembrar 

que na política linguística há também política e que as intervenções na língua ou nas línguas 

tem um caráter eminentemente social e político”. 

Por fim, o próprio Calvet (2007:58) alista uma série de dados que devem ser 

considerados ao se criar uma política linguística. São estes:  

a. Dados quantitativos: quantas línguas e quantos falantes para cada uma delas; 

b. Dados jurídicos: status das línguas em contato, reconhecidas ou não pela 

constituição, utilizadas ou não pela mídia, no ensino etc.; 

c. Dados funcionais: línguas veiculares (e sua taxa de veicularidade), línguas 

transnacionais (faladas em diferentes países fronteiriços), línguas gregárias, 

línguas de uso religioso etc.; 

d. Dados diacrônicos: expansão das línguas, taxa de transmissão de uma geração 

a outra etc.; 

e. Dados simbólicos: prestígio das línguas em contato, sentimentos linguísticos, 

estratégias de comunicação etc.; 

f. Dados conflituais: tipos de relações entre as línguas, complementaridade 

funcional, concorrência etc. 

 

• Meios utilizados para intervir sobre a língua 

Como intervir sobre as línguas? Calvet (2007:61) escreve: 

Uma ação planejada sobre a língua ou sobre as línguas remete ao seguinte 
esquema: consideram-se uma situação sociolinguística inicial (S1), que depois de 
analisada é considerada como não satisfatória, e a situação que se deseja alcançar 
(S2). A definição das diferenças entre S1 e S2 constitui o campo de intervenção da 
política linguística, e o problema de como passar de S1 para S2 é o domínio do 
planejamento linguístico. 

Ao por em prática uma determinada política linguística, lançar-se-á mão de meios 

para intervir na língua ou nas línguas. Age-se sobre o “equipamento das línguas” e o ambiente 

linguístico e criam-se leis linguísticas.  

O equipamento das línguas se refere à escrita, ao léxico, à padronização e à 

gestão. Ao intervir sobre a escrita, primeiro se estabelece uma descrição fonológica da língua 

e se conhece o sistema de sons a transcrever. Depois se escolhe um tipo de escrita. É 

importante nesse processo, considerar o que se espera de um sistema de escrita. Por fim, 

divulga-se o sistema de escrita.  
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Intervir no léxico significa, segundo Calvet (2007: 65), “determinar as 

necessidades, de repertoriar o vocabulário existente (empréstimos, neologia espontânea), de 

avaliá-lo, de eventualmente melhorá-lo, de harmonizá-lo e de, depois, divulgá-lo sob a forma 

de dicionários terminológicos, de bancos de dados etc.”. O objetivo pode ser equipar uma 

língua para que ela possa cumprir uma função que até então não cumpria ou ainda lutar contra 

empréstimos. 

Ao intervir sobre a padronização, define-se qual forma exercerá a função 

escolhida pelos decisores. Eles podem selecionar uma das formas em presença ou então forjar 

uma nova a partir das formas existentes. Esse processo se inicia pela grafia, em seguida passa 

pelo léxico e por último pela sintaxe, que corresponde à norma que deve ser ensinada. 

 Há dois tipos de gestão do plurilinguismo: uma in vivo e outra in vitro. Sobre a 

primeira, Calvet (2013:134) esclarece:  

[a gestão in vivo] refere-se ao modo como as pessoas, cotidianamente confrontadas 
com problemas de comunicação, os resolvem. Dessa forma, o que chamamos de 
“língua aproximativas” (os pidgins), ou ainda línguas veiculares, são produto típico 
de uma gestão in vivo do plurilinguismo... A comunicação está assegurada graças à 
“criação” de uma língua, e essa criação não deve nada a uma decisão oficial, a um 
decreto ou a uma lei; ela é simplesmente o produto de uma prática.   

A gestão in vitro, contudo, não é natural e está intimamente ligada a relações de 

poder. Sobre ela, Calvet (2013:135) diz: 

Em seus laboratórios, linguistas analisam as situações e as línguas, descrevem-nas, 
constroem hipóteses sobre o futuro das situações, proposições para regular os 
problemas; depois os políticos estudam essas hipóteses e proposições, fazem 
escolhas, aplicam-nas. 

Além de se agir sobre o equipamento da língua, age-se sobre o ambiente 

linguístico. O ambiente linguístico pode ser descrito como presença ou ausência das línguas 

sob a forma oral ou escrita na vida cotidiana. O planejamento linguístico agirá sobre o 

ambiente, para intervir no peso das línguas e na sua presença simbólica.  

A última intervenção aqui tratada são as leis linguísticas. Como lembra Calvet, 

(2007:76,77) elas possuem objetivos diferentes, ou seja, se ocupam com questões distintas, a 

saber:  

a. as leis que se ocupam da forma da língua, fixando, por exemplo, a grafia ou 

intervindo no vocabulário por meio de uma lista de palavras; 

b. as leis que se ocupam do uso que as pessoas fazem das línguas, indicando qual 

língua deve ser falada em dada situação ou em dado momento da vida pública, fixando, por 

exemplo, a língua nacional de um país ou as línguas de trabalho de uma organização; 
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c. as leis que se ocupam da defesa das línguas, seja para assegurar-lhes uma 

promoção maior (internacional, por exemplo), seja para protegê-las assim como se protege 

um bem ecológico.  

Calvet (2007:77) assinala o nível de intervenção, que ocorre no âmbito geográfico 

e jurídico. O quadro abaixo elucida essa questão: 

 

Quadro 6: Nível de intervenção 

Nível de intervenção 

Geográfico Jurídico 

Internacional 

Nacional 

Regional 

Constituição 

Leis  

Decretos  

Resoluções 

Recomendações 

 

 

2.2.2. Políticas Linguísticas no Brasil 

 
 

A Língua Portuguesa e a Libras coexistem no mesmo cenário. Aquela 

corresponde à variedade alta. Ela é a língua majoritária do Brasil, usada nos documentos 

legais e na mídia, veiculada amplamente por meio da escrita e da expressão oral. Além disso, 

ela é componente curricular obrigatório na Educação Básica.  

Esse quadro, porém, não surpreende. Uma sequência de políticas linguísticas 

homogeneizadoras e repressoras fizeram com que a Língua Portuguesa reinasse soberana. A 

concepção que se tem do país é a de que aqui se fala uma única língua, a Língua Portuguesa. 

Sobre esse tema, Oliveira (In: MOURA; SILVA, 2000) comenta:  

Se olharmos para o nosso passado, veremos que fomos, durante a maior parte da 
nossa história, ainda mais do que hoje, um território plurilíngue. O Estado 
português e, depois da independência, o Estado Brasileiro, tiveram por política, 
durante quase toda a história, impor o português como a única língua legítima, 
considerando-a companheira do Império. A política de Estado sempre foi a de 
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reduzir o número de línguas, num processo de glotocídio (assassinato de línguas) 
através de deslocamento linguístico, isto é, de sua substituição pela língua 
portuguesa.  

Muitas línguas desapareceram em resultado dessa política reducionista. No 

entanto, esse não foi o caso da Libras, apesar de sua proibição por décadas. Nas sombras, ela 

era alimentada pela comunidade surda e se fortalecia. 

Hoje, com o crescimento dos movimentos sociais e a reação do Estado a essas 

reivindicações, mudanças são esperadas. Contudo, elas não são fáceis de ser implementadas 

uma vez que conceitos anteriores estão fortemente cristalizados. Por esse motivo, o governo 

intervém com uma política linguística. Como isso se deu no caso da Libras? 

 

•     Políticas linguísticas da Libras 

 

No que diz respeito a Libras, a intervenção do Estado se deu em nível nacional, 

em especial, por meio da Lei 10.436/2002 regulamentada pelo Decreto 5.626/2005. No artigo 

primeiro, essa lei federal reconhece a Libras como meio legal de comunicação e expressão:  

Art. 1º É reconhecida como meio legal de comunicação e expressão a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e outros recursos de expressão a ela associados. 

Nota-se aqui um planejamento linguístico de status, pois reconhece a Libras como 

língua nacional usada pela comunidade surda brasileira. Essa lei também afirma o apoio por 

parte do poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos para o uso e 

difusão da Libras. No fim, porém, a relação de poder ainda pode ser sentida: 

Parágrafo único. A Língua Brasileira de Sinais - Libras não poderá substituir a 
modalidade escrita da língua portuguesa. 

O Decreto 5.626/2005, que regulamenta a Lei 10.436/2002 apresenta uma série de 

intervenções que promovem a Libras. Algumas delas são: 

a. Obrigatoriedade do ensino de Libras; 
Capítulo II, Art. 3o  A Libras deve ser inserida como disciplina curricular 
obrigatória nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, 
em nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia, de instituições de 
ensino, públicas e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.  

b. O compromisso dos órgãos públicos em garantir o acesso às informações na 

Libras para os surdos; 

Capítulo VIII, Art. 26.  A partir de um ano da publicação deste Decreto, o Poder 
Público, as empresas concessionárias de serviços públicos e os órgãos da 
administração pública federal, direta e indireta devem garantir às pessoas surdas o 
tratamento diferenciado, por meio do uso e difusão de Libras e da tradução e 
interpretação de Libras - Língua Portuguesa, realizados por servidores e 
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empregados capacitados para essa função, bem como o acesso às tecnologias de 
informação, conforme prevê o Decreto no 5.296, de 2004. 

c. a criação de cursos de formação de professores de Libras e de intérpretes; 

        Cap. III, Art. 11.  O Ministério da Educação promoverá, a partir da publicação 
deste Decreto, programas específicos para a criação de cursos de graduação: 
        I - para formação de professores surdos e ouvintes, para a educação infantil e 
anos iniciais do ensino fundamental, que viabilize a educação bilíngüe: Libras -
 Língua Portuguesa como segunda língua; 
        II - de licenciatura em Letras: Libras ou em Letras: Libras/Língua Portuguesa, 
como segunda língua para surdos; 
        III - de formação em Tradução e Interpretação de Libras - Língua Portuguesa. 

d. Professores de português como segunda língua para surdos. 

Cap. III Art. 13.  O ensino da modalidade escrita da Língua Portuguesa, como 
segunda língua para pessoas surdas, deve ser incluído como disciplina curricular 
nos cursos de formação de professores para a educação infantil e para os anos 
iniciais do ensino fundamental, de nível médio e superior, bem como nos cursos de 
licenciatura em Letras com habilitação em Língua Portuguesa. 

Sobre o Decreto 5.626/2005, o Relatório sobre a Política Linguística de 

Educação Bilíngue comenta que fica claro por meio desse documento legal, uma política que 

instaura um processo para o reconhecimento da Libras e a sua promoção por meio da 

educação. Essa educação caracteriza-se por uma perspectiva bilíngue, pois reconhece a Libras 

como primeira língua e a Língua Portuguesa como segunda língua das pessoas surdas, 

encaminhando o reconhecimento desse status no âmbito educacional. 

O desafio, como exorta Gotti (2006), é cumpri-lo integralmente. O desafio é 

transformar os sistemas de ensino e organizar classe e escolas bilíngues, além de formar 

professores por meio de cursos de formação continuada de professores. Mais do que isso, o 

desafio é romper com modelos antigos, onde a Língua Portuguesa é um dever e a Libras uma 

concessão, onde os surdos são vistos como deficientes. 

 

 

2.2.3. Quadro de recapitulação 

 

 

Neste tópico, foram feitos alguns apontamentos sobre políticas linguísticas. Em 

seguida foram feitos breves comentários sobre a política linguística no Brasil, principalmente 

no que diz respeito a Libras. O quadro abaixo recapitula as principais ideias: 
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III.  Metodologia 
 

 

O método escolhido foi o estudo de caso. O Colégio Estadual Pandiá Calógeras, 

situado no município de São Gonçalo, RJ, é o caso analisado. No ano de 2008, essa instituição 

recebeu seus primeiros alunos surdos. A partir dessa experiência, em 2009, foram tomadas 

medidas para que a escola atendesse as necessidades desses alunos. Algumas ações eram 

inovadoras e refletiam uma política própria, embora respaldadas por leis e documentos 

oficiais da época. Em resultado disso, o Colégio Estadual Pandiá Calógeras se tornou 

referência em São Gonçalo e chegou a ter 50 alunos surdos matriculados.  

No entanto, pouco a pouco, todas as medidas foram descontinuadas. Que 

representações de surdez estavam ali presentes? De alguma forma elas influenciaram as ações 

tomadas? Esse é o conhecimento que se pretende alcançar. 

 

 

1. Dados 

 

 

Os dados desse trabalho engloba: 

• Observação direta; 

• Dados de uma enquete (ou dinâmica): Profissionais da educação que atuavam 

diretamente com alunos surdos responderam a seguinte pergunta: o que é ser surdo? 

• Documentos: (1) Projeto Político Pedagógico do CEPC – ano de 2008; (2) Projeto 

Político Pedagógico do CEPC – ano de 2011; (3) Planejamento por área de Atividade 

Complementar; (4) Projeto Língua Portuguesa Instrumental; (5) Relato de experiência; 

Relatórios de desempenho dos surdos; (6) Avaliações e (7) Boletins; 

• Slides da palestra “Educação e Surdez”; 

• Cartas de alunos das classes inclusivas: cerca de 40 alunos escreveram sobre o dia que 

descobriram que estudariam com surdos; 

• Material adaptado para o ensino de Língua Portuguesa. 

 

 

2. Procedimentos, técnicas, materiais e informantes da enquete e das cartas
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Em 2008, quatro surdos chegaram ao Colégio Estadual Pandiá Calógeras. Depois 

de avaliar e repensar a sua prática, em 2009, o CEPC traçou um plano de metas para atender 

os alunos surdos. Ele foi bem sucedido? Como as representações moldaram aquele cenário? 

Optou-se por uma abordagem qualitativa, a fim de se compreender a dinâmica das relações 

sociais. 

Esse estudo de caso analisará dados de uma enquete e cartas de alunos de classes 

inclusivas. Sobre a primeira, ela fez parte de “Educação e Surdez”, palestra foi ouvida por 

profissionais da educação que atuavam diretamente com alunos surdos. Antes de começar, 

porém, a oradora fez uma dinâmica. Entregou um pequeno papel, onde em poucas palavras 

eles deveriam dizer o que é ser surdo? A participação era voluntária e as respostas não 

podiam conter o nome do autor. 

Interessava saber o que o corpo escolar pensava sobre a surdez. Por isso, optou 

por respostas não identificadas a fim de deixar os participantes mais à vontade. Assim, eles 

não precisariam se preocupar com o julgamento que seria feito de sua resposta. Todos os 

papéis eram do mesmo tamanho e foram trazidos pela palestrante, o que tornava impossível a 

identificação do autor de uma resposta. 

Quanto às cartas, o objetivo primário não era servir de indicador. Esse gênero 

fazia parte do currículo do 6º ano de escolaridade. Assim, a professora pediu que eles 

escrevessem uma carta para um amigo e contassem como se sentiram ao ver que estudariam 

com surdos. Esses textos, no entanto, deram ao CEPC a oportunidade de avaliar a aceitação 

de uma de suas propostas. 

 

 

3. Informantes da enquete e das cartas 

 

 

Os informantes da enquete foram profissionais da educação que atuavam 

diretamente com alunos surdos: diretores, coordenadores, professores, merendeiras e 

profissionais de apoio. Eram homem e mulheres de diversas faixas etárias e variado nível de 

escolaridade. Na dinâmica em que se fez a enquete, a participação era voluntária e 35 pessoas 

responderam. 

Os informantes das cartas foram alunos, meninas e meninos, do 6º e 7º ano, que 

estavam na faixa de 11 a 14 anos. 



 
 

 
 

 

IV. Um Estudo de Caso 
 

 

Em 2004, aos 19 anos e ainda na graduação, tive o meu primeiro contato com a 

comunidade surda. Um casal de amigos me convidou para uma reunião em língua de sinais e 

falou da necessidade de voluntários nessa área. Fiquei encantada com o serviço social 

prestado e, em janeiro de 2005, também me tornei voluntária. Atendíamos todo o município 

de São Gonçalo, uma região metropolitana do Rio e Janeiro. Tínhamos, na época, cerca de 

800 surdos em nosso cadastro. 

Nosso trabalho começava com os pais. Ninguém espera ter um filho surdo. S. M., 

mãe de uma surda, contou como reagiu ao descobrir que a filha não ouvia: 

Minha filha chorava muito e eu ficava esgotada. Quando ela dormia, aproveitava 
para fazer o serviço de casa. Um dia, ela tinha acabado de dormir, quando meu 
filho mais velho jogou um molhe de chaves e acertou a janela do quarto de B. Fez 
um barulho enorme... ‘Pronto, B. acordou’, pensei. Mas quando cheguei no 
quarto, ela estava dormindo tranquilamente. ‘Não é possível’. Fui na cozinha, 
peguei duas panelas, voltei ao quarto de B., me aproximei do berço e bati as duas 
panelas uma na outra. Nada. Bati com mais força e várias vezes. Ela continuava 
dormindo. Larguei as panelas e comecei a chorar.   

S.M. ficou profundamente triste. Ela não sabia o que fazer. Essa situação era 

desconhecida, o que gerava ansiedade e insegurança. “Minha filha falará? Será 

independente?” Ao conversar com outros pais de surdo, eles me relataram que tiveram 

sentimentos similares. Entraram em choque. “Meu filho não é normal”.  

No repertório das representações, a criança surda não se encaixa no protótipo de 

criança perfeita. Falta-lhe algo. E a oposição binária normalidade/anormalidade está ali 

presente. A surdez não é algo normal. Ao contrário, é uma anormalidade, uma deficiência. 

Esse é o primeiro olhar da família sobre a surdez. E tal olhar conta com o consentimento e a 

cumplicidade da medicina, a primeira área que a família recorre em busca de orientação. 

Era necessária, então, uma transformação no campo das representações que 

conformam os poderes e os saberes clínicos e terapêuticos. Não era a surdez que os tornava 

deficientes, antes, o olhar da sociedade sobre a surdez. Assim, apresentávamos aos pais outra 

representação. Mas a mudança não é algo fácil. E o que via, estava me incomodando, 

principalmente como educadora. 
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A maioria dos surdos do município de São Gonçalo havia chegado à vida adulta 

sem sequer ter completado o primeiro segmento do Ensino Fundamental. Alguns pais, por 

questões financeiras ou por ter outros filhos, não tiveram condições de matricular seu filho 

surdo em uma escola especial, que em geral ficava longe de sua casa. Outros, porém, se 

esforçaram para que o seu filho tivesse uma formação. Todavia, depois de muito repetir, o 

próprio surdo não queria ir mais à escola. Só uma parcela muito pequena tinha o Ensino 

Médio completo.  

Entretanto, por que uma parcela deles repetiu tantas vezes e desistiu de estudar? 

Disseram: “português difícil”. De fato, desde o meu primeiro contato com a comunidade 

surda, percebi que mesmo os que tinham Ensino Médio completo eram analfabetos 

funcionais. Eu me perguntava: “por que, depois de anos na escola, eles não dominam a 

Língua Portuguesa”? Eu os conhecia. Sabia que não tinham outros comprometimentos.  

Em 2008, conheci S. F.. Ela tinha 24 anos e uma vontade imensa de aprender. Ela 

me perguntava sobre tudo e aprendia muito rápido. Um dia, ela decidiu que queria voltar a 

estudar. Em São Gonçalo, só uma escola com classe especial a aceitou. No seu primeiro dia, 

lhe deram um desenho para pintar. Mas não deu tempo de ela fazer nada. Outro aluno o 

pegou, rasgou, comeu e depois ficou pulando em cima da mesa. Ela saiu da sala decidida a 

nunca mais voltar. 

Quando a encontrei, estava triste. Ela me contou sobre o seu primeiro dia de aula 

e chorou. Ela me disse: “eu não sou maluca”. Ela tinha 24 anos e uma vontade imensa de 

aprender. No entanto, que conhecimento lhe foi oferecido? Aquele caso me marcou. E me 

marcou porque tínhamos a mesma idade. Pensei no meu caminho. Eu já havia terminado uma 

graduação, feito uma especialização e naquele momento era professora de português na rede 

estadual e intérprete no INES. E ela? Eu sabia que ela era muito inteligente. Mas que 

oportunidades lhe foram dadas? 

No dia seguinte, fui à escola onde eu trabalhava e pedi uma vaga para S.F.. Aqui 

começa a história do Colégio Estadual Pandiá Calógeras e a inclusão de surdos. 

 

 

1. O Colégio Estadual Pandiá Calógeras  
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O Colégio Estadual Pandiá Calógeras está localizado no município de São 

Gonçalo, RJ. Em 2008, ele era composto por cerca de 230 funcionários e 3.000 alunos. Uma 

de suas características era a busca por melhorias na qualidade de ensino e inovações em sua 

prática pedagógica, criando condições para uma educação de inclusão e equalizadora. Em 

anos anteriores, vários projetos haviam sido elaborados e alguns deles tiveram projeção 

internacional. O Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Pandiá Calógeras, 

elaborado em 2008, evidenciava isso: “a escola que desejamos é espaço de cada um 

constituir-se como grupo, aprender a ser nós, compartilhar, cooperar”.  

S. F. foi matriculada no CEPC, e junto com ela, mais três surdos. Aquele ano 

serviu de base para se traçar as metas de 2009. Era tempo de mudança e transformação. 

Conforme explicitado por Maura Lopes (2005, p. 1), uma escola inclusiva exige redefinições 

e uma outra estrutura; isso implica em desarrumar o que imaginávamos estar arrumado. 

No entanto, nenhuma mudança ocorre verdadeiramente se não houver mudanças 

na representação social. O CEPC descobriria isso. 

 

  

1.1. A comunidade escolar do Pandiá e suas representações sociais da surdez  

 

 

Se um pai não espera ter um filho surdo, a escola, e em especial o professor, 

também não espera receber um aluno surdo. Choque. Desespero. Quem é aquele aluno? Como 

trabalhar com ele? Essas eram perguntas que as licenciaturas haviam se esquecido de 

responder. E eles estavam ali. O que fazer?  

No início de 2009, a direção programou uma palestra a fim de familiarizar a 

comunidade escolar com o universo surdo. “Educação e Surdez” apresentaria o olhar 

sociocultural sobre o surdo e a surdez.  Mas que representação de surdo tinha o colégio? 

Antes de começar, a oradora fez uma dinâmica. Foi entregue um pequeno papel, onde em 

poucas palavras se deveria dizer o que é ser surdo? A participação era voluntária e as 

respostas não podiam conter o nome do autor, a fim de deixar os participantes mais à vontade. 

Interessava saber o que o corpo escolar pensava sobre a surdez. Seguem abaixo as respostas: 
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R1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2: Surdo é aquele que tem dificuldade em decodificar os signos, sejam linguísticos verbais 
escritos, sonoros faciais. É todo aquele que se fecha totalmente ao mundo. 

R3: Impossibilitado de ouvir alguns sons. 

R4: Dependendo da situação é não ter contato com o mundo, s/ a devida orientação, é estar 
isolado. 

R5: Ser surdo deve ser muito difícil a comunicação. 

R6: É não conseguir escutar os sons, barulhos. 

R7: - Não ouvir 
- Usar outros sentidos p/ entregrar-se (SIC) no mundo. 

R8:  

 

 

 

 

 

R9: Ser surdo é... 
      Não ouvir. Se comunicar sem o auxílio da audição. 

R10: É procurar “ouvir” o mundo. É tentar se comunicar com o outro criando uma 
linguagem própria. 

R11: Ser surdo é não escutar os sons. No entanto, acredito que os sons são “percebidos” de 
alguma forma. 

R12: Não ouvir sons, ruídos, barulhos. 
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Quanto ao “silêncio”, respondido por 22 e 36, este não trás uma mudança 

significativa em relação ao olhar sobre a surdez. A diferença reside no foco, que deixa de ser a 

causa e passa a ser a consequência. Por trás, no entanto, ainda está presente a visão de surdez 

como deficiência. Por fim, o comentário 3 – “Impossibilitado de ouvir alguns sons” – se 

assemelha aos primeiros com uma particularidade importante: ele usou o pronome alguns, 

mostrando que reconhecia que nem todos os surdos tinham a mesma perda auditiva e que 

alguns podiam ouvir algum som.  

Um outro grupo composto por treze pessoas conceituou o surdo a partir da 

questão da comunicação e da língua. Com algumas nuances, os comentários 34, 33 e 4 

definem o surdo a partir da consequência da não comunicação: o isolamento, a segregação. Já 

R5, R16 e R23 ressaltaram a dificuldade de se comunicar, enquanto 25 mostrou que isso não 

era impossível, deixando claro que tratamentos de reabilitação existem. 

Entretanto, o surdo tem dificuldade para comunicar? Não. É interessante notar, 

porém, que comunicação, para muitos que ouvem, é sinônimo de comunicação oral. Na 

verdade, não se trata de não se comunicar, mas sim de não falar o português. Isso mostra que 

os indivíduos que compunham esse grupo (no retângulo) ainda não se davam conta de que o 

surdo tem uma cultura e uma língua próprias. As representações de surdo e de surdez desse 

grupo ainda se aproximavam da visão clínico-patológica. 

 O comentário 10 avançou, ainda que de forma muito rudimentar, rumo a outro 

olhar. Rompeu-se com a ideia de que a fala é a única forma de comunicação. No entanto, não 

viu a Libras como uma língua e sim como uma “linguagem própria”, o que o distancia do 

paradigma sociocultural. Em contrapartida, R35 e R26 se aproximam desse paradigma por ter 

consciência, ainda que de modo embrionário, de que uma língua está envolvida. 

O comentário de R1, porém, muito se aproximou do olhar sociocultural. Ao dizer, 

que ser surdo é “ter o que falar e ninguém para ouvir”, o informante fez referência aos grupos 

minoritários que por anos não tiveram voz e viram seus direitos sendo desrespeitados. Para os 

outros as demandas dos surdos não passavam de bla, bla, bla. Eles não se interessavam em 

entendê-las. E essa visão, o(a) informante passou por meio de desenhos, algo que não pode 

ser ignorado dado a importância da experiência visual para os surdos. 

Vale destacar que as respostas 2, 7 e 9 forneceram provas incontestáveis de que 

um indivíduo pode ter mais de uma representação sobre a surdez, focando ora na questão da 

deficiência, ora na questão da comunicação e da língua. Pode ainda não separá-las, e criar um 
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conceito que leve em conta as duas questões simultaneamente. Dois comentários (24 e 29) 

definiram o surdo como “limitado”. Por que ele é limitado? Porque ele é deficiente e não fala. 

Por último, os comentários 13, 14, 19, 20 e 21 receberam forte influência da 

Educação Especial. Tal fato pode ser comprovado por meio dos termos utilizados: “especial”, 

“necessidade especial” e “diferente”. Esses termos estão associados a teorias e a filosofias 

carregadas de significado.  No entanto, o que se vê na prática, são expressões “politicamente 

corretas”, eufemismos que camuflam a representação hegemônica: da surdez como 

deficiência.  

Diante do exposto, ficou claro que dos 36 envolvidos na dinâmica, somente três se 

aproximaram do paradigma sociocultural.  Muito trabalho precisava ser feito. A comunidade 

escolar precisava enxergar os surdos com outros olhos para que estes tivessem sua dignidade 

e seus direitos preservados, sem qualquer forma de distinção ou exclusão. Mas como aquela 

primeira palestra procurou combater a representação ouvintista?  

 

 

1.2.  Educação e Surdez 

 

 

 A palestra Educação e Surdez se dividiu em três tópicos, a saber: 

• Conhecendo o aluno surdo; 

• Posturas existentes em relação ao surdo; 

• Filosofias no campo da surdez. 

Em “Conhecendo o aluno surdo”, pontuou-se que os surdos não constituem um 

coletivo homogêneo. Abordaram-se também os graus de surdez e suas implicações na 

aquisição da língua oral. Por fim explicou-se que a Libras é a língua natural do surdo. 

     
            (Slide 5)                                                               (Slide 6) 
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     (Slide 8) 

O segundo tópico, “Posturas existentes em relação ao surdo”, mostrou que 

existem duas posturas em relação ao surdo: uma clínico-patológica e outra sócio-histórica. 

Expôs-se que a primeira vê a surdez como patologia e tem como objetivo a reabilitação da 

criança. Mas esse era o melhor caminho? A palestra denunciou a difícil tarefa de se aprender 

uma língua oral e suas consequências. 

 
(Slide 20) 

 
                      (Slide 21)                                                            (Slide 22) 
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(Slide 23) 

Sobre a segunda postura, explicitou-se que ela era uma representação que parte do 

surdo, associada a uma comunidade, cultura e identidade. Frisou-se ainda que este olhar foi 

adotado pelo Decreto 5626/2005 e era determinante para se definir um indivíduo como surdo 

ou não. 

    
    (Slide 25)     (Slide 26) 

Terminou-se a palestra com o terceiro tópico, “Filosofias no campo da surdez”, 

que discorreu sobre o Oralismo, a Comunicação Total e o Bilinguismo. 

A análise de Educação e Surdez revela que se procurou combater a representação 

ouvintista, que vê a surdez como patologia e se volta para a reabilitação. Deixou-se claro que 

a surdez é uma questão cultural e que essa é a postura oficial adotada em documentos legais 

como o Decreto 5626/2005: “considera-se pessoa surda aquela que, por ter perda auditiva, 

compreende e interage com o mundo por meio de experiências visuais, manifestando a sua 

cultura principalmente pelo uso da Língua Brasileira de Sinais – Libras”. 

Além disso, buscou-se provar que o método oral não é o mais adequado para a 

educação do surdo. Isso porque pode demorar anos até que ele domine uma língua oral (o 
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português, no caso), o que compromete a aprendizagem de um conteúdo na fase adequada. 

Desmistificou-se também a ideia de que todo surdo faz leitura labial e de que eles leem em 

português, o que levou muitos professores a repensar as suas práticas. 

Deve-se pontuar, porém, que embora a palestra e o documento oficial citado 

estivessem mais voltados ao paradigma sociocultural, eles não estavam livres, de todo, da 

representação de surdez como patologia. Educação e Surdez recorreu aos graus de surdez para 

explicar por que os surdos não eram um grupo homogêneo. Quanto ao decreto, este usou a 

expressão “por ter perda auditiva”.  

Educação e Surdez foi a primeira palestra que buscou familiarizar o CEPC com o 

surdo e a sua cultura. Mais três ocorreriam durante aquele ano. A APADA, a APIL-RJ e o 

INES enviariam palestrantes que complementariam a primeira palestra, contribuindo para que 

a comunidade escolar tivesse um outro olhar sobre a surdez.. 

Todavia, como o Colégio Estadual Pandiá Calógeras “desarrumou a casa” para 

atender os alunos surdos? 

 

 

1.3 O Plano de ação do CEPC 

 

 

A Constituição de 1988, art. 206, assegura o direito de todos à educação, com 

base no princípio de igualdade de condições de acesso e permanência na escola. Para que os 

surdos tivessem, não só acesso à escola, mas também condições de permanência, foi 

necessário “desarrumar a casa”. Um balanço do ano de 2008 revelou que era urgente: 

• Fornecer aos professores da casa formação continuada; 

• Possibilitar maior interação entre surdos e ouvintes; 

• Repensar o ensino de Língua Portuguesa; 

•  Envolver os pais no processo educacional; 

•  Adequar o espaço físico da escola.  

O CEPC traçou metas e um plano de ação para dar conta dessas necessidades. 

Nesse estudo de caso, porém, serão abordados somente os pontos dois e três por estarem 

intimamente ligados à questão da língua. 

 

 



79 
 

 
 

1.3.1. Maior interação entre surdos e ouvintes 

 

 

O CEPC queria ser uma escola inclusiva bem-sucedida, queria “aprender a ser 

nós”. Assim, para além de ter um intérprete em sala de aula, era necessário que a comunidade 

escolar aprendesse a Libras. Que medidas foram tomadas para alcançar essa meta?   

A direção solicitou verba à Secretaria do Estado de Educação, através de projeto. 

O objetivo era que docentes e funcionários tivessem acesso a um curso gratuito de Libras no 

próprio colégio. Aprovado o projeto e já com a verba em mãos, enviou-se um e-mail a Gildete 

Amorim, então diretora da Apada-Niterói, a fim de solicitar a implantação do curso, que 

começou no segundo semestre de 2009.  

Em relação aos alunos, surgiu a ideia de lhes ensinar Libras e Cultura Surda no 

tempo destinado à disciplina de Atividade Complementar. Havia no efetivo da escola uma 

professora com proficiência em Libras. A ela caberia a tarefa de reger essa disciplina na turma 

em que havia surdos.  

De acordo com Planejamento por Área da disciplina Atividade Complementar, 

ela tinha como objetivo geral:  

• Compreender os sistemas simbólicos de diferentes linguagens com meio de 
organização cognitiva da realidade pela constituição de significados, expressão, 
comunicação de informação; 
• Respeitar e preservar as diferentes manifestações de linguagem; 
• Conhecer e usar a Libras como instrumento de acesso a informações a outras 
culturas e grupos sociais. 

Associada a essa disciplina, havia a proposta de palestra e exposição sobre Libras e 

cultura surda. O público-alvo seria todos os demais alunos do CEPC. Quais foram os resultados?  

O relato de experiência Colégio Estadual Pandiá Calógeras: Quebrando 

Barreiras Linguísticas conta como foram os dois primeiros dias de aula:  

Primeiro dia de aula. Olhares discretos espiavam os novos alunos. Burburinhos e 
comentários eram ouvidos. Curiosidade e receio se misturavam. O afastamento era 
evidente. A professora, como mediadora, introduziu a turma no universo surdo. Ela 
lhe explicou que os surdos eram como estrangeiros. Eles não falavam o português, 
mas se a classe aprendesse Libras, poderia se comunicar com eles. Ela também 
ensinou que em língua de sinais, cada pessoa tinha um nome e um sinal (nome em 
Libras), e que este era dado por um surdo. Depois disso, ela entregou o alfabeto 
manual a todos. Em seguida, dividiu a turma em seis grupos. Cada surdo seria 
responsável por um grupo. Eles deveriam ajudar os demais alunos a reproduzir o 
alfabeto com as mãos. Também tinham a tarefa de em uma semana criar um sinal 
para cada colega. Ao término, não havia mais tensão. Todos estavam animados. 
Muitos se arriscavam a se comunicar por meio de mímicas. 
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Segundo dia de aula. A professora foi cercada por vários alunos que queriam 
mostrar o novo nome que eles haviam recebido: o sinal em Libras. Passado esse 
momento, ela pediu que a turma se dividisse em grupos de alunos ouvintes e em 
um grupo de alunos surdos. O que tenho curiosidade de saber a respeito do outro? 
Cada equipe deveria formular três perguntas. E estas foram muitas. A classe estava 
ansiosa. Contudo, a professora não deu uma resposta imediata. Ela ensinou aos 
alunos ouvintes o modo de se fazer àquelas perguntas em Libras. Ela só interpretou 
as respostas. 

O relato ainda explica que, durante dois meses, o conhecimento a respeito do 

universo surdo foi aprofundado e que, nesse período, os alunos ouvintes já usavam os sinais. 

Propôs-se, então, que se passasse aquele conhecimento para os demais alunos da escola. Isso 

ocorreu na Semana de Integração Pedagógica. Alunos ouvintes entrevistaram em Libras os 

alunos surdos. O tema era “Curiosidades sobre Universo Surdo”.  

Constatou-se que, com o ensino de Libras e cultura surda, o afastamento 

desapareceu. O receio deu lugar ao desejo de querer estar junto dos indivíduos surdos, de 

querer aprender Libras, como mostra as cartas dos alunos abaixo25: 

1. Carta 1  

Querida L, 

              Você não vai acreditar, no começo do ano, 6 alunos eram surdos e 
mudos, no começo me perguntei como me comunicaria com eles, até que um dia tive a 
primeira aula de Aticon e achei muito legal. Agora já consigo um pouco me comunicar com 
eles... 

2. Carta 2 

Querida G,  
                G aqui na minha sala tem pessoas especiais. É muito legal. Eu fiquei 

surpresa por que eu nunca tive essa oportunidade e a agora tenho. Eu estou gostando. 
                               Abaços, 
                                              A. 

P.S.: Eu estou alegre de esta aprendendo libras e se você quiser aprender eu te ajudo. 

3. Carta 3 

Querida S, 
 S essa escola esta cada vez ta ficando melhor. Na minha sala tem 6 

surdo e mudo. Eu estou aprendendo a falar com eles. A professora Loise é muito legal. Ela ta 
ensinando a falar com eles. É muito legal. 

                Beijos, 
                             M. 

 

                                                            
25 O gênero textual carta pessoal deveria ser ensinado no 1º bimestre. A professora pediu que os alunos 
escrevessem uma carta para um amigo explicando a ele qual havia sido a reação deles ao ver que em 
sua sala havia alunos surdos. Inusitadamente, esse material serviu de base para avaliar a iniciativa de 
se ensinar Libas aos alunos ouvintes.   
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O relato de experiência acrescenta: 

Essa iniciativa contribuiu para um clima de união e cooperação. Na hora do 
intervalo, surdos e ouvintes se misturavam. Alunos ouvintes de outras turmas 
também se aproximavam. Alguns até pediam para mudar de turma. Nos trabalhos 
escolares de outras disciplinas, ouvintes convidavam o surdo para participar do 
grupo deles. Mais tarde, quando um intérprete faltou, um aluno ouvinte se ofereceu 
para interpretar o conteúdo para os surdos. 
 Estigma, preconceito e formações imaginárias não aconteceram. Todos tinham 
muitas perguntas e elas foram respondidas. Em muitos casos, o preconceito surge 
do surdo em relação a ele mesmo. Ele sente que está em uma posição inferior por 
não ler nem escrever. Entretanto, isso não ocorreu com os alunos do CEPC. As 
aulas de Atividade Complementar lhes mostraram que eles tinham um saber que o 
outro não tinha. Isso aumentou a autoestima deles. Havia troca de conhecimento. 

Um estudo das ações tomadas mostra que, ao tentar cumprir o seu papel como 

escola inclusiva, o CEPC interviu diretamente nas línguas em contato. Existia uma situação 

inicial – a não interação entre surdos e ouvintes – e a situação que se desejava alcançar – a 

interação. Assim, planejou-se ensinar Libras aos professores, funcionários e alunos ouvintes. 

Buscando (1) respeitar e preservar as diferentes manifestações de linguagem e (2) 

conhecer e usar a Libras como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e 

grupos sociais, alterou-se o ambiente linguístico. A Língua Portuguesa, como língua 

majoritária, sempre teve grande prestígio e é componente curricular obrigatório. A Libras, por 

outro lado, sempre foi uma língua de “concessão”. O CEPC mudou isso ao torná-la, através 

da disciplina Atividade Complementar, um componente curricular para os demais alunos. 

Embora não se possa dizer que o prestígio de ambas as línguas tenha se equiparado, o peso da 

Libras certamente foi aumentado naquela comunidade.  

Além disso, a professora diz aos alunos que os surdos são como estrangeiros. E se 

os surdos são como estrangeiros, a Libras é como uma língua estrangeira. Ao usar esse tipo de 

abordagem, que se aproxima do paradigma sociocultural e se distancia da visão de 

deficiência, ela aumenta o prestígio da Libras. 

Ainda dentro do dado simbólico, notou-se o surgimento de um sentimento 

linguístico de afetividade em relação a Libras, o que pode ser notado nas cartas dos alunos: 

“achei muito legal”, “eu estou alegre de esta aprendendo a libras” e “é muito legal”. E 

resultado disso, não houve recusa em se aprender e usar a Libras. 

Por fim, aquela medida também alterou os dados quantitativos e funcionais. Mais 

pessoas passaram a usar a Libras e esta passou a fazer parte da conversa informal entre surdos 

e ouvintes, ou quando dois ouvintes estavam distantes um do outro.  
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Infelizmente, em poucos meses tudo isso foi perdido. A escola não teve 

autorização pela regional metropolitana para manter a professora em tela na disciplina de 

Atividade Complementar, em decorrência da carência de professores no estado. Portanto, a 

referida docente teria que atuar em sua disciplina de origem: Língua Portuguesa. 

Quanto ao curso de Libras, a Secretaria do Estado de Educação não forneceu 

verba para que o CEPC contratasse os módulos seguintes. Em resultado disso, professores e 

funcionários tiveram sua formação interrompida. 

 Embora a comunidade escolar estivesse construindo um outro olhar sobre a 

Libras, os órgãos a quem o CEPC estava subordinado a via, literalmente, como uma 

concessão. Era concedido usá-la e difundi-la até o momento em que ela não cruzasse com 

outros interesses. 

 

 

1.3.2. O ensino de Língua Portuguesa 

 

 

Dentro do plano de ação do CEPC para o ano de 2009, também estava prevista a 

criação de outro currículo para Língua Portuguesa. Assim, foi implantado o Projeto de Língua 

Portuguesa Instrumental. Por que tal medida era necessária? O projeto explica:  

Em 2008, nossa instituição matriculou quatro alunos surdos. Percebemos que estes 
apresentavam dificuldades relacionadas ao uso e à compreensão da Língua 
Portuguesa. No final daquele ano, nenhum avanço significativo fora observado. No 
início deste ano letivo, nove surdos foram recebidos em nosso colégio e, em maior 
e menor grau, as mesmas dificuldades foram notadas. Estas afetam tanto a 
disciplina “Língua Portuguesa” quanto as demais, uma vez que impossibilita que o 
educador de outra área julgue as necessidades do aluno que estão relacionadas com 
a sua própria matéria.  

O currículo de Língua Portuguesa fora preparado para alunos nativos nessa língua. 

A sua aplicação indiscriminada, sem levar em conta que o surdo não tem o português como 

primeira língua, acarretava um problema de letramento. Era preciso, pois, outra metodologia, 

que a visse como segunda língua. E mais do que isso. Conforme expõem Lodi, Harrison e 

Campos (In: LODI, MÉLO & FERNANDES, 2015:16), “a aprendizagem da escrita deveria 

ser relativizada e pensada segundo as necessidades e particularidades de cada grupo social”. 

A primeira aula de Língua Portuguesa Instrumental levou em consideração a 

necessidade de maior interação entre surdos e ouvintes. Os alunos ouvintes estavam 

aprendendo Libras para se comunicar com os surdos. O contrário também deveria acontecer.  
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A professora, usando sinais, perguntou: “Todos vocês já se conheciam antes?” 

Eles pareciam amigos de longa data, mas a resposta foi negativa. Ela prosseguiu: “Estamos no 

primeiro dia aula. Você viu que não era o único surdo... Então se aproximou dele. Sobre o que 

conversaram? Eu vou dar a vocês um tempo. Quero que, em dupla, vocês encenem esse 

primeiro encontro.”. As encenações foram gravadas e uma foi escolhida como modelo. 

“Como diríamos isso em português?” – perguntou a professora. Ela pôs no quadro 

as frases e pediu que eles praticassem, em dupla, as perguntas e as respostas. Feito isso, ela 

falou: “Essa será a primeira avaliação de vocês. Agora começará o intervalo. Vá lá fora, 

aproxime-se de um aluno ouvinte que você gostaria de conhecer e, escrevendo, faça a ele a 

mesma pergunta que você fez em sinais ao seu colega surdo”. Apreensivos no início, eles 

aceitaram a proposta, voltando em êxtase com as respostas. 

 (Avaliação de W.T., 20 anos) 

 

O Projeto de Língua Portuguesa Instrumental se caracterizou por ser um projeto-

piloto, experimental, cujo maior desafio foi delimitar o que ensinar. Ele era realizado no 

contraturno e não derrubou de vez o currículo de Língua Portuguesa vigente, que teve de ser 

adaptado. 

Um dos maiores obstáculos encontrados no ensino, não só de português, mas de 

todas as matérias, foi e é até hoje a falta de material didático em Libras. O aluno surdo tem 

que ter a excelente memória de se lembrar de tudo o que o intérprete disse uma única vez, sem 

ter a chance de rever o conteúdo e seu próprio idioma. Isso sem contar que intérpretes 

adoecem e faltam. 

Em 2009, porém, um outro projeto tinha por objetivo produzir materiais 

adaptados, como os do exemplo a seguir.  

 



84 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A Notícia: esse material 
tinha por objetivo 
explicar as principais 
características de uma 
notícia e sua estrutura. 

 

                                (A notícia: Parte 1) 
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                                      (A notícia: Parte 2) 

Além desse modelo, produziram-se gravações que mesclavam sinais e slides. 

Quando os surdos tinham em mãos um material em seu idioma ao qual pudesse recorrer antes 

de uma avaliação, os resultados eram excelentes. 

 

 
 

A disciplina Português teve material adaptado durante todo o ano. É possível ver 

que o aluno permaneceu com boas notas em todos os bimestres. É digno de nota as duas 

materiais em que o aluno também se destaca: matemática e língua estrangeira. A primeira não 

necessita muito do português. A segunda tem metodologia de segunda língua.     
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Ao se refletir sobre o ensino de Língua Portuguesa, é possível observar o quanto 

as ações tomadas seguem o novo padrão do Atendimento Educacional Especializado (AEE). 

A Língua Portuguesa, segundo o Decreto 5626/2005, preconiza o ensino de Língua 

Portuguesa como segunda língua para pessoas surdas. Para atender essa necessidade, foi 

criada, no contraturno, a “Língua Portuguesa Instrumental”. Incongruentemente, porém, o 

surdo não estava liberado das aulas de português onde era aplicada a metodologia de primeira 

língua. Isso porque o AEE é complementar e não substitutivo.   

Outra ação que seguiu as orientações da AEE foi a produção de material para 

acompanhamento das aulas e adequação da matéria. É possível observar que se faz um 

resumo bem simplificado do gênero.  

Como teria sido essa aula se fosse dada em Libras? E se houvesse livros/mídias 

em Libras? Aqui se vê o poder da Língua Portuguesa. Nada abala o seu reinado como língua 

dominante. A desigualdade de tratamento salta aos olhos. Todo material didático usado está 

em língua portuguesa. É ela também a língua de instrução.  

Ademais, é um dever do surdo aprender a Língua Portuguesa. E enquanto ele é 

obrigado a assimilar o português como primeira língua, sua própria língua, a Libras, não é 

ensinada. O falante nativo da Língua Portuguesa a estuda durante toda a educação básica. Por 

que o surdo não estuda sua língua durante o mesmo período?  

Lodi, Harisson e Campos (In: LODI; MÉLO; FERNANDES, 2015:16) exortam 

que “a aprendizagem da escrita deve ser relativizada e pensada segundo as necessidades e 

particularidades de cada grupo social”. No caso do surdo, isso não ocorre. Será porque ele 

ainda é visto como alguém menor, um deficiente?  

Embora o as ações tomadas seguissem o padrão da AEE, ela acontecia de forma 

oficiosa, em caráter voluntário. No entanto, duas enchentes desestruturaram a escola e fizeram 

com que todos os projetos fossem cancelados por falta de sala. Assim, último projeto que 

ainda sobrevivia caiu no início de 2010. 

 

 

1.4. O CEPC e a educação de surdos nos anos seguintes   

 

 



87 
 

 
 

A Resolução nº 4 de 2 de outubro de 2009 versa, no artigo 12,  sobre o 

profissional do AEE: “para atuação no AEE, o professor deve ter formação inicial que o 

habilite para o exercício da docência e formação específica para a Educação Especial”.  

Para assumir o AEE, que na época só atendia a surdos, a direção escolheu uma 

professora com Atendimento Educacional Especializado – alunos surdos e com domínio em 

Libras. Ela, por ser de inglês, também estava familiarizada com o ensino de uma língua 

estrangeira. No entanto, quando tudo estava pronto, não se conseguiu alocá-la na sala. Por 

quê? Sendo formada em Letras – Português/Inglês, a professora tinha habilitação em 

português. Era prioridade sanar, primeiro, a carência de professores de português. 

Muitos foram os ofícios e telefonemas para vários órgãos superiores. Certa vez, a 

direção, ao telefone com o responsável pela Secretaria de Educação Especial do Estado do 

Rio de Janeiro, tentou argumentar que não havia ninguém mais qualificado na casa do que a 

professora indicada e que não havia outra pessoa na instituição que tivesse proficiência em 

Libras. Se outro professor assumisse o AEE, ele precisaria de um intérprete. Eles iriam pagar 

duas pessoas, podendo pagar só uma. E a resposta foi: “Eu sei, mas não há nada a fazer. É o 

sistema”. 

Uma professora sem formação específica na área da surdez assumiu a sala. O 

sistema havia vencido. Um a um, os planos e metas foram sendo embargados. A tentativa de 

construir algo novo, com uma nova representação, em prol de uma educação igualitária, se foi 

diante da falta de autonomia e diante da impotência frente a ordens superiores. 

O Projeto Político Pedagógico do Colégio Estadual Pandiá Calógeras de 2011 

mostra o resultado:  

No ano passado, o número de alunos surdos e deficientes auditivos aumentou. 
Perfazia o total de 24. (...) Houve quatro evasões e somente cinco alunos foram 
aprovados. 
 Hoje, início de 2011, o futuro da educação de surdos em nossa escola parece 
nebuloso.  

Se em 2011 o futuro parecia nebuloso, em 2016 ficou claro que a inclusão era um 

completo fracasso. Com a crise no Estado do Rio de Janeiro, o contrato com todos os 

intérpretes foi cancelado. Era a total falta de respeito à necessidade do outro. Não houve 

igualdade nem em dignidade, nem em direitos. Um total de 26 surdos, espalhados em sete 

anos de escolaridade, ficou sem acesso aos conteúdos. Decidiu-se, então, em conselho de 

classe que todos que não tivessem evadido passariam automaticamente. Era a exclusão na 

inclusão. Seria isso a educação de qualidade para todos? 



 
 

 
 

 

V. Considerações Finais 
 

Esse trabalho teve por objetivo apresentar as diferentes representações sociais do 

surdo e da surdez e fazer compreender como elas moldam a realidade. Elas transitam e 

flutuam entre dois pontos extremos: um que o vê como deficiente ou anormal e outro que o vê 

como um indivíduo com cultura e identidade próprias.  

Estas representações influíram e ainda influem diretamente na educação de 

surdos. Enquanto eram vistos como anormais e incapazes, não tinham direito à educação, 

situação que só mudaria com o ideal iluminista. Posteriormente, com os avanços da ciência, 

eles passaram a ser vistos como deficiente. A surdez era como uma doença, mas passível de 

cura. Em decorrência de esse olhar, priorizou-se a reabilitação e a aprendizagem da fala em 

detrimento dos demais conteúdos. Por último, o multiculturalismo deu voz a muitas minorias 

linguísticas. Uma representação de surdez, originária do próprio surdo, que a vê sob o 

paradigma sociocultural, recebe destaque e concorre com a representação hegemônica. Em 

resultado disso, o surdo passa a ter direito a sua própria língua e à educação bilíngue. 

E não foi sem luta que os surdos conseguiram oficializar a Libras em 2002. 

Algum tempo antes, pesquisadores como Lucinda Ferreira Brito provaram que a Libras era 

uma língua e não uma linguagem. No entanto, tal status ainda não foi incorporado pelo senso 

comum. Isso porque a Libras está associada ao surdo, que é visto como deficiente. 

Consequentemente, a língua de sinais é vista como um simples sistema alternativo de 

comunicação, já que muitos surdos não aprendem a falar.   

Nos últimos anos, se defende o direito de todos os estudantes estarem juntos, 

aprendendo e participando sem nenhum tipo de discriminação. Como explica a Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), a educação 

inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos 

humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis. 

Além disso, se prega que as escolas comuns representam o meio mais eficaz para 

se combater as atitudes discriminatórias. Conforme foi visto no estudo de caso, o contrário 

também é verdadeiro. Não há igualdade de oportunidades nem respeito à diferença. Onde está 

a Libras no contexto escolar? A escola tem sido um local de afirmação da identidade surda? 

Não. E por quê? A crítica de Epitácio Pessoa lança luz à resposta  

Nada justifica a instalação atual desse estabelecimento num prédio suntuoso, muito 
mais apropriado a uma escola superior do que a de um serviço de 
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assistência pública. Transferi-lo para outro local é providência que se me afigura 
acerta, e, então, com o rendimento das apólices doadas pelo Congresso, os dois 
imóveis quepossui o Instituto e o das suas próprias oficinas, poderia este substituir 
por si mesmo, e exonerar, assim, o Tesouro de tamanho encargo.  

Serviço de assistência pública. Ensinar aos surdos era uma caridade que o Estado 

fazia, mas que não estava disposto a pagar caro. Mesmo hoje, apesar de declarações, 

resoluções, decretos e leis que legislam o contrário, essa imagem não mudou. Isso porque 

ainda existe a visão de surdez como deficiência e anormalidade. Prova adicional disso é o fato 

de a educação de surdos compor a Educação Especial.  

O Relatório sobre Política Linguística de Educação Bilíngue – Língua Brasileira 

de Sinais e Língua Portuguesa (2014) adverte que “no que se refere à educação bilíngue de 

surdos, a proposta é retirá-la da Educação Especial, deslocando-a para uma diretoria, ou setor, 

que cuide de políticas educacionais bilíngues e multiculturais no MEC”. Isso só ocorrerá, no 

entanto, quando o olhar sobre a surdez for outro. 

Princípios da especificidade, do bilinguismo e da organização comunitária 

assegurados. Currículos e programas escolares flexíveis. Produção de materiais didáticos 

próprios, específicos e diferenciados. O surdo só verá isso se realizar quando predominar o 

olhar sociocultural sobre a surdez. E, nesse dia, não se falará mais de inclusão, mas sim de 

sistema próprio de educação escolar.  
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