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RESUMO

DOURADO, J. B. F. F. Educação de Surdos: da concepção familiar às práticas educacionais.
Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Educação e Contemporaneidade,
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, Bahia, 2014.

As pesquisas realizadas com famílias que vivenciam a surdez têm dado primazia à comunicação
e ao uso da língua de sinais em detrimento da dinâmica familiar, revelando importância de
estudos voltados para este tema. Com objetivo de analisar a relação entre a concepção dos
familiares de surdos e o acompanhamento à vida escolar dos filhos, foi realizado um estudo de
caso com duas famílias, enfatizando suas percepções e necessidades, a fim de refletir sobre o
processo de escolarização do filho surdo. Nota-se que as práticas reducionistas no atendimento
ao surdo reproduzem a exclusão e não vislumbram as suas especificidades, demandando às
famílias intervenção constante na educação formal. Assim, essa investigação permite-nos
observar a necessidade de incorporar recursos diversos de acessibilidade ao surdo ressalvando
que aquilo que constitui barreira para uns, pode representar acesso para outros. O referencial
teórico adotado se define com base nos debates sobre inclusão e exclusão, políticas públicas,
sociedade, educação e família, utilizando da compreensão de alguns conceitos da Teoria Crítica
da Sociedade, especialmente os estudos de T. Adorno e M. Horkheimer, em interlocução com
os de Crochík. Os dados foram coletados por meio de entrevista semi-estruturada e analisados
individualmente, porém, agregados e correlacionados com as referências teóricas. Os resultados
apontaram para uma forte intervenção da cultura na concepção dos pais sobre deficiência, não
obstante ser apenas um primeiro filtro no conteúdo de suas ideias, pois reagem positivamente a
partir das experiências com os filhos. O acesso a fontes de informações médicas,
fonoaudiológicas, terapêuticas e educacionais colaboram para o desenvolvimento de
percepções positivas do filho surdo, sempre apoiadas por ações familiares interventivas, de
acordo com o que projetam para o futuro dele. A análise também indica que a escola regular
mantém-se ainda na perspectiva de escola integradora, requerendo da família a sustentação da
vida escolar do aluno surdo. Os espaços escolares submetem esses alunos a questões de simples
trato didático, negligenciando a diferença a partir de situações concretas da surdez, indicando
que suas práticas pedagógicas são ortodoxas e inflexíveis, não ancoradas nas histórias
particulares e nos contextos reais. Assim, conclui-se que, embora seja necessário um trabalho
em amplitude para o desenvolvimento linguístico da criança surda, deve-se evitar o
estreitamento das opções educacionais e privilegiar a adoção de recursos variados em respeito
à diversidade de maneiras de ser dessas pessoas.

Palavras-chave: Família. Surdez. Escolarização do surdo. Educação inclusiva.

ABSTRACT

DOURADO, J. B. F. F. Deaf’s Education: from family’s conceptions to educational practices.
2014. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação em Educação e
Contemporaneidade, Universidade do Estado da Bahia, Salvador, Bahia, 2014.

The researches realized with families that experience deafness have given priority to
communication and using sign language instead of family dynamics, revealing the importance
of more studies around this topic. In order to analyze the relationship between parents of deaf
children and monitoring of school performance, a double case study was made emphasizing
their perceptions and needs; to reflect in the process of education of deaf children. It is notable
how reductionist practices over the education of deaf reproduce exclusion and do not envision
their specificities, so families need to interfere in formal education. Thus, this research allows
us to observe the need to incorporate accessibility features for the deaf; without forgetting that
the difficulties are not the same for all of deaf children. The bibliographies support are based
on debates about inclusion and exclusion, public policy, society, education and family, relying
on the ideas of theorists as T. Adorno and M. Horkheimer, Crochík and The Critical Theory of
Society. Data were collected through interviews, analyzed separately and finally integrated for
general analyzes. The results show a strong intervention of culture in parents’ concepts on
deficiency, but this is only a primary perception, absolving many other perspectives. Access to
sources of medical, speech therapy, therapeutic and educational's informations cooperate with
the development of positive prospects of deaf children; that are always supported by
interventions of their parents and their idealizations for the future of their children. The research
also indicates that regular school still remains the perspective of integrative education,
depending on the family to sustain the path of deaf children learning. School environment
submit students to simply didact's issues, neglect the differences from the concrect perspective
of deafness; what shows how their pedagogic practices are orthodox and inflexible; instead of
based on real life and particular histories. Therefore, although it is necessary to work in
language development of deaf children, it is important prevent the decrease of educational
options, that is, favor the adoption of varied resources to respect of diversity presented by these
people.

Keywords: Family. Deafness. Deaf education. Integrative education.
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INTRODUÇÃO
A surdez, no sentido biológico, pode ser definida como um déficit sensorial que interfere
na aquisição oral de uma língua; mas se considerada pela maneira como alguns surdos definem
a si mesmos, diz respeito às experiências visuais que lhes confere cultura e identidade, a partir
de seu diferencial linguístico. A surdez é classificada pelo Ministério da Saúde – MS (BRASIL,
2008) em diferentes níveis: do mais leve - de alguma maneira, a comunicação por meio oral é
possível - ao mais profundo, que dificulta significativamente a aquisição da fala. Na seara da
Educação, e esse é o foco do trabalho proposto, para além das definições oficiais, cabe
identificar as concepções das famílias de alunos surdos sobre a surdez e qual a possível
interferência dessas concepções no processo de escolarização.
Em Salvador, o maior número de crianças surdas está nas classes de menor poder
aquisitivo (IBGE, 2010), supondo-se assim famílias com maior vulnerabilidade social pelo
pouco acesso à informação, condições sociais limitadas, baixo nível de escolaridade,
dificuldade de acesso a profissionais e, em virtude disso, com restritas estratégias de inserção
social. Meu convívio enquanto pesquisadora com muitas dessas famílias, conciliado à docência
com crianças e adolescentes surdos de Salvador, tem suscitado muitas inquietações levandome a questionar os resultados e a condição do trabalho realizado nesta trajetória, pessoal e
profissional.
Pelos dados do Censo 20101 (IBGE, 2010), Salvador possui 4.406 pessoas que não
ouvem de modo algum; 19.140 com grande dificuldade de ouvir e 114.478 com alguma
dificuldade na percepção dos sons. De acordo com estes números, 5,56% da população possuem
algum tipo de surdez. A maioria desses surdos é oriunda de classes menos favorecidas
economicamente, com renda de ½ a 1 salário mínimo, dado significativo para a saúde pública,
uma vez que, pela pouca oferta de atendimento especializado, atravessam sérias dificuldades
para se constituir como participantes da sociedade.
As opções educacionais para o atendimento específico ao surdo são restritas em
Salvador, resumidas a duas associações que oferecem atendimento educacional: a Associação
de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado da Bahia - APADA e a Associação
Educacional Sons do Silêncio - AESOS; e a um Centro de Capacitação de Profissionais da
Educação - CAS Wilson Lins. As escolas regulares, por pressão da legislação, abrem vias de

A terminologia apresentada obedece a categorização das deficiências utilizada pelo “Questionário da Amostra’,
o qual identifica as pessoas classificando-as em: “não consegue de modo algum”, enfrenta grande dificuldade”,
possui alguma dificuldade”.
1
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acesso a essa clientela, mas não chegam a oferecer trabalho educativo em acordo com suas
especificidades, indicando pouco investimento educacional em recursos pedagógicos, humanos
e na metodologia, de forma, sinalizando pouca contribuição para a escolarização dos alunos
surdos. A escolha da instituição escolar, regular ou especial, é papel assumido pela família de
surdos segundo critérios particulares. Muitas delas se defrontam com o dilema entre uma e
outra, na dúvida quanto a qual poderia beneficiar mais ao seu filho. Há relatos de mães adversas
ao retorno para a escola regular por ter vivido experiências bastante negativas; outras receiam
optar pela convivência em escola especial pela restrição que possa representar.
Nas últimas décadas, a temática da surdez tem desencadeado amplo debate, tendo como
foco principal as propostas educacionais e as representações culturais descritas pelas
concepções acerca da deficiência. As discussões buscam identificar as causas do fracasso
escolar na educação de surdos na tentativa de apontar para elementos capazes de ressignificar
essa prática e garantir-lhes uma educação de qualidade. Essa busca apresenta, de maneira geral,
duas abordagens dentro da educação especial, correspondentes à Concepção Médica e à
Concepção Socioantropológica, respectivamente. A primeira é definida a partir dos
mecanismos educacionais tradicionais que objetivam a correção terapêutica dos indivíduos com
deficiência. A segunda abordagem toma por base a concepção dos Direitos Humanos, a mesma
apresentada pelo paradigma da educação inclusiva, segundo o qual os princípios de igualdade
são traduzidos por um sistema educacional de qualidade, isenta de qualquer tipo de exclusão,
com respeito às diferenças dos educandos e preocupada em buscar estratégias que permitam a
participação social equitativa. No entanto, em educação de surdos, a problematização de seus
processos é dissonante quanto à compreensão da estrutura escolar coonesta aos objetivos
propostos.
A inclusão escolar pressupõe o acesso irrestrito à classe comum, a qual deverá ser
repensada e suplantada por uma nova estrutura indistintamente apropriada para todos. Já os
estudos surdos veem a necessidade de um modelo específico, para o qual se pressupõe a
convivência exclusiva com usuários de língua de sinais, portanto, com direito à escola bilíngue
para surdos. Esta divergência nos encaminhamentos coloca os pais de crianças surdas diante de
um imenso abismo, na aporética entre os modelos que poderão efetivar o direito à educação
plena, uma necessidade social real.
Ao assumir classe de alfabetização em escola especial para crianças surdas - Centro
Educacional da Audiocomunicação na capital baiana – essa escola já encerrou atividades -,
onde, seguindo a filosofia oralista, me especializei no Método Perdoncini, com metodologia
audiofonatória, todos esses desafios vieram à tona. O método citado consiste no ensino de
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língua portuguesa oral associada à tarefa de ensinar a ler e escrever, com resultados, digam-se,
pouco animadores. Neste período, buscava diversificar os estudos aproximando-me de
pesquisas realizadas que apontavam para formas específicas de aprendizagem do surdo, no
entanto, sem grandes incursões nas novas propostas.
Na sequência de minha experiência profissional, atuando como professora da Rede
Municipal de Ensino de Salvador, porém com função desempenhada em ONG conveniada à
Prefeitura, a APADA, estabeleci as primeiras relações diretas com surdos adultos e,
consequentemente, com a língua de sinais. O projeto educacional desenvolvido na associação
implicava no atendimento de crianças do ensino regular de maneira muito semelhante à escola
anterior, demandando a implementação de um grupo de estudos visando à formação de
professores, intérpretes e instrutores surdos, tendo como objetivo principal a aprendizagem e
valorização da Libras alinhando as ideias ao novo panorama político de reconhecimento de uma
necessária revisão no processo educacional do surdo.
De tal modo, minha prática inicial era condizente com o modelo de integração que
postulava a condição de o aluno se adaptar ao padrão pré-definido e, posteriormente,
incorporando a Língua Brasileira de Sinais - Libras2 no fazer pedagógico, de acordo com a
abordagem na qual a escola precisa se adaptar ao aluno. Tais propostas, claramente, atendiam
ao contexto social de cada período, sendo definidas por percepções culturais, políticas e
pedagógicas.
Considerando meu envolvimento ativo e experiência direta com educação de surdoscoordenação pedagógica; assessoria pedagógica a escolas voltada para o ensino de Língua
Portuguesa como segunda língua e fundamentos pedagógicos; sensibilização em empresas para
fins de contratação do surdo no Mercado de Trabalho; avaliação pedagógica; cursos de
qualificação profissional para surdos; palestras; e docência em cursos de pós-graduação- o
desejo de aprofundar conhecimentos se ampliou, levando-me a retomar os estudos e ingressar
em curso de especialização em educação especial e, agora, no Programa de Educação e
Contemporaneidade, favorecendo um novo olhar sobre a diversidade e a interlocução com a
produção acadêmica que me aguça o lado investigativo.
Destaco a percepção, no desenvolvimento dessas ações ao longo de 21 anos, que poucas
pessoas surdas conseguem avançar nos níveis de escolaridade, muitas delas interrompem esse
processo antes mesmo de concluir o Ensino Fundamental. Além disso, somam-se casos de

2

Será utilizada a grafia Libras em oposição a LIBRAS com base no padrão sugerido por Maria Tereza de Queiroz
Piacentini, segundo o qual quando cada letra não corresponder a uma palavra, somente a primeira letra é grafada
em maiúscula. Em citações oficiais que constem a grafia LIBRAS, a mesma será mantida.
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surdos que, mesmo portando certificação de conclusão de curso não apresentam condições
mínimas de leitura, escrita, conhecimentos básicos de matemática, entre outros saberes. As
inúmeras pesquisas voltadas para a educação de surdos (SÁ, 2006; FERNANDES, E., 2003,
2005; QUADROS, 2006; SLOMSKI, 2010), apontando para caminhos metodológicos
possíveis, não bastaram para promover mudanças significativas no fazer pedagógico, indicando
pouca autonomia da escola frente aos processos sociais e conduzindo a percursos escolares
indesejados.
Numa revisão de trabalhos apresentados nas reuniões 32ª, 33ª, 34ª, 35ª e 36ª da
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd, correspondentes
aos anos compreendidos entre 2009 e 2013, não haviam estudos que tivessem como objetivo a
preocupação com a relação entre pais de crianças surdas e o processo de escolarização. As
discussões sobre educação de surdos circuladas na ANPEd, neste período, versam sobre
aspectos linguísticos e metodológicos do aluno surdo na escola comum, o trabalho do intérprete
e a formação docente como desafios contemporâneos. No entanto, os estudos encontrados
permitem pensar que essa invisibilidade aponta a necessidade de reflexão acerca do tema, sendo
muito pertinente considerar a interferência familiar no processo de escolarização do aluno surdo
pela escassez de pesquisa em torno da temática.
Acredita-se, hipoteticamente, que a expectativa dos pais em relação ao filho é
estabelecida pelo desejo de atributos pré-concebidos, de maneira a ocuparem uma categoria
socialmente prevista, atendendo aos padrões de normalidade, pois em nossa sociedade, como
se sabe, aqueles que trazem alguma deficiência, seja ela sensorial ou física, são estigmatizados
pelos ambientes sociais em virtude de não atender às expectativas estabelecidas. Para Goffman
(2004) o atributo da deficiência marca o indivíduo como diferente da maioria, portanto, fora
dos padrões, para os quais já são previstas categorias que os classificam como estragados,
diminuídos, fracos, defeituosos. Nesse caso, o filho surdo nega a condição socialmente prevista,
pois apresentará evidências de possuir um atributo que o torna diferente, podendo gerar
processos conflitantes de negação e frustração. É possível que a reação primeira dos pais frente
ao diagnóstico da surdez seja a de associá-la ao rótulo de ‘desviante’: rotulação ligada ao
estigma da impossibilidade de falar, de conviver com pessoas ouvintes de maneira normal. Essa
característica que o difere dos outros, o reclassifica para uma categoria menos desejável,
desacreditada, excluída, um atributo que representa algo de mal para a convivência. Em virtude
disso, deixamos de considerá-lo ‘como criatura comum ou total’. (GOFFMAN, 2004).
A chegada de uma criança com característica diferente da prevista por uma família pode
levar a atitudes e práticas discriminatórias que reduziriam as suas chances de socialização e
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inclusão social. Crochík (2006, p.20) alerta para o fato de que, mesmo apresentando outros
predicados, a vítima do preconceito fica reduzida àquele que o designa, e, à sua particularidade
“são associados outros atributos fixos que se constituem em estereótipos”. Assim, à criança
surda seriam imputados estereótipos como: incapaz de estabelecer vínculos, inapta à
comunicação, insociável, intelectualmente inferior, incapaz. Consequentemente poderá ter o
relacionamento social comprometido em função de como essa família, primeiro núcleo de
relações sociais, irá percebê-la e como caracterizará a sua deficiência, podendo ou não
oportunizar experiências sociais e educativas mais favoráveis.
Segundo Almeida (2009), pelo menos 95% das crianças surdas são filhas de pais
ouvintes sendo, portanto, o único membro surdo naquela família. Isso faz com que esses pais
enfrentem situações bastante conflituosas na escolha educacional, nos recursos comunicativos
que irão dispor, nas experiências e relacionamentos interpessoais. Porém, apesar de se apropriar
de informações a partir da imagem socialmente construída sobre a deficiência auditiva e suas
impossibilidades, o núcleo familiar não é mero reprodutor desses padrões. Esse ‘outro’
desconhecido demanda por uma busca de informações, acompanhamento por profissionais
especializados e definição de estratégias de enfrentamento que poderão influenciar na
concepção da surdez a depender dos variados ambientes familiares e suas relações.
Entende-se que a família tem papel fundamental no processo educacional do filho,
principalmente por acreditar que “nenhuma pessoa pode existir na sociedade atual realmente
conforme suas próprias determinações” (ADORNO, 1969/2012, p. 181)3. Ou seja, a família “irá
atuar como instância do processo de adaptação à sociedade” (HORKHEIMER; ADORNO,
1973), apesar de também criar condições para o desenvolvimento de resistências e inquietações
à realidade posta. Entende-se, dessa forma, que a subjetividade é uma produção social e
material, apesar de vivida nas existências particulares. Com a presença de um filho surdo, todo
esse sistema de relações familiares se altera, sofrendo interferência de vários componentes.
Pressupõe-se, pela experiência direta com o tema, que em Salvador – BA, a maioria dos surdos

3

Os trabalhos de Adorno expostos na obra Educação e Emancipação contemplam quatro conferências redigidas
pelo próprio teórico para impressão e quatro conversas com Hellmut Becker e Gerd Kadelbach, transcritas segundo
as gravações. “Alguns textos são ensaios arrebatadores em seu ofício de desencantamento: "O que significa
elaborar o passado" e "Educação após Auschwitz" são verdadeiras aulas de dialética; "A filosofia e os professores"
e "Tabus acerca do magistério" são exemplos de reconstrução do sentido emancipatório da formação cultural,
dosando rebeldia e indignação em termos cultivados” (trecho do prefácio de Wolfgang Leo Maar). As referências
e citações aqui postas respeitam o ano de publicação do livro consultado (2012) antecedido do ano referente às
conferências e às conversas mencionadas, produzidas em parceria com a Divisão de Educação e Cultura da Rádio
do Estado de Hessen, como parte da série "Questões educacionais da atualidade". Cada um destes textos tem um
título correspondente, como consta nas Referências.
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possui níveis de escolarização muito baixos, sendo pertinente investigar os fatores familiares
que interferem nessa realidade.
Considerando a complexidade do processo educacional, nas famílias ouvintes com
filhos surdos, pode haver muita ansiedade principalmente porque são desconhecidas as
possibilidades de aprendizagem e participação na vida social, tornando-se importante
identificar, pela opinião de pais/mães de crianças surdas e das experiências vividas nesse
processo de escolarização, quais fatores interferem nas escolhas; o que pensam e o que sentem
em relação ao ato educativo. Tomar como ponto de partida as experiências singulares com os
pais/mães de surdos em detrimento de ouvir o próprio surdo ocorre por se acreditar que a
escolha educacional não seja decidida ‘apenas’ por eles, mas, sobretudo, pelos responsáveis
legais.
Analisando acerca da autonomia/heteronomia social, Adorno (1969/2012, p. 178)
afirma: “as pessoas aceitam com maior ou menor resistência aquilo que a existência dominante
apresenta à sua vista e ainda por cima lhes inculca à força, como se aquilo que existe precisasse
existir daquela forma”. No caso dos surdos, é dominante na sociedade a ideia de que a limitação
comunicativa seja fator impeditivo de progresso educacional; as pessoas não atentam para as
possibilidades de sua escolarização porque o fracasso é convertido num padrão social. Essa
posição cria obstáculos à emancipação e impede o pensar sobre a realidade.
A atuação da família, neste sentido, torna-se essencial por constituir o primeiro grupo
social do indivíduo e ser o centro das primeiras experiências e relacionamentos interpessoais,
se tornando decisiva para o desenvolvimento psicossocial do ser humano. A qualidade dessa
relação implica, como se entende, diretamente no relacionamento do indivíduo consigo mesmo
e no convívio social com as demais pessoas. As famílias com filho surdo estão sujeitas a viver
de forma impactante situações pontuadas pelo preconceito e pela rejeição devido à
caracterização dada à surdez e aos surdos, enfrentando sérias restrições para aceitar a perda
auditiva, fruto do conceito construído sobre deficiência, arraigado aos termos de limitação: do
não falar, do ser improdutivo, insociável, ou seja, contrário ao estereótipo da perfeição.
As relações contemporâneas demandam pessoas fortes e a convivência com os fracos neste caso as pessoas com deficiência - parece soar como uma ameaça por lembrar a fragilidade
suscetível a todos. A sociedade venera o belo e conviver junto à pessoa com deficiência
funcionaria como um espelho, lembrando-nos da possibilidade de sermos ‘inferiores’ como eles
(SILVA, 2004). Dessa forma, o estigma é evidenciado, tornando-se o atributo que define o

indivíduo, a marca que explica todos os seus comportamentos de “forma inflexível”. Por este

16

processo, tais pessoas podem vir a ser “percebidas, a princípio, por essa diferença negativa, o
que irá indicar fortemente como elas irão se comportar”. (SILVA, 2004, p. 130).
Para identificar os fatores contributivos dessa realidade, se faz necessário investigar
sobre o relacionamento e a aceitação dessa criança no núcleo familiar; suas percepções; as
informações que têm sobre a deficiência; e de que forma isso interfere no processo de
escolarização. A pouca familiaridade dos pais com o tema da surdez, como se entende, poderá
interferir negativamente na construção de atitudes frente à trajetória educacional. É imperativo
identificar tais processos a fim de buscar alternativas que leve as famílias à reflexão e à
experiência, visando conter as práticas discriminatórias, de segregação ou de exclusão dentro
de uma ambiência que se constitui como ponte para a vida social.
Não é possível desconhecer esses sujeitos partícipes da vida da sociedade como pessoas
de direito, muito menos negligenciar a importância em incluí-los nos espaços sociais como
escolas, empresas, igrejas, mercado produtivo, família, lazer e eventos culturais. Como
postulado por JacobustenBroek (1966, apud DINIZ, 2007), os deficientes têm o direito de
transitar e viver em todos os lugares onde estão, vão, vivem, trabalham e se divertem.
Para a garantia desse direito, é necessária a identificação de fatores que auxiliem ou
comprometam este processo a partir de uma análise da interferência familiar por meio das
práticas de intervenção, vivências, experiências e percepções.
Assim, considerando: a) o pouco avanço da criança surda no processo de escolarização;
b) a possibilidade de uma conflitante socialização da criança surda na família ouvinte em
virtude da imagem social sobre a surdez construída a partir de estereótipos negativos; c) e como
esses fatores poderão impulsionar atitudes segregadoras ou marginalizantes afetando a vida
sociocultural e o processo escolar dessa criança, implicando, consequentemente, o processo de
inclusão, pergunta-se: Como se apresentam as concepções de surdez das famílias de alunos
surdos e de que forma tais concepções interferem no percurso escolar destes alunos? Com isso,
pretende-se identificar a relação entre a concepção de surdez e a atuação familiar no processo
educacional do aluno surdo.
Deste modo, esta pesquisa tem como objetivo geral o de analisar as concepções de
famílias de alunos surdos sobre a surdez e a possível interferência dessas concepções no
processo de escolarização. Já os objetivos específicos se voltam a: identificar a concepção que
a família de um aluno surdo tem sobre surdez a partir de suas percepções, preferências ou
rejeições acerca do processo educativo, ou seja, compreender como a família percebe o
processo de escolarização do filho surdo; investigar as formas de interação educativa utilizadas
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pela família na escolarização do aluno surdo; e identificar a articulação entre as concepções
familiares e o processo educativo.
A hipótese geral é de que o olhar das famílias e suas concepções interferem no processo
educativo do surdo, implicando nas intervenções feitas ao longo desse processo. Para tanto, foi
pensada a investigação de duas famílias, ambas com opção, em momentos distintos, pela escola
regular e especial, a fim de identificar concepções e percursos; dificuldades e estratégias junto
a cada uma dessas escolas, visando cotejar os resultados nas duas realidades.
A pesquisa poderá apontar dificuldades encontradas na relação família/escola
possibilitando a reflexão acerca de possíveis movimentos entre as duas instâncias. Entende-se
que a instituição escolar, seja ela regular ou especial, precisa mobilizar-se no sentido de buscar
a qualidade de ensino como meta principal. Para isso, há de se supor a relação com o mundo
silencioso vivido pela família de surdos e o cotidiano escolar, inserindo-os em seus serviços.
Reputando a ideia de Nobre (2011) que coloca como tarefa primeira da Teoria Crítica apresentar
“as coisas como são”, a fim de analisar os obstáculos a serem superados, abrindo possibilidade
à realização de suas potencialidades, a análise da relação dessas duas instâncias – família e
escola poderão conduzir à reflexão da prática educativa a partir de elementos do seu contexto.
Para responder a investigação enunciada, propõe-se a realização, recorrendo ao uso de
entrevista, de um estudo de caso. O plano baseia-se na seleção de dois casos por apresentar a
vantagem de possibilitar a compreensão a partir da replicação, com resultados exemplares,
apesar da existência de fenômenos particulares (YIN, 2005). Todos os respondentes serão
pessoas diretamente incumbidas do processo educacional da criança surda, buscando-se
investigar as ideias que construíram acerca da surdez e dos surdos por meio das experiências
do cotidiano e seu envolvimento no processo de escolarização. A pesquisa implica num
levantamento das concepções de surdez no arcabouço teórico, apresentadas no Capítulo 3, no
qual se tem destacada, a partir das ideias familiares, a construção feita em torno da surdez e dos
surdos para, em momento posterior, inquirir se tais concepções interferem no percurso escolar
do aluno.
O estudo será estruturado em seis capítulos. No primeiro, dedicado a essa Introdução,
estão apresentados o tema, a problematização e a justificativa para esta pesquisa. O segundo
capítulo traz a descrição da metodologia, o delineamento dos procedimentos, destacando o
campo de trabalho para levantamento e análise de dados.
O terceiro, Surdez e Educação, repassa o histórico da educação de surdos no Brasil,
referindo-se às bases teóricas características das especificidades linguísticas, concepções e
terminologias, igualdade/diferença no cotidiano do surdo no espaço social que ajudaram a
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compor as concepções de surdez. Também é discutida a educação por meio de estudos de
Adorno (2005/2012), Horkheimer & Adorno (1995). A escolha de alguns estudos de Skliar
(2013), Fernandes, E. (2003; 2005), Jannuzzi (2012), Sá (2005), Slomski (2010) e o apoio em
alguns documentos legais foi fundamental para as definições apresentadas.
No quarto capítulo, A educação de surdos e políticas públicas, parte-se para a análise
das legislações voltadas a este segmento – a Lei 10.436 e o Decreto 5626 -, da discussão da Lei
9394/1996, do Plano Nacional de Educação, além de apresentar o decreto municipal
23.810/2013 e Resolução 038/2013, refletindo sobre o olhar das políticas públicas com uma
discussão referente ao papel do Estado frente às necessidades políticas e sociais desses
cidadãos. O capítulo é referenciado em autores como Prieto (2006), Carvalho (2013), Crochík
(2013), Mendes (2006) e Bueno (1999). No quinto capítulo são abordados temas como a
concepção familiar acerca da criança, o papel da família e sua relação com a criança com
deficiência, apoiada nos estudos de Horkheimer e Adorno (1973), Adorno (2005; 2012), Velho
(1974;2003), Engels (1820;2012), Ariès (1986), Poster (1979). A revisão de artigos publicados
em revistas nacionais possibilitou dialogar com as realidades locais e ajudou no entendimento
da diversidade entre as pessoas.
A análise dos dados é apresentada no Capítulo 6, evidenciando as reflexões feitas a partir
dos dados empíricos cotejados com a teoria de referência. As categorias de análise selecionadas
foram: as ideias familiares sobre surdez, as experiências e percepções sobre a vida escolar do
surdo, seguido da discussão sobre a articulação entre esses dois fatores. Concluindo, são
apresentadas as Considerações Finais, que tiveram como base cada eixo de análise formulado
nos capítulos.
Acredita-se que o estudo permitirá melhor compreensão do contexto educacional pelo
entrelaçamento das concepções e práticas parentais, entendidas aqui como as atitudes dos pais
em relação à educação dos filhos. As dimensões família/escola são questões emergentes na
reflexão sobre a realidade e necessidades do surdo, podendo contribuir para a busca de
qualidade da prática educacional - preocupação fundamental dessa investigação -, indicando,
além disso, o impacto dessas relações nos diferentes contextos sociais.
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2. METODOLOGIA

Neste capítulo é apresentada a construção da pesquisa acerca das concepções dos
familiares de surdos sobre a surdez e a interferência no processo educacional do filho surdo.
Inicialmente, será exposto o delineamento da pesquisa a partir de uma abordagem qualitativa
com enfoque na escolha metodológica, definida pelo estudo de caso e pela questão proposta na
investigação. Como a pesquisa se instala segundo uma lógica de desenvolvimento, a partir de
uma história concreta baseada na organização social vigente – que aponta para ações ainda por
empreender, se tem a Teoria Crítica da Sociedade como base norteadora desse estudo. Em
seguida, aborda-se a área de realização da pesquisa, os encaminhamentos dados para os contatos
iniciais com o público alvo e o perfil dos participantes envolvidos. Por fim, evidenciam-se os
instrumentos de coleta de dados com os objetivos correspondentes, os procedimentos para
transcrição das entrevistas e a análise de resultados.

2.1 Delineamento da pesquisa

Esta pesquisa foi esboçada a partir da proximidade da pesquisadora com a comunidade
surda de Salvador e, de maneira intensa, com seus familiares, permitindo a observação das
expectativas presentes nas famílias: anseios quanto ao desenvolvimento dos filhos; interesse
pela busca de alternativas educacionais; tentativas de ajuste entre as necessidades da família e
da criança surda, que, na maioria das vezes, parecem coisas separadas e irreconciliáveis; e os
anseios profissionais da autora. Como esperado, essas questões fomentaram o desejo de
investigar as relações, sobretudo no aspecto relativo ao processo educacional do aluno surdo,
na perspectiva de identificar caminhos possíveis para melhor sistematização do trabalho
educacional com surdos.
A presença de uma criança surda numa família de ouvintes favorece o aparecimento de
tensões no contexto familiar, seja na aceitação da deficiência no momento da descoberta, seja
na dificuldade de interação e relacionamento no momento da interlocução. O estabelecimento
de vínculos entre seus membros pode não se efetivar se não houver uma comunicação capaz de
favorecer a compreensão das dúvidas, a demonstração de afeto e amor, além do acesso aos
valores e costumes. A interação do sujeito com o meio é fator determinante para o
desenvolvimento humano, sendo a linguagem essencial nessa mediação.
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Assim, o interesse voltou-se para o estudo do desenvolvimento das crianças, da família
e a relação com a escola - categorias articuladas ao objetivo da pesquisa -, visando identificar
as concepções familiares sobre a surdez e suas interferências na vida escolar do filho surdo,
levando em consideração seus pontos de vista e as práticas familiares. E, por exercer, seguindo
a linha de pensamento de Flick (2009, p.20), “particular relevância ao estudo das relações
sociais devido à pluralização das esferas da vida”, foi realizada numa abordagem qualitativa.
Para Flick (2009) a mudança social acelerada exige sensibilidade para o estudo dos estilos de
vida nas diversidades de ambientes, além de carecer de certa familiaridade do pesquisador para
com o fato pretenso de análise, mesmo diante de novos contextos e perspectivas sociais. Por
esse motivo e em consonância à orientação deste trabalho, partiu-se dos estudos realizados
sobre família e crianças surdas, traçando uma revisão de literatura acerca do tema da surdez e
suas concepções a fim de engendrar novos olhares. Como forma de manter certa distância na
pesquisa, os estudos foram planejados de maneira a conhecer os conceitos utilizados e
contestados; as controvérsias; as questões ainda em aberto ou não estudadas.
Como base teórica da pesquisa, adotou-se a compreensão de alguns conceitos da Teoria
Crítica da Sociedade, especialmente os estudos de T. Adorno e M. Horkheimer sobre
Sociedade, Família e Formação, tomando-a como tradução da crítica sociológica com raízes
marxianas atualizada por meio da interlocução com autores contemporâneos, a exemplo de
Crochík (2007, 2011a, 2011b, 2013, 2014), cuja obra é referência fundamental nesta pesquisa.
Como essa Teoria propõe analisar as relações sociais vigentes, abre caminho, portanto, para o
entendimento das relações familiares em sentido mais amplo, percebendo-a como instituição
que obedece a uma lógica maior na organização social. Também nos estudos exploratórios
sobre educação e escolarização, os fundamentos de Adorno e Horkheimer despertaram o desejo
de não ficar limitada a identificar o funcionamento de suas estruturas a partir da investigação
dos fenômenos que viessem a confirmar os valores da pesquisadora como educadora, mas de
arriscar a análise das potencialidades com vistas à emancipação. (NOBRE, 2011).
A escolha do método foi feita a partir das orientações deste trabalho, que sempre
sinalizavam a sua definição como um aspecto essencial na pesquisa qualitativa, apontando o
estudo de caso como possível meio de investigação. Considerando a comunicação necessária
com o participante em campo, foram pensadas estratégias para evitar a interferência de
sentimentos e experiências na coleta e análise dos dados. O plano para a investigação levou em
conta a declinação da pesquisa para a compreensão de um fenômeno social complexo, exigindo
a investigação de um acontecimento da vida real. Fez-se necessário, então, definir uma
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estratégia de pesquisa que contribuísse com a coleta de dados, na apresentação e na análise de
forma imparcial.
Diante do desafio, foi retomada a abordagem dada à educação e à família como
construções sociais que incorporam determinações históricas variadas, mas se apresentam como
acontecimento contemporâneo possibilitando contato direto com as pessoas envolvidas na
pesquisa. Yin (2005, p. 19) estabelece:

[...] os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam
questões do tipo “como” e “por que”, quando o pesquisador tem pouco
controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em fenômenos
contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.

Com base nessas observações, o estudo de caso coadunava perfeitamente com o
planejado, sendo essa certeza confirmada pela questão proposta na pesquisa: Como se
apresentam as concepções de surdez das famílias de alunos surdos e de que forma tais
concepções interferem no percurso escolar destes alunos?
A literatura ofereceu a dimensão de como as discussões e pesquisas estavam sendo
significadas, contribuindo para a percepção histórica da surdez e também para a ampla
variedade de situações familiares. A partir daí, foram refinados os objetivos direcionados à
busca de entendimento das concepções das famílias a partir das falas e dos relatos do cotidiano
familiar, revelando pensamentos a respeito da surdez e da pessoa surda, e, com base nos
elementos teóricos e conceituais apresentados nos capítulos, poder depreender se há
identificação com a ideia de surdez ligada ao diagnóstico que pressupõe a incapacidade ou a
possibilidade. Para determinar questões significantes como esta, convém revisar a literatura
acerca do tópico. (YIN, 2005).
Com isso, busca-se compreender se há relação entre as percepções dessa família sobre
a surdez; o que pensam acerca da escolarização; e as práticas educativas realizadas com os
filhos surdos. Esta questão demanda duas áreas de investigação, uma sobre as ideias dos pais
acerca do desenvolvimento e da educação de seu filho e outra relativa às práticas utilizadas na
vida escolar desse filho, a fim de identificar possível interferência entre o desenvolvimento
dessa criança e a ação familiar.
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2.2 Área de realização

Por serem generalizáveis a proposições teóricas, os estudos de caso não apresentam a
necessidade e/ou obrigatoriedade de incluir população ou conjunto múltiplo, permitindo
extensões a partir de um único caso. No entanto, para mitigar o ceticismo em um caso único, a
pesquisa terá amparo em dois casos, fortalecendo amplamente, como se acredita, a validade das
descobertas (YIN, 2005). Assim, são participantes desta pesquisa duas famílias (pais ouvintes)
cujos filhos são surdos, com perda severa ou profunda, frequentadores de escola regular ou
especial no período de Ensino Fundamental 1.
Como em Salvador a Associação de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos do Estado
da Bahia - APADA é uma instituição de referência para o público surdo, contando com grande
número de sujeitos cadastrados com o perfil desejado, foi tomada como ponto de partida. A
APADA convém esclarecer, é uma Organização não Governamental - ONG, fundada por um
grupo de pais de crianças surdas, em 7 de julho de 1992, com história entrelaçada à própria
história dos surdos de Salvador. Trata-se de uma instituição sem fins lucrativos, atuante em
frentes educacional e de empregabilidade, oferecendo, portanto, serviço pedagógico,
qualificação profissional e colocação do surdo no mercado de trabalho, além de contemplar o
atendimento de pessoas com deficiência física.
Sem sede própria, funciona num prédio cedido pela Secretaria de Administração do
Estado da Bahia desde novembro de 2004, onde funcionava anteriormente a Empresa Baiana
de Desenvolvimento Agrícola – EBDA. Localizada na Rua Ilhéus, 96, bairro do Rio Vermelho,
atende a uma clientela compreendida por alunos, em sua maioria, de classe social desfavorecida
economicamente, residentes em diferentes pontos da cidade de Salvador e região metropolitana.
Conveniada às secretarias de Educação Municipal e Estadual; filiada à Federação
Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS; e à Federação Baiana das Instituições
de Reabilitação – FEBIEX, a APADA tornou-se referência no atendimento ao surdo, às famílias
e à comunidade. Logo na implantação, a proposta de atendimento educacional era voltada à
orientação e acompanhamento das crianças nas escolas regulares, seguindo o que hoje se
concebe como Integração. No entanto, teve alterada sua configuração de atendimento,
cumprindo exigência da Secretaria de Educação do Município, que impunha a atuação dos
professores, cedidos e lotados na APADA, em sala de aula, com funcionamento regular.
Assim, no ano de 2002, a instituição passou a oferecer escolaridade para os segmentos
de Educação Infantil e Ensino Fundamental 1 (1ª à 4ª séries), em regime de escola especial para
surdo. Neste período, incentivados pelos movimentos em favor da Língua Brasileira de Sinais
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em prol de reconhecimento como língua oficial do surdo no País, associado ao fato de muitas
crianças com idade avançada apresentar pouca ou nenhuma competência comunicativa, foram
incorporados e aprofundados estudos em benefício de metodologia específica para este público,
no qual a Libras passou a ser utilizada como meio de instrução.
Atualmente, a APADA busca reconfigurar seu projeto educacional às novas orientações
legais que preveem o seu funcionamento como Centro de Atendimento Educacional
Especializado, no qual se privilegia o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua, bem
como de Língua de Sinais a crianças e jovens surdos matriculados na Rede Regular de Ensino,
além de prestar suporte necessário à implantação da Política de Inclusão nas escolas da rede
municipal de Salvador. Paralelamente, a instituição presta outros serviços à comunidade, sendo
o mais expressivo a qualificação e encaminhamento de surdos ao mercado produtivo,
favorecendo aquilo que se tornou sua principal missão: promover meios para a inclusão social
da pessoa surda.
A fim de solicitar permissão à instituição para acessar os cadastros das famílias
assistidas e definir os partícipes da pesquisa, o projeto foi antecipadamente apresentado junto
com os termos de Concessão e Autorização da Instituição Co-participante à presidência da
instituição e à direção do Centro Educacional para que pudessem conhecer os objetivos e a
relevância da investigação.
O passo seguinte foi a identificação das famílias e, por não se tratar de um caso singular,
foram encontradas várias opções qualificadas para o estudo. Assim, pelo acesso especial da
pesquisadora junto à instituição, foi possível estabelecer critérios operacionais que conduziram
para a identificação de perfis familiares mais homogêneos, permitindo a triagem a partir das
seguintes especificações: alunos do Ensino Fundamental 1, com surdez severa ou profunda,
cujos pais fossem seus responsáveis diretos. Na sequência, foi feito o convite e apresentado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A).
No processo de triagem das famílias optou-se por selecionar uma amostra na qual os
filhos tivessem frequentado escola regular inclusiva e escola especial. A opção dos pais por
uma escola para os filhos, conforme se entende, pode indicar o modo como definem suas ideias
e crenças. Portanto, é preciso compreender melhor o que condiciona as práticas familiares a
buscar contextos educativos diversos. A classificação das escolas em inclusiva ou especial é
feita com base nos critérios apresentados em vários momentos e mais detalhadamente no
Capítulo 3, sendo inclusiva a que pressupõe a participação de alunos com deficiência junto aos
demais alunos, e especial a que direciona o ensino exclusivamente para alunos com
necessidades específicas, agrupados geralmente de acordo comas deficiências.
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2.3 Participantes da pesquisa

A proximidade com as famílias de surdos no espaço da APADA possibilitou a
identificação das ‘pessoas chave’ para o estudo de caso, respeitando a conveniência da pesquisa
quanto aos procedimentos necessários para sua realização. Dentre os critérios estabelecidos
para escolha dos colaboradores com perfis análogos foram consideradas a idade da criança, a
experiência educacional e a relação direta com os genitores. Assim, duas famílias ouvintes com
filhos surdos de 9 e 10 anos, ambos com experiência escolar na rede regular e especial para
surdos, constituem-se os participantes da investigação.
Como foco da pesquisa tem-se duas famílias: uma residente em bairro periférico da
capital baiana, com núcleo composto por mãe, avó, avô e criança (aqui chamada de César), cuja
respondente na entrevista é a mãe. O diagnóstico da perda auditiva severa apresenta causa
genética decorrente da consanguinidade dos pais e foi feito aos 2 anos de idade. A genitora
relata, no entanto, que o filho chegou a balbuciar sons, mas após febre seguida de convulsão,
parou de fazê-lo. Tendo frequentado escola regular desde os 2 anos, a família optou por
matrícula em escola especial há cerca de dois anos, onde o aluno de 9 anos cursa o 4º ano do
ensino fundamental.
A outra família, também residente em bairro da periferia de Salvador – BA, tem seu
núcleo constituído por pai, madrasta, duas filhas (não irmãs da criança-alvo) e a criança (aqui
chamada de Paulo), sendo o pai informante na pesquisa. Com perda auditiva profunda por
sequela de meningite, é usuário de implante coclear em orelha direita. Sua experiência
educacional formal foi em escola regular e, por perceber atraso no desenvolvimento do filho,
agora com 10 anos, o genitor fez transferência para a escola especial para surdos há cerca de
dois anos, frequentando a classe do 4º ano do ensino fundamental.
Assim, são participantes da pesquisa dois representantes familiares ancorados pelos
seguintes critérios: proximidade nas experiências educacionais dos filhos; perdas auditivas
‘comparáveis’ quanto às possibilidades comunicativas; semelhanças no aspecto econômico;
similaridades no grupo etário e na seriação das crianças-alvo.
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2.4 Instrumentos para coleta e análise de dados

A coleta de dados foi planejada a partir dos estudos teóricos realizados que apontaram
as diretrizes das questões a serem levantadas, permitindo a delimitação das mais relevantes a
serem buscadas, mesmo sabendo da não previsibilidade destas. Como instrumento, definiu-se
pelo uso de entrevista semi-estruturada com apoio de roteiro por favorecer diretamente o foco
de interesse da investigação e, para contemplar as abordagens em estudo, foram elaboradas
perguntas para levantamento de dados gerais do entrevistado, além de questões destinadas à
identificação das percepções familiares; bem como questões específicas para identificar as
práticas educativas.
Para documentar essa coleta, as manifestações orais foram gravadas e posteriormente
transcritas, facilitando a construção do caso e sua análise. As entrevistas, por sua vez, foram
transcritas como consta no material gravado a fim de manter a especificidade de cada caso,
sendo também necessário incorporar o registro das atitudes ou ações durante a interação
entrevistador – entrevistado, pois o comportamento cotidiano pode ampliar a interpretação dos
fatos (FLICK, 2009). Para transcrever a entrevista, Manzini (2008) sugere a adoção de critérios
visando clareza na representação gráfica das informações verbais e não verbais. Assim, embora
algumas dessas normas sejam consideradas, optou-se por apresentar os relatos da forma mais
clara possível, mantendo o modo de falar dos entrevistados, mas facilitando a leitura e
compreensão dos depoimentos.
A coleta de dados seria realizada no espaço da APADA, local definido junto aos
entrevistados, respeitando a disponibilidade de tempo e horário de cada um. Por ser esse
ambiente um espaço de convivência natural tanto para o entrevistador quanto para o
entrevistado, pensou-se que permitiria prever e controlar possíveis interferências, evitar
constrangimentos e contornar dificuldades de acesso. No entanto, o local foi alterado em função
da dificuldade dos entrevistados em dissociar a pesquisadora da função que desempenha na
Associação, tornando-se, esse ambiente, frágil para a realização da entrevista. Optamos, assim,
por eleger uma Escola Estadual identificada pelos pais como ‘polo’ para a educação de surdos.
Pelo caráter qualitativo da pesquisa, a análise dos dados foi baseada nas informações
provenientes das entrevistas, porém fundamentada no arcabouço teórico para nortear a
interpretação dos depoimentos obtidos. Analisados individualmente, os casos serviram às
generalizações mais amplas a fim de ajudar na identificação relevante à proposição do objetivo
central: a compreensão qualitativa das interferências das concepções familiares no processo
educacional do aluno surdo. Para isso, além da interpretação elaborada na análise das
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transcrições das entrevistas, foram considerados os registros e as anotações pessoais dos
comportamentos observados durante a realização da coleta de dados, como por exemplo, a
forma de apresentação, a construção do discurso e o processo da narrativa. Segundo Yin (2005),
o estudo de caso é uma investigação baseada em, além dos outros artefatos, na observação da
realidade, para a qual se permite a subjetividade do investigador.

2.5 Realização de pré-teste

Na preparação final da coleta de dados, após a elaboração de questionário estruturado
para a pesquisa, um teste foi realizado com um informante compatível com os casos reais,
visando verificar se as questões refletiam os pontos relevantes para o estudo proposto. Além
disso, objetivou experimentar e realizar possíveis ajustes, averiguando o tempo e a compreensão
das perguntas pelo entrevistado, bem como evidenciando o entendimento e precisão dos termos,
a pertinência das perguntas, a forma e ordem das mesmas. Este procedimento foi realizado com
um representante familiar de perfil semelhante aos participantes da pesquisa, mas não
selecionado para o estudo de caso, intentando aprimorar a coleta de dados antes de manipulálos e divulgá-los.
A entrevista teste realizada e transcrita possibilitou a indicação de resultados para a
análise, permitindo apontar algumas ideias analíticas.
Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade do
Estado da Bahia – CEP-UNEB, sob o parecer 541.941e título Concepções de familiares
ouvintes sobre a surdez na escolarização do aluno surdo.
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3 SURDEZ E EDUCAÇÃO

Para entender o significado das concepções de surdez e empreender uma análise a partir
das ideias das famílias, é necessário apresentar os discursos e as práticas que edificaram o
contexto da educação de surdos no Brasil. Assim, neste capítulo, são mostrados os paradigmas
da educação de surdos definidos pelos mecanismos pedagógicos, entre estes, o destaque dado
à comunicação oral nos processos educacionais do surdo, marcando o período hoje denominado
de Clínico Terapêutico, seguido de perspectivas intermediárias que propunham o uso de
recursos combinados e a educação bilíngue como direcionamento típico da concepção
Socioantropológica. Em seguida, busca-se embasamento das discussões acerca das questões
culturais e identitárias do surdo, focalizando conflitos e relações dialéticas que desencadearam
o chamado ‘movimento político do surdo’, marcado pela acusação aos padrões sociais que
estigmatizam a pessoa com deficiência e pela defesa de uma educação diferenciada, alvo de
grandes impasses. Para entender as contradições e as representações sobre a surdez no campo
educacional, as divergências conceituais entre os modelos de educação inclusiva e especial, a
partir da dialética inclusão-exclusão, fazem parte da discussão.

3.1 A história narrada

A linguagem é percorrida por vários campos do saber por que expressa importante
significação ao conceito de pensamento. Quando a língua passa a fazer parte das representações
do indivíduo, já nos primeiros meses de vida, inicia-se um processo de interação entre
linguagem e pensamento no qual se passa a perceber o mundo e expressá-lo usando a palavra
como símbolo representativo, ocorrendo aí uma organização dos processos mentais
(VYGOTSKY, 1989). Além disso, o significado da palavra para o ser humano exerce papel
sociocultural, como instrumento possibilitador do acesso à vida em comunidade, onde se
verifica especial importância tanto para a evolução da espécie humana, quanto a do indivíduo.
Visto do campo educacional, “A não-aquisição de uma língua desde os primeiros anos de vida
pode acarretar sérias consequências no desenvolvimento cognitivo” (FERNANDES, E.,2003,
p. 31), pois a palavra não serve apenas para dar nome aos objetos, ela é a célula do pensamento.
A aquisição da língua pela criança que ouve acontece pela simples imersão em ambiente
linguístico, pois apresenta vias de acesso auditivo e oral preservados. Fernandes, E., (2003, p.
17) diz: “As línguas são denominadas orais-auditivas quando a forma de recepção não grafada
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(não-escrita) é a audição e a forma de reprodução (não-escrita) é a oralização”. Tomando por
base tal informação, constata-se a dificuldade da criança surda em se comunicar de maneira
natural, implicando diretamente na competência linguística se considerada a língua oral como
único meio de expressão linguística.
A educação de surdos foi centro de atenção no Brasil e tem a trajetória narrada a partir
de 1855, ano de criação do Instituto dos Surdos-Mudos, escola em regime de internato e com a
intenção de trabalhar a linguagem de forma articulada alunos que apresentassem aptidão.
Contudo, reservava a possibilidade de comunicação através de sinais na busca de estratégias
para o enfrentamento dos desafios na área da comunicação.
Sendo alvo de interesse de áreas diversificadas, a educação do surdo contou com a
interferência de médicos, religiosos e educadores, sendo definida por variações conceituais de
acordo com o pensamento da época, culminando com decisões no Congresso de Milão em 1880,
definindo-se pela proposta oralista. Esta abordagem educacional enfatiza a fala e a amplificação
da audição, rejeitando explícita e rigorosamente qualquer uso da língua de sinais no processo
educativo do surdo. A obrigatoriedade de aprendizagem da língua oral era então necessária,
pois a ausência de interação linguística privaria os indivíduos dos mecanismos mentais - a
linguagem e o pensamento interagem no processo de elaboração mental e a língua de sinais era
desconhecida como signo linguístico capaz de interferir nesse mecanismo. Para Fernandes, E.
(2003, p. 24):

É oportuno não deixarmos de registrar que, embora nem todos os processos
mentais sejam realizados através do mecanismo linguístico, o fato é que a
ausência da aquisição de uma língua provoca, no desenvolvimento geral dos
processos cognitivos, alguma alteração significativa.

A educação da criança surda foi traduzida pela tarefa de garantir o domínio da língua
oral, requisito básico para construção da escrita. Tradicionalmente, não se compreendia a
possibilidade de letramento sem a associação letra-som, e, nessas condições, entrar no mundo
letrado significava entrar no mundo oralizado, falante.
O oralismo impôs ao espaço escolar o objetivo de reabilitação da fala por meio do
aproveitamento dos resíduos auditivos usando aparelhos de amplificação sonora. Isso limitou
as possibilidades educacionais da criança surda já que o objetivo era a aquisição de fala, além
disso, se distanciava de um processo prazeroso, tampouco possível. Neste período, o território
da educação especial foi alimentado em decorrência dos necessários investimentos financeiros
e humanos, capazes de dar suporte técnico a essa proposta. Este modelo assistencialista gerou
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um histórico de fracasso e de orfandade pedagógica aos estudantes surdos, além de alijar muitos
deles da comunicação, seja ela oral, escrita ou gestual. Tal insucesso atraiu uma diversidade de
estratégias voltadas para a utilização de recursos variados intentando garantir a correta
utilização da língua oral e escrita, dentre estes a Comunicação Total, representante de uma fala
apoiada por sinais.
A Comunicação Total, segundo Perlin e Strobel (2009) substituiu o oralismo que, na
presença da concepção crítica perdeu a atitude tradicional e admitiu o afrouxamento dos
controles rígidos. Começavam-se, assim, a ponderar a mistura do oralismo com a língua de
sinais, bem como a utilização de instrumentos capazes de agregar simultaneamente várias
correntes pedagógicas como alternativas de comunicação.
Há muitas críticas ao modelo oralista e ao que faz uso, de forma combinada, de sinais e
língua portuguesa (FERNANDES, E., 2003; SÁ, 2006). Tais abordagens, creem estas autoras,
não consideram a língua de sinais como a primeira língua dos surdos, de forma que tais
propostas são meras conveniências ouvintes para os profissionais atuantes nesta área, mantendo
a supremacia da língua oral.
Jannuzzi (2012, p.115) explica:

A educação do deficiente foi estruturando-se nesse desenrolar geral, dentro de
uma feição um pouco diferenciada. As vertentes pedagógicas consideradas
procuravam partir das deficiências em si mesmas, do que diferia do normal,
do que “faltava”, visando proporcionar-lhes condições para suprir sua
subsistência, desde o desenvolvimento de habilidades simples, necessárias ao
convívio social, até a sistematização de algum conhecimento para a inserção
no trabalho.

Contada pelos surdos, essa história representa um quadro de dominação ouvinte
instituído pelos poderes e ideologias impositoras em detrimento da cultura surda 4. A defesa é
que se garanta a língua de sinais como primeira língua e como eixo fundamental das propostas
educacionais para o surdo. Com isso, levanta-se a discussão quanto ao fracasso das abordagens
anteriores e propõe-se o bilinguismo.
Bilinguismo é definido pelo uso de diferentes línguas (duas ou mais) em contextos
sociais diversos, em educação de surdos, no entanto, essa definição tem uma característica

4

Segundo a FENEIS, cultura surda é a maneira de o sujeito surdo entender o mundo e modificá-lo a fim de tornálo acessível e habitável, ajustando-o com suas percepções visuais. No entanto, estudiosos como Bueno (1998) e
Bastos (2011), posicionam-se de forma contrária, argumentando que, como é apresentada, impõe-se “à cultura um
caráter de universalismo e essencialismo, como se a cultura fosse única e todos os indivíduos com surdez a
vivessem da mesma maneira”. (BASTOS, 2011, p. 46).

30

completamente atípica por representar questões políticas, sociais e culturais que envolvem
modalidades distintas de língua: uma oral-auditiva, outra visual-espacial (QUADROS, 2005).
Assim, é designado pelo uso da língua de sinais na comunicação básica e da língua portuguesa
na modalidade escrita.
A reflexão a partir do bilinguismo para surdos convida a situar de maneira equiparada
as técnicas de ensino, as disciplinas pedagógicas, os princípios educativos de maneira geral,
inclusive, a inserção ou não das crianças surdas em classes regulares. O testemunho de surdos
adultos, o relato de experiências e as lacunas vividas passaram a ser considerados na elaboração
das políticas públicas mais recentes, o que, no entanto, não apaga as divergências no cenário
educacional. No cotidiano escolar, embora já se tenha admitido a importância da língua de
sinais, não se tem conseguido superar os desafios da educação de surdos.
A complexidade da proposta bilíngue dificulta a sua compreensão e confunde quem opta
por sua adoção. Isso pode fazer emergir o desejo de negar o convívio com a cultura ouvinte,
recusando-se as vinculações com organizações escolares nas quais se pressuponha a
convivência surdo-ouvinte, seja ela com formação de classe especial em escola regular, classe
mista ou a escola inclusiva. A dispersão física das crianças ouvintes passa a ser a garantia de
que não haverá um apagamento da diferença linguística e cultural do surdo, dificultando a
formação de suas identidades a partir de representações visuais próprias do surdo.
O eixo fundamental do bilinguismo defendido por muitos surdos implica na convivência
exclusiva entre surdos e com ouvintes usuários da língua de sinais. Aquilo que deveria ser o
almejado – dominar uma língua para garantir pleno desenvolvimento dos processos mentais
que capacite o surdo a também aprender a língua majoritária – pode acabar sendo ameaçado
pela pretensão, por uma significativa parcela de surdos, em manter a exclusividade da sua
representação cultural, linguística e identitária.
De tal modo, os usos do termo e da metodologia exigem, como se percebe, certo cuidado
na interpretação por parte dos educadores, pois pode levar à compreensão errônea de ser
inconveniente para o surdo aprender a língua portuguesa. Quadros (2005, p. 26) referindo-se ao
“BI” em bilinguismo5 para surdos, diz:
[...] no Brasil, as políticas linguísticas têm a tendência de “subtrair” as línguas,
ao invés de utilizar uma política linguística “aditiva” (no sentido de Cummins,
2003). Em outros termos, a ideia equivocada é de que uma língua leva ao não5

Mais informações em: http://www.porsinal.pt/index.php?ps=artigos&idt=artc&cat=7&idart=197.
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uso da outra, e, neste caso, “subtrai”. Assim, não é incentivado o ensino de
línguas com qualidade, não é trazido para dentro do espaço escolar a
multiplicidade linguística brasileira.

Nesta perspectiva, saber mais línguas não representa uma ameaça, ao contrário, cria
vantagens para o campo cognitivo, social, cultural e político, pois garante contato com
diferentes contextos culturais.
A mesma autora explica que pela diferença de modalidade das línguas de sinal e oral,
sendo a primeira visual-espacial e a segunda oral-auditiva, deve-se considerar o impedimento
auditivo do surdo e a consequente não aquisição da língua oral pela simples imersão em
ambiente falante. Assim sendo, se faz necessário alterar o processo no acesso à língua por parte
das crianças surdas a fim de se preservar as funções cognitivas. Entende-se, assim, que elas
podem viver lado a lado, mas nunca simultaneamente.
Na dimensão escolar, a surdez é uma temática na qual se configura um território de
diferentes representações e não cabe ser condensada numa ordem cronológica sequencial, pois
as vertentes pedagógicas oscilam por diversas concepções do presente, do passado e
postulações

futuras.

Sabe-se

que

a

tradição médico-terapêutica

e

a

concepção

socioantropológica se cruzam em momentos de redefinição do conceito de surdez, não podendo
ser delimitada em modelos fechados. A história não se apresenta de forma linear, houve
momentos de avanço e de retrocesso que devem ser considerados. Creditar um modelo único
significaria simplificá-los didaticamente em oposições. Entende-se que objetivar determinado
espaço educacional resultaria numa prática artificial sem contemplara diversidade de sujeitos e
suas necessidades particulares.
Para Perlin (2013), são várias as categorias de identidade percebidas nos sujeitos surdos,
mapeando uma heterogeneidade com facetas bastante diferenciadas e facilmente classificáveis.
Assim, entende-se que qualquer vertente deve ser fomentada de forma crítica, pautando-se em
análises das reais possibilidades a partir das necessidades de cada sujeito, a fim de não se tornar
utópica e resultar em insucesso. Parece-nos que hoje a educação de surdos se encontra diante
de dificuldades, buscando livrar-se dos paradigmas da educação especial, responsável por
reproduzir o fracasso educacional e por criar uma nova proposta que atenda a esse momento de
redefinição de identidades e representações.
O quadro educacional brasileiro é influenciado negativamente pela representação social
da surdez na sociedade. Para muitos, prevalece a visão reducionista, segundo a qual o surdo é
apenas alguém que não ouve e, por conseguinte, só lhe falta aprender a falar. Para Velho (1974,
2003, p. 11):
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[...] o indivíduo desviante tem sido encarado a partir de uma perspectiva
médica preocupada em distinguir o “são” do “não-são” ou do “insano”. Assim,
certas pessoas apresentariam características de comportamento “anormais”,
sintomas ou expressão de desequilíbrio e doença. Tratar-se ia, então, de
diagnosticar o mal e tratá-lo.

Por isso, a referência à pessoa surda na sociedade brasileira é feita pelo termo surdomudo, evidenciando o diagnóstico e o tratamento.
A complexidade da educação de surdos tem se alargado na medida em que as referências
identitárias estão se redefinindo e buscando estabelecer as individualidades a partir da recriação
de suas características. Assis Silva (2012) discorre acerca das tensões entre as categorias surdo
e deficiente auditivo analisando as controvérsias na nominação do tema surdez/deficiência. O
autor relata tal distinção nomeando o surdo àquele que possui como língua materna a Libras,
além da surdez profunda e pré-lingual (anterior aos dois anos de idade); de outro modo,
deficiente auditivo é quem possui como língua materna o português, tendo adquirido a surdez
posteriormente aos dois anos, sendo severa ou moderada. Para Behares (1993), a utilização do
termo surdo em detrimento do termo deficiente auditivo ressignifica o conceito de surdez no
marco sociocultural, retirando-a do âmbito das perspectivas médicas.
Os termos empregados para designar a pessoa que não ouve tem servido para definir
referenciais conceituais distintos dentro da surdez e a condução de estratégias e propostas
educativas diferenciadas. Tais definições dependem das condições sociais e históricas e podem
estabelecer padrões que se mantêm mesmo quando o conceito histórico varia. A descrição
deficiente auditivo parece criar a possibilidade de um trabalho a partir das referências sonoras
e orais, ou seja, oportunizando a imersão na cultura ouvinte e a consequente aproximação das
propostas pedagógicas tradicionais. O termo Surdo remete à necessidade educativa particular
na utilização de recursos visuais, sendo a inclusão escolar o alvo de maior desconforto, o que
pressupõe rejeição às atuais propostas legais. Segundo Sá (2006), a inclusão de surdos em sala
de aula regular inviabiliza o desejo de construir saberes, identidades e culturas devido à
impossibilidade de consolidação linguística. A autora propõe que os estudos sobre surdez e
educação de surdos sejam realizados na mesma direção dos estudos de negros, de gênero,
classes populares e indígenas, ou seja, na linha dos estudos culturais, com os mesmos interesses
dos grupos minoritários já que se constitui enquanto grupo cultural.
Bastos (2013) propõe o entendimento dessa discussão, a partir do hibridismo cultural e,
assim como ela, entendo que a interação entre surdos e ouvintes leva à construção de novos
significados culturais, constituindo suas subjetividades e especificidades sem que estejam
imersos em organizações pré-determinadas.
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Assim, torna-se necessário marcar que a abertura do sistema educacional a esse novo
alunado, os alunos com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento e altas
habilidades, é um progresso histórico. As primeiras propostas integradoras, mesmo as oralistas,
representaram grande avanço, pois se caminhou do extermínio para a marginalização,
posteriormente para o assistencialismo, reabilitação, integração e à inclusão. Vale salientar que,
como dito anteriormente, todas essas formas de lidar com a pessoa com deficiência persistem
simultaneamente, mesmo quando alguma pareça dominante em determinado contexto histórico.
Em virtude disso não se deve acreditar que a proposta inclusiva poderá ser efetivada sem
mudanças estruturais na sociedade.
Cabe ainda pontuar que o simples contato do aluno em situação de inclusão com os
demais não contribui para aumentar a valorização da diversidade humana, tampouco os tornará
socializados. A convivência não basta para superar as contradições existentes.
Pesquisa realizada por Crochík et. al.(2013), concluiu que, independente do grau de
inclusão da escola, as instituições refletem discriminação, marginalização e segregação,
indicando que uma proposta alienada de inclusão pode resultar em atitudes contrárias ao
proposto. Ainda hoje, após a implantação do modelo inclusivo, há marginalização,
assistencialismo e práticas de integração atuando concomitantemente.

Apesar desses

resultados, os autores ressaltam:

[...] certamente, a educação inclusiva é um avanço para uma sociedade que
pretende ser mais igualitária e todos os esforços devem ser feitos para
aprimorá-la, sem que nos esqueçamos da determinação social, cujas
contradições reaparecem na escola; antes de negarmos essas contradições
devemos superá-las, para isso, contudo, é necessário reconhecer os dois
termos da contradição que indicam progresso e/ou regressão; esquecer
qualquer um deles implica perder a dialética e, portanto, a crítica, instrumento
necessário para qualquer luta por justiça e, no nosso caso, pela educação.
(CROCHÍK et. al., 2013, p. 152).

A história da educação de surdos traz, como se pode perceber, um conjunto de
inquietações na tentativa de construir um território mais significativo para esse público, e, nesse
sentido, para não perdera dialética, é preciso considerar os surdos não como uma totalidade. É
necessário cautela para não falar dos ‘surdos’ como uma categoria única, como somente aquela
que participa dos movimentos de resistência e luta por direitos linguísticos e de cidadania. A
causa da inquietação e da luta inacabada pode ser uma decorrência das medidas sempre postas
como verdades absolutas e estanques, tanto para as práticas educativas, quanto para as
representações sociais, em oposições bem delineadas.
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Nota-se uma diversidade de situações que colocam os surdos em necessidades distintas
para desempenhar e viver suas funções sociais. Torres, Mazzoni e Mello (2007, p. 371)
entendem que “os fatores pessoais são determinantes para a existência da tantas diferenças
comportamentais entre os seres humanos, situação esta que se reflete também no fato de pessoas
que possuem um mesmo tipo de deficiência poder apresentar discapacidades6 diferentes”. Para
os autores, aquilo que se constitui como impedimento para uma pessoa pode tornar-se
facilitador para outra, seria o caso de trabalhar as barreiras comunicativas do surdo de forma
transversal, considerando-as por variados aspectos.
As críticas feitas ao fracasso do processo educativo do surdo não devem surgir,
conforme se entende, por meio de justificativas de sua exclusividade linguística. Somados a
esse fator, é coerente incluir a formação profissional dos professores, as metodologias
inapropriadas, a discriminação quanto à língua utilizada, a política educativa do país que institui
normas que não podem ser cumpridas, a exemplo da presença de intérpretes nas salas de aulas
onde há surdos matriculados, sem que tenha sido regulamentada esta profissão para fins de
contratação. Alocadas no discurso da diferença comunicativa, tal crítica pode favorecer a crença
de que o surdo é responsável por seu fracasso escolar, quando se sabe na verdade da existência
de um conjunto de interferências sociais produzindo um universo de crianças com problemas
de aprendizagem, prova disso são os números expressivos de analfabetos ‘ouvintes’ no País.
A baixa qualidade de ensino, a evasão escolar, as dificuldades de acesso à escola
aparecem como demonstrativos da crise enfrentada por países em desenvolvimento na área da
educação (JANNUZZI, 2012). Crise que fomentou o investimento em políticas inclusivas na
Cidade do Salvador, surgindo, por exemplo, propostas políticas objetivando metas para a
educação, como o programa Salvador Cidade das Letras7, a criação de classes de aceleração e
correção de fluxo, a progressão continuada, dentre outras medidas.
A educação como direito constitucional deve priorizar o acesso à informação e ter como
fundamento a observância da diversidade dentro da diversidade, além das características
individuais do aluno, pois do contrário poderá provocar injustiças na garantia dos direitos da
pessoa no acesso ao conhecimento.

6

Os autores definem discapacidade como um neologismo usado como tradução da palavra espanhola discapacidad
e da palavra inglesa disability.
7

Disponível em: http://www.educacao.salvador.ba.gov.br/site/projetos-cidade-letras.php
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3.2 A questão da identidade: igualdade e diferença
As histórias narradas buscam ocupar um novo espaço social e educacional no qual se
afirme a particularidade étnico-linguística dos surdos. Como parte do processo de
despatologização8, torna-se imperativo sair das classificações outorgadas ao longo do tempo.
A tentativa de se criar novos olhares sobre a surdez levanta o discurso acerca da
definição da sua diferença, refletindo um momento particular de distinção e preservação de
especificidades linguísticas e culturais, pleiteando um território educacional e social bem
específico: identidade própria marcada pelo uso da língua de sinais; pedagogia visual que defina
projetos educacionais; e convivência com uma comunidade onde se experimente a história e a
arte focalizada na sua maneira própria de perceber o mundo. Discutir a diferença implica, diante
disso, considerar possíveis consequências políticas, pois envolve resistência; conflito; ruptura
com os dispositivos e paradigmas sociais tradicionais; práticas e discursos brotados da
necessidade de preservação de um ‘eu’ ameaçado. Diz Arditi (2000, p. 99):

O pensamento progressista contemporâneo se caracteriza, dentre outras
coisas, por um apoio inquebrantável ao direito de ser diferente. O impulso
inicial do compromisso com a diferença – cuja expressão programática se
conhece como "política da identidade" – foi a defesa de grupos marginalizados
ou subordinados em virtude de suas diferenças, do racismo, do sexismo, da
homofobia e do classicismo dominante e, por sua vez, a conquista de um
tratamento igualitário dessas diferenças na sociedade. (Tradução nossa).

Novos lugares sociais são construídos quando os sujeitos vão se posicionando e
formando novas identidades, novas ideias, novas culturas com reflexos nas relações sociais.
Essas transformações aceleradas provocam o desencantamento às promessas de progresso e
evolução surgidas na época moderna e, ao mesmo tempo, à busca de um novo significado da
vida. Para Woodward (2006), é preciso examinar as preocupações contemporâneas
relacionadas às questões de identidade em diferentes níveis para compreender o que a torna
uma categoria tão relevante, visando entender como tais representações culturais são
produzidas e posicionadas nas relações sociais de forma tão assimétrica, validando umas em
detrimento de outras, apontando práticas que envolvem relações de poder. Um poder gerador
de significações reprodutoras de desigualdades capazes de definir qual grupo será incluído ou
estigmatizado.

8

Termo utilizado por Assis Silva (2012) para marcar as mudanças das categorias de nomeação, sobretudo no uso
dos termos surdo-mudo, deficiente auditivo e surdos.
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O projeto da vida moderna fomentou esperanças de um futuro melhor e mais justo
garantido pela racionalidade e conhecimento científico, mas revelou-se suspeito se observados
os resultados de pobreza, miséria, fome, além dos perigos de guerras, doenças, discriminação e
corrupção. Cabe aqui a consideração de Marx (2012, p.50):

E por quê? Porque essa sociedade se torna possuidora de civilização demais,
de indústria e de comércio demais. As forças produtivas à sua disposição
deixam de servir de estímulo às relações de propriedade burguesas; elas se
tornaram demasiado poderosas para tais relações, que passam a inibir.

Imerso nessa sociedade, o indivíduo apresenta sintomas pela desagregação com o
passado e busca a cura da solidão tentando resgatar o sentido da vida. Com isso, surgem novos
olhares, novas interpretações acerca da ciência, da tecnologia e da verdade que impulsiona
novas descobertas e encoraja na busca por outras possibilidades a partir da recusa de conceitos
e argumentos definitivos. Essa nova interpretação redireciona os discursos opressivos e
desconstrói a história única (europeia, branca, masculina, eficiente), passando o discurso a
depender do contexto de quem o emite.
A tendência é pensar o sujeito contextualizado, imerso em sua particularidade e
subjetividade. Isso significa problematizar a desigualdade: a raça, o gênero, a cor, a cultura, a
língua. Ganha destaque o esforço das minorias, dentre estas o grupo de surdos, marcado pela
defesa de sua diferença e, ao mesmo tempo, pela busca de garantia do direito básico: respeitar
as diferenças a partir da igualdade entre os seres humanos com a intenção de legitimar as
especificidades que os colocaram na condição de subordinação e marginalização, destacando a
necessidade da padronização para pertencer a um grupo.
Posicionamentos etnocêntricos, segundo Gertz (2006), não são ruins e podem até
representar uma coisa boa desde que não fujam ao controle. É natural fidelizar alguns valores
a fim de manter a integridade de uma cultura. No entanto, essa “incompatibilidade” precisa ser
relativa para haurir a possibilidade de se tornar repugnante; ela não pode autorizar a repressão
ou a destruição daquilo ou daqueles pelos quais se sente pouca atração. A “distância” mantém
obstáculos indispensáveis aos indivíduos e grupos evitando a anulação da diversidade. Contudo,
é saudável, por vezes, tomá-la por empréstimo proporcionando comunicação suficiente para se
estimularem mutuamente.
Na visão de Sawaia (2012, p. 123), essa nova forma de conceber a identidade, se não
acompanhada de atitude reflexiva, “pode gerar sofrimento de diversas ordens e mecanismos
defensivos, fundamentalistas e apartheid, sendo um dos mais comuns a busca de parâmetros
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fixos de identidade”. Os conflitos sociais, segundo alerta a autora, não surgem somente da luta
pelo direito à diferença, mas do fato de esses fenômenos estarem “atravessados pela ideia de
identidade etiqueta”. É preciso estar atento para não tornar a defesa pela diferença em lutas
contra o outro. Referindo-se aos movimentos pela cidadania em substituição aos dos anos 60,
Sawaia (2012, p.124) destaca:

Muitos desses movimentos, ao mesmo tempo que apresentaram avanços em
termos de conquistas sociais, transformaram-se em comunidades defensivas
ou agressivas, inclusive fraticidas, interna e externamente. Internamente por
se exercerem uma ditadura sobre a necessidade e emoções, impondo modelo
rígido de pensar, sentir e agir e, externamente, por transformarem o outro,
muitas vezes vizinho, em inimigo, como a limpeza étnica que começou na
Iugoslávia, usando a identidade a “obsessão pela diferença” como estratégia
de luta contra a separação da Bósnia e agora aparece contra a etnia albanesa,
de religião muçulmana, que pleiteia a independência de Kosovo, estado em
que são maioria.

No caso da surdez, não se trata de propor o abandono das referências de especificidades
ou particularidades, de descartar as suas conquistas registradas pelas mudanças de concepção
sobre o indivíduo surdo, destacadas principalmente pelo reconhecimento da sua língua e na
definição de políticas educacionais que divulgam a necessidade de uma educação bilíngue e
bicultural. Convém mais pressupor a convivência com a diversidade sem a imposição de
modelos rígidos, sem precisar perseguir a identidade e a diferença como destinos. Adorno
(1967/2012) expõe a necessidade de “contrapor-se ao poder cego de todos os coletivos”,
resistindo por meio do esclarecimento, aqui entendido como pensamento crítico que possibilite
ao homem utilizar um dos seus bens mais preciosos: a razão. Para o teórico:

Pessoas que se enquadram cegamente em coletivos convertem a si próprios
em algo como um material, dissolvendo-se como seres autodeterminados, isto
combina com a disposição de tratar outros como sendo uma massa amorfa.
(ADORNO, 1967/2012, p. 129).

Como se sabe, o progressivo distanciamento da concepção médica da surdez e a
aproximação ao modelo socioantropológico não têm bastado para configurar um discurso
pedagógico e social atraente para os surdos, pois as relações são bastante dialéticas e
conflituosas dentro do próprio segmento da surdez. Esta corrente defende espaços que possam
tirar a surdez das amarras da cultura ouvinte, tornando possível a consolidação da cultura surda
por meio de um controle coletivo no uso da língua de sinais como forma de proteção contra a
hegemonia ouvinte. Nas tentativas de agir contrariamente à concepção tradicional, aponta para
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a necessidade de modelos específicos, ideais para a relação com o surdo nos setores educacional
e social, tornando esses os aspectos mais significativos do processo. No entanto, isso não tem
estabelecido um espaço harmonioso, onde se atinja a categoria plural de pertencimento do
surdo.
Esse movimento de tensão e ruptura pode produzir um efeito de oscilação contínua entre
o pertencimento e o estranhamento dos surdos ora numa cultura, ora noutra. É preciso situar a
questão da identidade, como define Souza Santos (1994), nas relações de poder e como um
conjunto de “identificações em curso”, assim podem ser várias as representações, havendo
espaço para ambiguidade e diversas interpretações. No entanto, a divulgação de novos modelos
e de novas concepções sociais sobre a diferença tem evidenciado certa imposição autoritária
entre os estudiosos da surdez, e, como denuncia Mello (2009), colocam em confronto os surdos
oralizados e surdos não oralizados, emergindo as “diferenças de dentro” e formando uma nova
categorização social da surdez. Jodelet (2012, p.62-63) destaca:

A acentuação de semelhanças no interior de uma categoria e de suas diferenças
com uma outra foi amplamente demonstrada, experimentalmente. Ela pode ter
consequências dramáticas no plano da percepção e dos comportamentos,
dando lugar a discriminações, na medida em que ela é acompanhada de vieses
favoráveis ao grupo do qual somos membros, com uma tendência a
desfavorecer os grupos dos quais nos distinguimos.

Com essa tendência, denominada pela autora como “paradigma do grupo mínimo”,
explica-se a força da necessidade do pertencimento social, o que leva a compreender a
resistência encontrada em muitos surdos. Em geral nos mais envolvidos politicamente, podendo
ser decorrente da percepção do perigo em se manter a questão da deficiência no plano do seu
antigo conceito - do preconceito9 - e no que pode ‘voltar’ a representar socialmente ser um
deficiente.
Neste caso, garantir o contraste entre surdos e ouvintes, os interstícios e as assimetrias
definem as próprias fronteiras e legitima a diversidade cultural. Reprimir ou ocultar as
diferenças entre um e outro é vetar-lhes o direito de se situar no mundo, negando-lhes a pertença
de cada um à sua realidade. O perigo disso é a dissolução da integridade grupal provocada pelo
obscurecimento do contraste cultural, que, por trazer implicações à imagem de cada grupo,
possa lhes impossibilitar de existir segundo seus próprios termos.

9

Para CROCHÍK, preconceito se refere a um pensar estereotipado que se constitui na cultura.
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No entanto, uma política voltada para a propagação da diferença, segundo Arditi (2000),
pode fomentar modelos de identidade mais rígidos: reverso da diferença ou o inverso da
diferenciação. No caso da surdez, corre-se o risco de, pelo medo de retorno e de conservação
da surdez no âmbito da deficiência e da patologia, entrar numa defesa com consequências pouco
auspiciosas como o particularismo e colocar o mundo dividido entre a ‘cultura ouvinte’
(dominadora) e a ‘cultura surda’ (dominada). Essas identificações rivais e deslocantes surgem
das fraturas políticas do mundo moderno. Segundo Hall (2006, p. 21):

[...] as paisagens políticas do mundo moderno são fraturadas dessa forma por
identificações rivais e deslocantes – advindas, especialmente, da erosão da
“identidade mestra” da classe e da emergência de novas identidades,
pertencentes à nova base política definida pelos novos movimentos sociais.

Entende-se que a identidade muda - ganhada (identidade surda) ou perdida (identidade
ouvinte) - de acordo com a forma como o sujeito é visto ou representado, encontra na diferença
sua real mudança. Na percepção do grupo que se reconhece enquanto Surdo, não há como
conciliar a identidade surda e o pertencimento ao grupo da surdez quando se fez a opção em
participar de experiências próprias do mundo ouvinte.
Bastos (2013, p. 36) nos apresenta em sua tese, e com ela entro em acordo, o perigo de
que tais ideias possam reforçar “a dicotomia cultura surda versus cultura ouvinte, deixando com
isso vazar noções de fixidez cultural e homogeneização das diferenças”. Segundo a autora, a
polarização entre a suposta cultura surda e cultura ouvinte pode ajudar “a criar as mesmas redes
de segregação já registradas na história, em relação à surdez”. Para ela:
[...] podem emergir daí implicações socioculturais negativas para as pessoas
surdas, especialmente, nos contextos socioeducacionais que tendem a
folclorizar a surdez, tratando os surdos como seres exóticos, sem a
compreensão das suas reais necessidades sociais e/ou pedagógicas. Outra
implicação é a influência desse pensamento entre a população surda que busca
a “militância”, como forma de demarcar aquilo que concebe como “diferença
surda”, assumindo a “cultura surda” como um fenômeno naturalmente
consolidado, criando um comportamento de oposição em relação às pessoas
ouvintes. (BASTOS, 2013, p. 36).

Nesta perspectiva, é preciso romper com a ideia de cultura surda enquanto essência,
buscando problematizar as diferentes possibilidades de ‘culturas surdas no plural, fugindo do
deslize semântico de tratá-la como uma cultura surda singularizada (BASTOS, 2013, p. 39).
Vattimo (1990 apud ARDITI, 2000) diz que, imersos na existência contemporânea,
vive-se num universo de múltiplos mundos culturais, onde é necessário reconhecer que não é
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possível se tornar entidades autorreferenciais. Pressupõe-se que nossas fronteiras sejam
permeáveis, possibilitando o intercâmbio entre os diferentes mundos culturais. Na verdade,
cada um está contaminado com as marcas do outro, de modo que não carece se fecharem nós
mesmos. Os surdos estão imersos numa cultura da qual apreendem manifestações vivenciadas
num espaço único, não há como encarcerar culturas de forma disciplinar vivendo num mesmo
espaço, a mobilidade é irrestrita e não tem como traçar uma linha divisória.
O paradoxo da política da diferença é que, apesar do risco de afirmá-la como valor
absoluto, tornando razoável pensar a impermeabilidade de suas fronteiras, possibilitam-lhe sair
da invisibilidade e tirar do anonimato as identidades antes alocadas na periferia. À medida que
as minorias culturais começam a falar por si, ganham força no combate à discriminação e ao
preconceito. Mais potencialmente favorável é o fato de romper com a visão homogênea de
mundo, no qual a padronização desfavorece a emancipação e a liberdade. A diferença se coloca
como possibilidade de múltiplas opções e decisões, podendo colaborar para o aumento da
tolerância e das articulações políticas entre os grupos.
Cabe assinalar a preocupação com a acentuada necessidade de estabelecimento de uma
diferença por quaisquer grupos minoritários, pelo intuito de afirmá-la com tamanha veemência
chegando a tornar-se idêntica à defesa hegemônica. O movimento político surdo, em particular,
pode assumir semelhante defesa, tão radical quanto às ideias dominantes, ao gritar por
especificidades e distinção da surdez de forma irredutível provocando a segregação de grupos
humanos. A partir da análise da diferença entre grupos políticos de direita e esquerda, Pierucci
(1990, p. 3) fala:

[...]a bandeira da defesa das diferenças, hoje empunhada à esquerda com ares
de recém-chegada inocência pelos “novos” movimentos sociais (o das
mulheres, o dos negros, o dos índios, o dos homossexuais, o movimento
indigenista etc.), foi na origem – e permanece fundamentalmente – o grande
signo das direitas, velhas ou novas, extremas ou moderadas. Pois, funcionando
no registro da evidência, as diferenças explicam as desigualdades de fato e
reclamam a desigualdade (legítima) de direito.

Vive-se num mundo diverso e negar a diversidade seria um equívoco irreparável, assim
sendo, não há como configurar modelos únicos para representar a surdez, pois se deve
considerar e “identificar os matizes, os espaços vazios, os interstícios, os territórios
intermediários que não são presentes nesses modelos, mas que transitam, flutuam entre eles
como, por exemplo, as significações linguísticas, históricas e pedagógicas” (SKLIAR, 2013, p.
9).
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Por longos anos vivemos sob o efeito da legitimação de uma ideologia dominante
amparada pelo progresso e pelo aval da ciência para demarcar o ideal de homem perfeito, ou
seja, homem, branco, civilizado, racional. O contrário implicava em inferioridade inata,
utilizada no sentido de desqualificar e subordinar indivíduos ou grupos reforçando uma
concepção de mundo hierarquizada. Para propagar essa ideologia, os estereótipos alimentam
conteúdos os quais antecipam imagens sobre grupos e minorias sociais e impedem o seu
conhecimento real. Neste sentido, mesmo não apoiado numa experiência concreta e fortalecido
pela ausência de reflexão, cria-se a possibilidade de um olhar preconcebido sobre as diferenças
(CROCHÍK, 2011a). É preciso romper com as barreiras que fixam os indivíduos ‘fora da
norma’ num determinado espaço social, limitando sua mobilidade a fim de evitar o
comportamento coletivo de favorecimento de um grupo em detrimento de outro, nos mais
variados aspectos sociais, educacionais e profissionais.
O segmento social surdo é erigido por processos variados de identificação, moldado no
fluxo dos acontecimentos históricos, e, portanto, impregnado de construção social. A sua
história, como a de qualquer povo, se tomada separadamente, é marcada por mudança dos
“sistemas de sinais, das formas simbólicas e das tradições culturais” (GERTZ, 2006). Podemos
perceber que alguns indivíduos surdos oscilam entre o pertencimento e o estranhamento quando
o assunto é cultura surda e cultura ouvinte; o deslocamento é a descrição fiel no qual as
identidades contemporâneas se constroem. O problema não é a coexistência em concepções
antagônicas de identidade, “mas a desconsideração da dialética entre eles e consequente
fetichização de um desses polos, com a finalidade de discriminar, excluir e dominar, nas
relações de poder” (SAWAIA 2012, p. 123). Quando isso ocorre, cai-se na construção da
‘identidade clichê’, se tornando a marca que separa e discrimina.

3.3 Os movimentos políticos do Surdo
A resistência dos surdos contra o modelo de educação ouvintista10 aconteceu a partir de
organizações políticas desencadeadas no interior de associações, clubes e ONGs. E como até
agora, como alerta Marx (2012, p.56), “todos os movimentos foram ou movimentos de minorias
ou no interesse de minorias” progressivamente, agregaram informações em torno de direitos e

10

Termo utilizado por Skliar (2013), para significar um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual
o surdo está obrigado a olhar-se e a narrar-se como se fosse ouvinte.
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deveres dos indivíduos e, sobretudo, sobre as especificidades da surdez, desencadeando a
mobilização responsável pela política da identidade surda.
A afirmação por uma identidade e cultura surda surge para questionar as relações de
poder presentes no interior das relações sociais, e, como visto até aqui, discutir o poder ouvinte
de uma ideologia dominante que impunha sua força nas correntes filosóficas, políticas
educacionais e recursos públicos. Citando mais uma vez Marx (2012, p. 66):

É necessária uma percepção profunda para compreender que, com as
condições de vida das pessoas, com suas relações sociais e com sua existência
em sociedade, modificam-se também suas representações, seus pontos de vista
e seus conceitos – ou, numa palavra, sua consciência? O que demonstra a
história das ideias senão que a produção intelectual se reconfigura com a
produção material? As ideias dominantes em todas as épocas sempre foram
aquelas da classe dominante.

A produção de ideais se constitui, assim, em explicações totalizadoras e unificadas,
gerando discriminação e opressão por produzir a valorização de culturas centrais e o desprezo
de culturas periféricas. Do ponto de vista dos surdos, o que se propõe é a mudança dessas
estruturas de significação que são ancoradas em um ponto único de referência, e o fazem
acusando a ditadura dos padrões da sociedade na qual, quem traz alguma deficiência, seja
sensorial ou física, é estigmatizado em virtude de não atender às expectativas estabelecidas.
Na luta do movimento surdo, busca-se transformar a identidade de grupo estigmatizado
para grupo valorizado e, segundo Perlin (2013, p. 71):

Como todos os movimentos sociais, o movimento surdo assume uma
caminhada política. Mas, mesmo que busque uma política voltada
exclusivamente aos surdos, nem sempre o movimento se apresenta em sua
totalidade e pureza. Muitos surdos discordam de algumas medidas.
Novamente a causa de muitas lutas inacabadas, a tendência aparentemente
insegura da comunidade surda com respeito ao movimento, a sensação de que
nem tudo é pelo surdo, o perigo de deslizar por locais cujas instituições pouco
vão avançar.

Para o movimento surdo a questão central é a do rompimento com a cultura vigente,
garantindo espaço enquanto grupo que se sobressai pela diferença em todas as instâncias:
sociais, educacionais, no trabalho, na saúde, no lazer. Para a autora, o maior desafio torna-se
justamente esse. Em suas palavras, “é um desafio contra todas as formas que tendem a limitar,
ao invés de prosseguir aprimorando o projeto de emancipação humana”. (PERLIN, 2013, p.
71).
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Essa preocupação profunda com a demarcação da diferença define o movimento social
surdo, celebrando a singularidade do grupo a partir da solidariedade política. Pensando em
consonância com Woodward (2000, p. 34):
A política da identidade concentra-se em afirmar a identidade cultural das
pessoas que pertencem a um determinado grupo oprimido ou marginalizado.
Essa identidade torna-se, assim, um fator importante de mobilização política.
Essa política envolve a celebração da singularidade cultural de um
determinado grupo, bem como a análise de sua opressão específica.

A imersão cotidiana nos movimentos sociais colabora para o resgate das experiências
do passado que ajudam na leitura do presente, transformando-se em força social coletiva
organizada. No caso do segmento da surdez, as experiências de opressão e negação de direitos,
levam à criação de estratégias de enfrentamento a tudo o que possa comprometer os princípios
balizadores dos interesses: resistir a todas as forças subjacentes nos estereótipos encontrados
nas diversas instituições sociais, incluindo a instituição educacional.
A questão da surdez e mais especificamente da educação de surdos é permeada por
muitos discursos, pesquisas, verdades, idas e vindas, evidenciando a não homogeneidade das
práticas. Também os surdos não são uma categoria da qual se possa falar como totalidade, sendo
necessária uma configuração bastante ampla desse grupo. Segundo Skliar (2013, p. 14-15) tal
denominação deve incluir:

[...] os surdos das classes populares, os surdos que não sabem que são surdos,
as mulheres surdas, os surdos negros, os surdos meninos de rua, entre outros
e, ainda, os receios, as assimetrias de poder entre surdos, os privilégios, a falta
de compromisso com as reivindicações sociais, etc.

Portanto, o ponto fundamental em que o movimento surdo opera encontra-se na natureza
das relações sociais, não se tratando apenas de questões linguísticas, metodológicas e didáticas.
Segundo Gohn (2009, p. 52):

[...] as práticas reivindicatórias dos movimentos passam por processos de
transformação, na estrutura das máquinas burocráticas estatais e nos próprios
movimentos sociais. A pressão e a resistência têm como efeitos demarcarem
alterações nas relações entre os agentes envolvidos, neste sentido, o caráter
educativo é duplo: para o demandatário e para o agente governamental,
controlador/gestor do bem demandado.

Esse processo convém dizer, é marcado por lutas constantes e divergentes entre grupos
com interesses conflitantes, o que leva a supor, a existência de efeitos diversos no interior do
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próprio grupo. Dentre as divergências mais percebidas no movimento surdo, está a problemática
da educação para os surdos nas escolas, situada basicamente em torno do tipo de oferta
educativa: escola especial, escola regular, escola de surdos, classe especial, sala de recursos.
Ainda segundo Gohn (2009), as práticas ocorridas nos movimentos sociais operam além
do campo de aprendizagem individual na reorganização das políticas públicas. Nesse sentido,
provoca mudanças tanto na consciência individual que resultam na politização de seus
participantes, quanto nas propostas de estado. Pode-se destacar aqui o reconhecimento da
Língua Brasileira de Sinais como meio de comunicação e expressão oriundo de comunidades
de pessoas surdas no Brasil, garantindo seu uso e difusão no acesso do surdo à educação e
demais providências por meio da Lei 10.436 de 2002 e do Decreto 5.626 de 2005.
A atuação política do surdo na área educacional ganhou mais visibilidade a partir do
‘Movimento Surdo em Favor da Educação e Cultura Surda’, desencadeado em defesa do direito
de participação nas decisões e propostas educacionais constantes no Projeto de Lei N. 8.035 de
2010 que, reformulado, resultou no Plano Nacional de Educação – PNE, decênio 2011-2020.
Apoiado pela Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos – FENEIS,
consideraram inadequadas à educação de pessoas surdas as propostas contidas e impostas neste
documento. O Movimento elaborou a denominada Proposta de Emendas Substitutivas ao
Projeto de Lei no. 8.035/2010, sugerindo alterações fundamentadas, principalmente, pela crítica
ao modelo de Escola Democrática e Inclusiva adotado pelo Brasil que, conforme enfatizado,
apenas reproduz valores pré-estabelecidos indo de encontro às necessidades das pessoas surdas
e deturpando conceitos importantes como inclusão e escola bilíngue.
O apelo aos princípios éticos, identitários, culturais, educacionais e de direitos
universais direcionam toda a proposta filosófica e pedagógica pensada por esse movimento e
divulgada pela FENEIS. Para o movimento, a política inclusiva feita no Brasil se restringe a
“obrigar” os alunos com deficiência a se matricular em Escolas Inclusivas, tendo como único
diferencial da Escola Regular o Atendimento Educacional Especializado – AEE, mantendo a
mesma proposta pedagógica e currículo idêntico para todos os alunos. A partir disso, os surdos
parecem ter desenvolvido conscientização acerca de seus direitos, construída, sobretudo, pela
participação nas organizações com mobilização social intensa por parte deles.
Segundo Gohn, (2009, p. 16), “A educação ocupa lugar central na acepção coletiva da
cidadania. Isto porque ela se constrói no processo de luta que é, em si próprio, um movimento
educativo”. A autora remete a uma educação sem apoio nos canais institucionais escolares; é
um processo educativo edificado no interior da prática social, resultante das experiências
engendradas. Nesse sentido, entende-se que a educação escolar não tem se voltado para a
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formação do indivíduo emancipado. Contrariamente, tem significado restringir o conhecimento
à continuidade da natureza técnica.
Para Adorno (1969/2012, p. 172), o problema da emancipação é o de não implicar na
tomada de posição decisiva pela educação e as propostas educacionais colaboram para
interesses contrários. Ou seja:

[...] no lugar de emancipação, encontramos um conceito guarnecido nos
termos de uma ontologia existencial de autoridade, de compromisso, ou outras
abominações que sabotam o conceito de emancipação atuando assim não só
de modo implícito, mas explicitamente contra os pressupostos de uma
democracia.

No entanto, apesar de tênues, os movimentos sociais têm promovido, segundo o
observado, avanços democráticos. Vale marcar o caráter divergente das conquistas em
decorrência dos interesses conflitantes entre os grupos minoritários, principalmente no referente
às conquistas e rearticulações da prática escolar. A expressão maior dessa divergência é a
interpretação múltipla dada à política de inclusão nos diversos segmentos de pessoas com
deficiência, visto como avanço por uns e como retrocesso por outros.
Os princípios norteadores de movimentos sociais dos surdos são construídos segundo
as experiências vividas historicamente, condições de vida e opressões do passado e, em
articulação coletiva, constroem pontos de resistência ao que é considerado ‘dominação
ouvinte’; buscam o reconhecimento de competências; e reivindicam direitos de cidadania. O
efeito disso são as propostas de reorganização das instituições escolares, onde se entende
necessário elaborar novas estratégias para receber os diferentes. Percebe-se o seguinte, como
pontua Silva (2004, p.131): “A escola tem incorporado o discurso da diferença, mas não sabe
ainda o quefazer com ela, limitando-se a nomeá-la e classificá-la. Dessa forma, a
heterogeneidade é diluída, reduzindo mesmo a perplexidade inicial do contato: educa-se para a
diferença na indiferença”.
Como temática que condensa a maior das reivindicações dos surdos, a educação deu
início às resistências do surdo e nela se localizam os grandes impasses. Como direito
constitucional, a Educação consiste numa prática na qual a exclusão de qualquer pessoa desse
processo não se justifica, mas não basta, como compreendido e defendido pelo movimento,
garantir a presença física dos anteriormente excluídos como forma de superar o fracasso escolar
do surdo ao longo dos anos. O Movimento Surdo em Favor da Educação e Cultura Surda buscou
apoio no Congresso Nacional, por meio de proposta encaminhada, para garantir a manutenção
e criação de escolas que tenham como oferta educacional uma “educação específica,

46

diferenciada, cultural e bilíngue para os Surdos brasileiros que têm a Língua de Sinais Brasileira
como sua primeira língua”. (FENEIS, 2011).
Essa resistência se tornou o novo impasse na vida do surdo e demarca o momento da
consolidação política de disputa entre o poder surdo e o poder ouvinte. Remete ainda às
questões de identidade discutidas no tópico anterior e, por ser um tema subjacente às relações
sociais e humanas, implica em falar de questões éticas, incorporando outros assuntos como
discriminação, estereótipo, preconceito, estigma, desrespeito, resultando na legitimidade surda
contra o controle ouvinte. Só será possível, ao que parece, guiar tal diálogo a partir de uma
abordagem na qual seja primordial a responsabilidade por outrem, baseada numa nova noção
do ser humano.
A ética proposta por Levinas (1980) traz a premissa embasada na necessária
sociabilidade humana, pois na relação com o outro há uma dualidade insuperável: o outro não
é um objeto que pertença a alguém ou que se torne alguém. O outro é exterior e na relação com
o outro, tudo ganha sentido. O direito de ser (diferente, surdo) garantido a um, deve prevalecer
desde que não seja em detrimento do direito de não ser do outro (igual, ouvinte). Para Levinas
(1980, p. 24):

Ser Eu é, para além de toda a individualização que se pode ter de um sistema
de referências, possuir a identidade como conteúdo. O eu não é um ser que se
mantém sempre o mesmo, mas o ser cujo existir consiste em identificar-se, em
reencontrar a sua identidade através de tudo o que lhe acontece. É a identidade
por excelência, a obra original da identificação.

O outro sempre trará a carga de sua exterioridade, não se pode conhecê-lo por suas
categorias, surdo, ouvinte, homem, mulher, branco, negro. Ele será continuamente um estranho
apelando pela manutenção das condições de vida mínimas para a realização da sua experiência
humana. A resposta concreta ao clamor de todos esses ‘outros’ deverá ser a justiça garantida
pela moderação dos privilégios nas relações sociais, a limitação do poder de poder de cada um.
Refletir acerca da surdez e dos surdos a partir das implicações éticas de responsabilidade
com o outro significa acolher ‘vozes’ ecoadas nas comunidades de surdos, nas escolas, nas
famílias e em todas as associações que vivem seus conflitos e suas verdades. É abrir-se ao
diálogo para o conhecimento progressivo de desejos, necessidades e anseios que conduzem suas
lutas e reivindicações.
A diversidade cultural não deve ser interpretada como demarcação da integridade grupal
por meio da separação de ‘outros’ – ‘nós’, pautada num mundo autor referido. A defesa de uma
identidade autocontida, que elimina a presença do outro empobrece a todos, pois são os outros
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e seus contrastes que o torna distinto. Mesmo diante do confronto, é possível encontrar maneiras
menos destrutivas de conhecer e explorar as diferenças sem necessariamente fixar espaços
sociais limitados e isolados. A coexistência de culturas alimenta a diversidade e favorece o
progresso cultural, fruto de coligações culturais.
Esse delírio ou paranoia que obstina uns à perseguição de outros se deve à manutenção
de pressupostos sociais objetivos, semelhantes aos que geraram o fascismo e obrigam as pessoas
a se manter numa situação de não emancipação. Conforme Adorno (1959/2012, p. 43):

Se as pessoas querem viver, nada lhes resta senão se adaptar à situação
existente, se conformar; precisam abrir mão daquela subjetividade autônoma a
que remete a ideia de democracia; conseguem viver apenas na medida em que
abdicam do seu próprio eu. Desvendar as teias do deslumbramento implicaria
um doloroso esforço de conhecimento que é travado pela própria situação da
vida, com destaque para a indústria cultural intumescida como totalidade.

Neste sentido, “a realidade se tornou tão poderosa que se impõe aos homens”
(ADORNO, 1976/2012, p. 144), devendo todos os processos educativos desempenhar mais a
tarefa de resistência do que de adaptação.
Retoma-se o termo utilizado por Arditi (2000) ´reverso da diferença’ para entender por
que os grupos, movidos pelo sentimento de incerteza, próprio da contemporaneidade, caem na
armadilha de se refugiar em visões próprias de mundo, assumindo posturas rígidas e restritivas
das capacidades de negociação e articulação entre si. Por isso, entende-se que a questão da
surdez precisa deixar de ocupar lugar de mera particularidade dos surdos e debruçar-se na
ampliação das possibilidades de escolhas, de inúmeros perfis, sem recorrer ao determinismo
autoritário e totalizante a fim de garantir e legitimar o discurso da diferença, pois a
permeabilidade das fronteiras tenderá a inibir a condição de apartheid.
A discussão a ser feita deverá ser aquela baseada na concepção de homem enquanto
sujeito histórico que transforma e é transformado nas relações com outros, que constrói,
portanto, a sua história e a do outro. O grande desafio educacional é o comprometimento de
todos os envolvidos no processo em busca de respostas para os conflitos surgidos em virtude
das diferenças, inclusive das diferenças inerentes ao próprio grupo de surdos. Isso implica na
abertura de espaço dirigido ao exercício de reflexão sobre as mudanças e ideias que
impulsionam na educação de surdos e a educação inclusiva: a defesa de uma não deve aniquilar
a possibilidade de existência da outra. A imposição a um único modelo, seja ele filosófico ou
educacional, leva a cometer e, isso parece claro, aos mesmos erros atribuídos à ideologia
dominante; leva ao totalitarismo.
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3.4 Sobre as terminologias e concepções na educação

Em pouco espaço de tempo, conforme visto foram diversas as iniciativas políticas
ocorridas no Brasil com relação à educação de pessoas com deficiência de forma a reconfigurála como prática inclusiva. Isso, no entanto, não representou a promoção e implantação de todos
os dispositivos em tempo igual. A complexidade desse processo decorre dos conflitos sociais
refletidos nas inovações legais.
Segundo Mendes (2006), a inclusão tem se transformado num ‘verdadeiro embate’, com
muita polêmica e polarização, inclusive no tangente à sua conceituação e entendimento das
propostas, que segundo a autora variam desde a inclusão total até a ideia de manter uma
diversidade de opções, resultando até em práticas bastante diferenciadas. Sobre isso, Mendes
(2006, p. 396) diz:
[...] sob a bandeira da inclusão são encontrados, na atualidade, práticas e
pressupostos bastante distintos, o que garante um consenso apenas aparente e
acomoda diferentes posições que podem ser extremamente divergentes, uma
tomada de posição consciente dentro desse conjunto de possibilidades deve
começar pelo entendimento que se tem acerca do princípio da inclusão escolar,
lembrando que o termo assume atualmente o significado que quem utiliza
deseja.

Ainda indicando as contradições sociais, Sawaia (2012) apresenta a dialética inclusãoexclusão na qual um conceito existe em relação ao outro, como partes constitutivas de um
sistema. Dessa forma, também o termo exclusão é duplamente interpretado. Para Veras (2012,
p. 29):

O termo exclusão acabou por ser algo duplamente interpretado, de um lado
conceito tão amplo, espécie de palavra-mãe (conceito horizonte) que abriga
vários significados para reunir pessoas e grupos que são abandonados,
desafiliados (Castel), deixados de lado, desqualificados (Paugam) quer do
mercado de trabalho, quer das políticas sociais etc. De outro ângulo, é um
conceito equivocado, atrasado, desnecessário.

A discussão acerca da inclusão, como se percebe, revela dissensos que vão, conforme
Crochík et. al. (2013), desde as concepções que aceitam alunos especiais nas salas de aulas
regulares, classes especiais, bem como aquelas que realizam ‘alterações substanciais’ na escola,
a educação inclusiva propriamente dita, passando por outras denominadas de educação especial
móvel ou subsidiária.
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As acepções assim postas, se deduz, trazem implicações para a organização das
propostas educacionais voltadas a atender os alunos considerados de inclusão. Para Prieto
(2006), inclusão escolar no Brasil tem significado a inclusão de pessoas com necessidades
especiais, ou seja, dos alunos com deficiência. Por isso, os termos inclusão escolar e educação
especial estão vinculados na nossa sociedade, como se as políticas inclusivas no País se
restringissem ao público da educação especial. A educação inclusiva, não há como negar,
alterou a concepção de organização da educação especial e do desenvolvimento das práticas
pedagógicas.
Embora haja os dissensos conceituais, a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) da
qual o Brasil é signatário, toma por princípio a inclusão como meta para todas as crianças,
independentemente de sua especificidade. Na sua introdução esclarece:

O princípio que orienta esta Estrutura é o de que escolas deveriam acomodar
todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectuais,
sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Aquelas deveriam incluir crianças
deficientes e superdotadas, crianças de rua e que trabalham, crianças de
origem remota ou de população nômade, crianças pertencentes a minorias
linguísticas, étnicas ou culturais, e crianças de outros grupos desavantajados
ou marginalizados.

Neste caso, inclusão diz respeito a todas as minorias, não deve significar, no entanto,
unificação das formas de atendimento apesar das especificidades, ou seja, oferecer os mesmos
recursos a quem apresente necessidades diferentes. Com isso, a legislação brasileira descreve o
perfil do público legítimo para os atendimentos nas diversas modalidades educativas.
Em relação à educação especial, a Lei 9394– Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB, 1996), é descrito no Art. 5811:

Entende-se por educação especial, para efeitos desta Lei, a modalidade de
educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação.

A provisão de serviços para o público da educação especial é descrito na Resolução nº
2/01 que Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica,
destacando no artigo 3:

11

Texto alterado pela Lei 12.796 de 4 de abril de 2013.
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Art. 3 - Por educação especial, modalidade da educação escolar, entende-se
um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que
assegure recursos e serviços educacionais especiais, organizados
institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns
casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a
educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as
etapas e modalidades da educação básica.

Mesmo com a vasta legislação contemplando o direito à educação das crianças com
deficiência, preferencialmente, na escola regular, a educação especial manteve-se organizada
da forma tradicional, apoiando-se na possibilidade de ocorrer de forma substitutiva ao ensino
comum. Essa compreensão levanta questionamentos e traz à tona discursos de estudiosos acerca
do tema. Segundo Mantoan (2006, p. 26):

Se ainda não é do conhecimento geral, é importante que se saiba que as escolas
especiais complementam, e não substituem, a escola comum. E as nossas leis
prescrevem esse (novo?) fato há quase duas décadas. As escolas especiais se
destinam ao ensino do que é diferente da base curricular nacional, mas que
garante e possibilita ao aluno com deficiência a aprendizagem desses
conteúdos quando incluídos nas turmas comuns de ensino regular; oferecem
atendimento educacional especializado, que não tem níveis, seriações,
certificações.

A autora propõe que todos os alunos, com ou sem deficiência, deixem de frequentar
ambientes educacionais à parte, pois estes segregam, discriminam e excluem, exceto no caso
de atendimento complementar especializado. Nesse sentido, Prieto (2006) sugere uma
redefinição dos fins da educação especial, visando principalmente a escolarização dos alunos
com deficiência junto aos demais.
Para o Movimento Surdo em Favor da Educação e Cultura Surda e para a FENEIS
(2011), a educação necessária aos surdos é específica e diferenciada, sendo inadequadas as
políticas inclusivas que mantêm no mesmo espaço pessoas com inúmeras diferenças. Para este
grupo, o que se propõe não é verdadeiramente uma política inclusiva, pois não atende às
necessidades educacionais do aluno surdo. O ideal seria uma educação similar à modalidade de
educação ofertada para os indígenas, dada à diferença etnolinguística. Nesta perspectiva, Lopes
(2013, p. 106) destaca que “Qualquer projeto educacional que vise a trabalhar com diferentes
culturas enfrentará a ameaça da colonização”, o que se traduz, para a autora em ‘falácia da
igualdade’ que colabora para a manutenção do fracasso escolar.
Prieto (2006) diz ser recorrente no discurso dos profissionais de educação a ideia de
inclusão escolar empregada com restrito sentido e entendida como simplesmente matricular
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alunos com deficiência no ensino regular. Segundo a autora, há muitos desafios a serem
enfrentados para se ter a educação como direito de todos. Prieto (2006, p.35) assinala:

[...] um deles é não permitir que esse direito seja traduzido meramente como
cumprimento da obrigação de matricular e manter alunos com necessidades
educacionais especiais em classes comuns. Se assim for, ou seja, se o
investimento na qualidade de ensino não se tornar uma ação constante, a
evolução das matrículas desse alunado na classe comum pode resultar em
recrudescimento da rejeição – já existente nas escolas – e em maior
dificuldade de estudarem junto com os outros alunos. Nesse caso, eles podem
atender a uma exigência legal, sem que isso signifique reconhecimento de sua
igualdade de direitos.

A autora ainda destaca a necessidade de romper com as distorções conceituais
instituídas pela sociedade, pois, tida como novo paradigma, poderá “causar deslumbramento a
ponto de não ser questionada e repetir-se como modelo que nada transforma” (PRIETO, 2006,
p. 40). E, como dizem Adorno e Horkheimer (1985, p. 31), “diante do esclarecimento, os
conceitos estão na mesma situação que os aposentados diante dos trustes industriais: ninguém
pode sentir-se seguro”.
Mesmo com discordâncias acerca do modelo de educação inclusiva, os teóricos acordam
quanto aos princípios de equidade nacional, não discriminação, valorização da diversidade e
plena participação na sociedade. Para Crochík et al (2013), defender a convivência entre os
diferentes não significa eliminar as diferenças, tampouco nivelamento entre os indivíduos, ao
contrário, essa diferenciação deverá ser acentuada. No entanto, ele alerta para a necessidade de
estar atento para que esse respeito à diferença não se torne preservação, no sentido de não
superá-las quando possível. As diferenças existem, mas para que elas não se tornem
desigualdades é preciso atrelar o princípio da igualdade de oportunidade ao princípio da
diferença, em outras palavras, possibilitar a todos o desenvolvimento de potencialidades, porém
dentro das condições de cada um.
Para Silva (2004, p. 131-132), há certa fragilidade nas discussões acerca das propostas
inclusivas pelo fato de ser restrita a uma pequena parcela da população, e, mesmo nos circuitos
em que essa reflexão deveria ser tomada como compromisso, ocorre de forma precária.
Segundo ela:

Nos circuitos mais próximos a essa reflexão - Faculdades de Educação,
Secretarias de Educação e Instituições Especializadas -, a discussão sobre o
que significa inclusão ainda é muito precária e confusa. Mesmo no âmbito da
academia, muitos se mostram indiferentes à questão, levando-os, quando
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informados, a questionar sobre a viabilidade da proposta, a adaptação das
crianças, a carência de recursos materiais, entre outros, sem mostrar, porém,
um compromisso maior, como se fosse uma necessidade distante.

Como visto, a temática da educação é envolta numa polissemia a ponto de o uso de
determinado vocábulo tomar sentidos variados a depender do contexto. Contudo, Adorno
(1976/2012, p. 141) apresenta uma concepção de educação com sentido dirigido à produção de
consciência crítica:
Evidentemente não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não
temos o direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas também não
a mera transmissão de conhecimentos, cuja característica de coisa morta já foi
mais do que destacada, mas a produção de uma consciência verdadeira. Isto
seria inclusive da maior importância política; sua ideia, se me é permitido
assim, é uma exigência política.

Partindo deste pressuposto, há um conceito ético possivelmente ameaçado caso o
processo educacional se paute meramente na apropriação de conhecimentos técnicos. Dada à
destacada exigência política da educação, não se pode imaginá-la como bandeira exclusiva da
educação entendida como especial. Os resultados apresentados na Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios – PNAD, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2011), a taxa de analfabetismo entre jovens de 10 a 25 anos ou mais foi estimada em 7,9% em todo
Brasil e 15,3% na Região Nordeste, indicando elevado número de analfabetos no País, tendo reflexos
nos graves problemas sociais vividos.
Percorrer as correntes teóricas da educação especial e os diversos conceitos associados
à prática educativa se torna evidente a existência, hoje, de um movimento proclamado
universalmente em favor do direito de todos à educação, mesmo sem haver consenso e
unanimidade quanto ao que seria o seu modelo ideal.
Essa temática levada ao campo da surdez mapeia diferentes representações abordadas
por seus elementos epistemológicos e as descreve quanto ao que seriam as concepções de forma
simplificada didaticamente: as teorias do âmbito tradicional, que estariam dentro das
perspectivas médicas ou as teorias socioantropológicas da surdez, que vêm dirigindo os
discursos e os dispositivos pedagógicos atuais.
A oposição entre os dois modelos, como se sabe, é insuficiente para construir um espaço
de significação pedagógica, pois são categorias que se tornam limitadas para garantir uma
representação dos dispositivos pedagógicos e suas práticas discursivas. No entanto,
configuram-se próximas ao modelo médico as práticas que limitam de alguma forma as
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estratégias para a educação de surdos. A atualização da escola regular com a incorporação de
alguma novidade pedagógica não se reverte em projeto ideal para surdos de forma simples.
Falando acerca das experiências do surdo na escola regular, Machado (2006), pontua
que a questão não está em rejeitar as tentativas de inserção dos excluídos (entre eles, o surdo)
na escola regular. Segundo ele, com isso:

Parece que se superficializa a temática sobre o processo de integração/inclusão
do surdo na escola regular, quando se limita o que sejam as ações necessárias
para sua integração/inclusão, ao fato de colocá-los fisicamente nas escolas
regulares, optando-se por modelos pedagógicos que expressam a herança que
a instituição, direta ou indiretamente, deixou para os educadores atuais – um
modelo clínico, oralista e assistencialista na educação de surdos. Esse modelo
ainda hegemônico, em síntese, pauta-se por uma atitude “normalizadora” em
que as diversas formas de educação de surdos têm a intenção de “ouvintizar”,
ou seja, de fazê-los parecer como ouvintes. (MACHADO, 2006, p. 41).

Em pesquisa realizada com surdos numa escola regular em 2007, a autora constatou
absoluto desconhecimento por parte da instituição sobre as propostas da política inclusiva para
esse público, revelando adesão à filosofia oralista, sem levantar a possibilidade da existência
de estratégias para a educação de surdos. No entender de Machado (2007) a escola inclusiva
tem representado somente um espaço de consenso e tolerância para com os diferentes, onde se
privilegia a convivência em detrimento da aquisição de conhecimentos.
A Política de Educação Inclusiva (BRASIL, 2007) reconhece que as necessidades
particulares de comunicação dos alunos surdos comprometem a escolarização, e, para o
ingresso desses alunos, prevê a educação bilíngue com serviços de intérprete de língua de sinais,
além do ensino de Libras para os demais alunos. Porém, a atuação pedagógica não tem sido
alterada em função da nova política. A postura tradicional de educação mantém rótulos, velhas
crenças, estigmas, resultando numa resistência cada vez maior às propostas de inclusão para os
surdos.
Este fato tem levado os estudiosos da área (QUADROS; SKLIAR; PERLIN, 2006) a
realizar pesquisas intituladas Estudos Surdos, colocando as questões referentes à educação
desse grupo no campo de padrões teóricos de educação que possibilitem ao surdo resgatar sua
cultura e seu papel político na construção de uma educação na qual esta cultura seja realmente
reconhecida, denunciando que os contextos da escola regular inclusiva não atendem às
necessidades.
Para eles, a educação específica e diferenciada em ambiente exclusivo seria a que
melhor atenderia às necessidades do surdo por oferecer condições iguais aos alunos na
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apropriação do saber e vincular o trabalho educacional à experiência surda. Os serviços de apoio
denominados como Atendimento Educacional Especializado, na interpretação dos autores,
prejudicam o desenvolvimento dos alunos, porque não oferecem escolaridade ou conclusão.
De acordo com Fernandes, E. (2012), orientações nesse sentido podem tornar os
resultados difusos, pois formariam conjuntos de sentidos gramaticalmente predeterminados, a
partir dos quais seria conduzida a sociedade, repleta de pré-interpretações das visões sociais de
mundo. Segundo a autora:

Muitos autores surdos e ouvintes insistem na lógica unilateral, ou seja,
fundamentam suas discussões como se houvesse uma cultura surda
hegemônica, uma língua de sinais apenas e ou uma história da humanidade
surda. Por outro lado a ambivalência possibilitaria realizar reflexões a partir
do princípio do inacabamento, da diferença, das múltiplas facetas que esse
cenário, Estudos Surdos, apresenta. (FERNANDES, E., 2012, p. 37).

Os argumentos apresentados e diversos estudos levam a entender que, dadas às
especificidades dos surdos, a escola inclusiva é exatamente o oposto da apresentada,
colaborando para a manutenção do surdo nas perspectivas terapêuticas, já que não lhes
possibilita a educação almejada. O ideal seria, nesse sentido, uma escola específica,
diferenciada, cultural e bilíngue para surdos.
Entendo que essa discussão precisa buscar o descentramento considerando a escola
como espaço de mesclas e hibridismos, como propõem Klein; Lunardi (2006). Isso significa
construir um espaço de questionamentos e interrogações sem negar as diferenças ou sobrepor
uma cultura sobre a outra, ao invés disso, pensar numa “Educação para Todos”, não segregadora
e que conjugue objetivos maiores para a formação do sujeito. Isso exige ponderar as
divergências nos discursos e nas propostas para alcançar o relativo ao compromisso do poder
público na esfera educacional.
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4. A EDUCAÇÃO DE SURDOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

Neste capítulo é discutido o surgimento de políticas públicas voltadas para a inclusão
de minorias no processo educacional, dando foco às estratégias específicas para o surdo, a fim
de apreciar a forma como tem sido tratada a educação de surdos em algumas determinações
legais, destacando os encontros e desencontros presentes nas muitas tentativas de dar um rumo
à educação especial e mais especificamente a do público deste trabalho. Em primeiro lugar, são
apresentadas considerações sobre a LDB e o PNE ponderando as propostas para a organização
da prática pedagógica a partir do currículo, dos métodos, da avaliação e outras aferições, no
intuito de compreender os discursos. Em seguida, são feitas reflexões sobre o Decreto
5626/2005 que confere modificações educacionais para o atendimento do surdo, no qual se
pontua certa distância entre o pretendido e o alcançado. A prática tem revelado que a presença
do surdo no ensino regular não tem incorporado os serviços conferidos no decreto. Por fim,
apresentam-se as determinações para a Educação Especial no município de Salvador que, em
seu direcionamento, conotam uma perspectiva inclusiva em favor das pessoas com deficiência.
Para isso, o Decreto 23.810/2013 e a Resolução 038/2013 são destacados, buscando verificar a
incorporação concreta de iniciativas nas propostas pedagógicas apresentadas, principalmente
no pertinente à formação dos professores e aos recursos disponibilizados para garantir qualidade
na educação.
A educação de surdos no País começou a ser traçada, como já demonstrado, no século
XIX e tem sido transformada à medida que novas ideias surgem, construindo sua trajetória a
partir do contexto histórico cultural vivido. Segundo Jannuzzi (2012), o Brasil sempre sofreu
influências de outros países e, com interesses econômicos, buscou adaptar documentos e
diretrizes educacionais internacionais à sua realidade. Apesar disso, lentamente, vem
promovendo o acesso de minorias à escolarização. As diretrizes mundiais têm impulsionado o
País para uma educação mais unificada, mesmo com a vastidão territorial e as especificidades
locais. No entanto, resultam em propostas variadas em decorrência das diferentes
interpretações.
Observa-se, assim, o surgimento de leis e resoluções voltadas à educação baseada em
critérios morais nos quais a segregação de pessoas tornou-se intolerável. Segundo Mendes
(2006, p. 388):

Os movimentos sociais pelos direitos humanos, intensificados basicamente na
década de 1960, conscientizaram e sensibilizaram a sociedade sobre os
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prejuízos da segregação e da marginalização de indivíduos de grupos com
status minoritários, tornando a segregação sistemática de qualquer grupo ou
criança uma prática intolerável. Tal contexto alicerçou uma espécie de base
moral para a proposta de integração escolar, sob o argumento irrefutável de
que todas as crianças com deficiências teriam o direito inalienável de
participar de todos os programas e atividades cotidianas que eram acessíveis
para as demais crianças.

Após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada na
Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, a ideia de igualdade de
direitos entre os homens passou a ser mais difundida, fomentando o surgimento de movimentos
em prol das pessoas com deficiência. Segundo Mendes (2006) e Jannuzzi (2012), esses
movimentos se intensificaram e ganharam força na reivindicação por políticas que dessem às
pessoas com deficiência os direitos de uma vida mais próxima daquela considerada normal.
No entanto, sabe-se o quanto é complexo inserir propostas que exigem novas posturas
da sociedade, pois implicam diretamente em mudança nas configurações dos indivíduos, seus
preconceitos e estereótipos. Para Crochík (2011, p. 12), “As características de um povo que
foram determinadas historicamente, devido à determinação social, são considerados inerentes
a ele”. Neste caso, as pessoas com deficiência são estigmatizadas pela sociedade de forma a
serem classificadas previamente em categorias. Segundo Crochík (2011, p. 23):

Assim como os preconceitos tendem a fixar os objetos de uma vez para
sempre, a nossa cultura apresenta o que é percebido como imediato, como
natural. O pensamento é treinado para adaptar-se à realidade tal como se
apresenta a não para refleti-la a partir daquilo que a determina [...].

Isso leva a entender que os surdos integram uma categoria social para a qual suas
possibilidades e limitações são determinadas socialmente a partir da diferença, sendo a
desigualdade escolar compreendida como inerente a esta. Tornam-se vítimas desse sistema,
passeiam por programas e transformações legais que, apesar de necessárias, ainda se mostram
insuficientes. Para Silva (2004, p. 133) “A falência do sistema educacional não se reverte com
reformas, se limitadas a ações no âmbito pedagógico-escolar, numa tentativa de harmonização
de instâncias contraditórias”.
Por isso, apesar das reformas educacionais, o nível de conhecimento escolar da maioria
dos surdos nas séries finais do Ensino Fundamental não corresponde ao esperado; esses alunos
não têm garantido o desenvolvimento das habilidades básicas de leitura e escrita, para as quais
apresentam resultados nada satisfatórios. Segundo Bourdieu (1998, p. 53):
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[...] para que sejam favorecidos os mais favorecidos e desfavorecidos os mais
desfavorecidos, é necessário e suficiente que a escola ignore, no âmbito dos
conteúdos do ensino que transmite, dos métodos e técnicas de transmissão e
dos critérios de avaliação, as desigualdades culturais entre as crianças das
diferentes classes sociais.

No caso da criança surda, significa que ao tratá-la formalmente de modo igual às
ouvintes, em direitos e deveres, a escola privilegiaria, dissimuladamente, quem, pela bagagem
familiar e cultural, já é privilegiada: a criança ouvinte.
Assim, para essa criança, a educação escolar deverá ser garantida por meio da língua de
sinais e a aprendizagem da Língua Portuguesa somente na modalidade escrita e com
metodologia de segunda língua, sem assumir, portanto, status de língua majoritária. A
consideração desse fato é importante porque se o processo educacional não deve valorizar a dor
e a capacidade de suportá-la (ADORNO, 1968/2012), devem ser banidas as experiências
educativas que submetem os surdos à dureza da aprendizagem de uma língua, partindo de uma
via de impedimento, o auditivo, como se essa fosse o único caminho possível.
O contexto ainda deve assegurar o contato com surdos adultos fluentes em língua de
sinais no espaço escolar como forma de construir seu significado social segundo os próprios
surdos, possibilitando o acesso da criança surda à sua língua e às experiências culturais surdas,
caso contrário ela poderá utilizar práticas comunicativas parciais com consequências negativas
para o desenvolvimento cognitivo e, sobretudo, para o acesso à informação. Sendo assim, o
desafio é grande, pois desde 1975, em congresso realizado em Washington (BARBOSA, 2011),
já era evidente que o enfoque oralista resultava em surdos subeducados, levando ao início de
novas propostas de ensino.
Muitos pesquisadores (SÁ, 2006; SKLIAR et. al., 2013; FERNANDES, E., 2003;
PERLIN, 2013) defendem, cabe aqui pontuar, que a surdez não deve ser vista como deficiência
auditiva, restrita ao biológico e no âmbito das perspectivas médicas; deve ser compreendida a
partir das suas especificidades e experiências visuais, o que caracteriza a identidade e a cultura
surda. Reconhecer a identidade e cultura surdas é perceber esses indivíduos enquanto
comunidade linguística, distinguida por compartilhar uma língua de sinais e valores culturais
próprios. A cultura, neste caso, é entendida como um campo de forças subjetivas dando sentido
ao grupo dos surdos, com elementos favoráveis à convivência com outros. Essa
cultura/identidade se manifesta através da linguagem e por experiências próprias da surdez,
construídas nas práticas discursivas. Sá (2006) adverte sobre o incômodo que a ideia de cultura
surda provoca por contrariar a concepção de cultura universal, na qual todos compartilham
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propriedades comuns, geralmente por quem desconhece o surdo e seus processos criativos para
o teatro, brincadeiras, literatura, poesia e tecnologia utilizados no cotidiano. Segundo ela, apesar
de espelhar experiências da cultura maior, o surdo percebe e compreende certos aspectos de
forma específica, sendo por isso mobilizado pelo reconhecimento legítimo de sua cultura.
Colocada essa problemática no eixo educacional fica clara a importância de se discutir as
políticas públicas voltadas ao investimento na qualidade da educação para o surdo com o
compromisso de formação deste cidadão, não só com vistas às questões linguísticas, mas
visando assegurar a aquisição de conhecimentos segundo propõem as instituições de ensino.
Para Bourdieu (1998), transmitir uma ‘mensagem’ a todos os alunos igualmente, como se todos
tivessem os mesmos mecanismos de decodificação faz com que os conhecimentos sejam
adquiridos apenas por quem tem a cultura escolar como familiar e convive, portanto, com os
conteúdos e a linguagem utilizados no ambiente da escola.
Sob tal aspecto Carvalho (2013, p. 96) afirma que “as políticas públicas na área da
educação, se isoladamente concebidas, continuarão gerando e perpetuando as diversas formas
de exclusão de alunos”. Cabe então verificar como a educação especial vem sendo tratada pelas
políticas públicas Brasileiras na tentativa de identificar encontros e desencontros nos discursos
direcionados à área da educação especial e da educação de surdos: Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB - Cap. V) e as alterações pela Lei 12.796/2013e Plano Nacional de
Educação com Projeto de Lei nº 8.035/2010, transformado na Lei Ordinária 13005/2014, além
do Decreto 5626/2005 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais; das Políticas Municipais
da cidade do Salvador (BA) para a educação básica constantes no Decreto 23.810/2013 –
Operação Salvador Alfabetiza e a Resolução 038/2013 que estabelece normas para a Educação
Especial na perspectiva da educação inclusiva.

4.1 Considerações sobre a LDB e o Plano Nacional de Educação
A LDB – Lei nº 9.394 de 1996, alterada pela Lei 12.796 em 2013, foi o primeiro
documento brasileiro a destinar um capítulo à Educação Especial, sendo já contemplada na
LDB 4.024/1961 como possibilidade de ser enquadrada no sistema de educação, assim também
na LDB 5692/1971 que previa tratamento especial às crianças que apresentassem deficiência.
Nela, conforme visto anteriormente, a educação especial é entendida como uma “modalidade
de educação escolar, oferecida preferencialmente na Rede Regular de ensino para educandos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”
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(Art.58). Nesta iniciação é oportuno mencionar o uso do termo ‘preferencialmente’ presente no
artigo, alvo inclusive de muitas discordâncias por conotar uma opção, uma escolha entre os dois
sistemas. Mesmo privilegiando o ensino regular, não define a obrigatoriedade, podendo induzir,
equivocadamente, à existência de uma proposta de educação diferenciada daquela destinada
aos alunos típicos, uma dicotomia entre o regular e o especial.
Muitos dos equívocos gerados em torno da educação inclusiva são consequências do
entendimento da proposta como dirigida unicamente aos alunos com deficiência, mesmo
quando aplicada no ambiente da escola regular. A prática da inclusão, nesse caso, poderá se
apresentar como um anexo da escola regular, reforçando, portanto, a continuidade da exclusão
e discriminação. Coadunando com essa ideia, Costa (2005, p. 67), defende que o momento não
é o de pensar a própria concepção de educação especial, pois ela em si já “contém a ideia de
discriminação, de segregação, de barbárie, de exclusão escolar, social e cultural dos educandos
com deficiência, denominados como ‘especiais’”.
O acesso de todos ao mesmo espaço não configura inclusão, que pressupõe
reorganização da prática pedagógica a fim de estabelecer critérios comprometidos com a
equidade e qualidade. Em função disso, é conveniente analisar o proposto pela LDB na
consideração desses aspectos.
No Art. 59, ao tratar do currículo, métodos, avaliação e recursos, a LDB expõe:

Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:
I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização
específicos, para atender às suas necessidades;
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar
para os superdotados;
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior,
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem
capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com
os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentam uma
habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Percebe-se que a redação volta a conferir currículo, método, avaliação e recursos como
assuntos específicos da educação especial. Não se trata de desconsiderar a importância da
revisão dos procedimentos escolares para os alunos que apresentem necessidades específicas,
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porém trata-se de ponderar essa movimentação como não necessariamente decorrente da
presença dos alunos com deficiência: emana, sim, de uma movimentação extensa pela busca da
qualidade educacional para todos, visto as mazelas educacionais como não restritas apenas ao
público da educação considerado especial. O problema reside na falta de se pensar numa
educação para todos e para a qual convém a adoção da prática pedagógica numa abordagem
mais diversificada. Mantêm-se, assim, os moldes da educação tradicional com considerações à
parte para os alunos tidos em situação de inclusão, destacando-se a especificidade desses
discentes. Para Crochík et. al.(2013), a ênfase em determinado grupo poderá, inclusive, afetar
a implantação de propostas, como no caso da educação inclusiva. Nas palavras dos autores:

Ora, a ênfase em um dos grupos que deve ser comtemplado com a educação
inclusiva pode estar afetando a sua implantação, posto que as dificuldades
provenientes do gênero, da classe social e de culturas distintas podem se
relacionar à aquisição da cultura, mas não à dificuldade de incorporá-la,
quando se oferecem meios adequados para isso, ao contrário do que ocorre,
em geral, com os alunos que têm deficiência; além disso, essa ênfase em uma
minoria continua a possibilitar a discriminação por grupos, em vez de
promover uma educação para todos que não deixe de diferençar as
necessidades de cada aluno, independente de pertencer ou não a uma minoria.
(CROCHÍK et. al., 2013 p. 31).

Quando ocorre a manutenção dos tradicionais métodos de ensino e de avaliação, surge
a necessidade de estabelecer formas específicas para os alunos considerados em situação de
inclusão, criando-se a especificação de grupos e suas classificações. A discussão sobre a
educação inclusiva, nesse sentido, precisa dar conta de todas as diferenças, abrindo espaço para
a diversidade em sala de aula, sem, no entanto, se limitara isso, considerando o caráter universal
da proposta. As minorias devem se constituir no universal para poder expressar as
particularidades, e, segundo Crochík et. al.(2013), isso não significa ‘eliminar as diferenças’,
mas sim acentuar as possibilidades de diferenciação.
As ações do Ministério da Educação e Cultura – MEC têm, segundo Mendes (2006, p.
400), deslocado “o debate de seu cerne, que seria como melhorar a qualidade da educação
brasileira para todos os alunos indistintamente, para centralizar na questão de onde os alunos
com necessidades educacionais especiais deverão estudar”. A autora acusa que, no âmbito dos
estados e municípios, tal política tem sido guiada por interesses econômicos, pois reduz custos
ao justificar fechamento de programas, serviços e financiamento das escolas especiais. Jannuzzi
(2012, p. 45), analisando o impasse acerca da integração dos “anormais” nas escolas no início
do século XX já apontava:
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A defesa da educação dos anormais foi feita em virtude da economia dos
cofres públicos e dos bolsos dos particulares, pois assim se evitariam
manicômios, asilos e penitenciárias, tendo em vista que essas pessoas seriam
incorporadas ao trabalho. Também isso redundaria em benefício dos normais,
já que o desenvolvimento de métodos e processos com os menos favorecidos
agilizaria a educação daqueles cuja natureza não se tratava corrigir, mas de
encaminhar.

Isso representa, para Mendes (2006), uma contradição perigosa – argumentos
econômicos versus argumentos legítimos dos movimentos sociais - passível deformas mais
sutis de exclusão. Por isso, a política de inclusão escolar não poderá ser vista de forma
setorizada. Segundo a autora (MENDES, 2006, p. 400), “não há como construir uma escola
inclusiva num país com tamanha desigualdade”.
A LDB, como documento que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, não
propõe a diversificação de currículos, métodos e avaliações de modo a contemplar os objetivos
educacionais para toda a clientela educacional, destacando de forma genérica a adequação de
práticas de ensino voltadas aos alunos com deficiência, TGD e altas habilidades ou
superdotação. Para Pucci (2000), o Brasil acabou cedendo às lutas da sociedade civil e às
pressões internacionais para universalizar o ensino a todas as crianças, porém encontrou formas
de continuar a favorecer interesses dos grupos hegemônicos. A escola funciona como um campo
favorável à semiformação, com propostas curriculares, conteúdos disciplinares e metodologias
que oferecem um ensino medíocre, acrítico e empobrecido de experiências formativas. Daí a
necessidade de vasta documentação legal, a exemplo de pareceres, orientações e decretos a fim
de costurar reajustes que possam ampliar o entendimento da situação educacional do País, já
que as diretrizes não trazem um corpo bem definido em suas propostas. Nesse sentido, cabe
uma discussão sobre a forma como o tema é inicialmente apresentado no Projeto de Lei nº
8.035/2010, recentemente transformado na Lei Ordinária 13005/2014.
De maneira inovadora, esse PL foi iniciado por meio de debate na sociedade conduzido
por uma Comissão de Educação e Cultura, promotora de encontros regionais em seis capitais
brasileiras. Essa ideia surgiu, segundo o documento, para fomentar a participação democrática
considerando a diversidade da educação brasileira, embora isso não representasse para o
movimento de surdos a participação na composição do texto. O PNE estabelece 20 metas a
serem alcançadas pelo país até 2020 e, em meio a fortes ataques às suas propostas, sofreu
pressão das entidades ligadas aos movimentos das pessoas com deficiência que, somado a
questionamentos de outros segmentos, resultou no atraso da aprovação. Dentre as polêmicas
situadas no âmbito da educação especial, inseriu discussões sobre o repasse de verbas e o
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controverso atendimento destinado aos surdos nas escolas inclusivas, sofrendo, por conta disso,
várias reformulações até culminar em sua aprovação.
Em seu Art. 8, parágrafo 1, inciso III, a Lei Ordinária decreta:

Os entes federados estabelecerão nos respectivos planos de educação
estratégias que:
III - garantam o atendimento das necessidades específicas na educação
especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis,
etapas e modalidades;

A educação especial é aqui garantida em todos os níveis, etapas e modalidades na
perspectiva de um sistema educacional inclusivo. Na Meta 1 do PL, que tratava da Educação
Infantil se previa no tópico1.9: Fomentar o acesso à creche e à pré-escola e a oferta do
atendimento educacional especializado complementar aos educandos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a
transversalidade da educação especial na educação infantil.
Fomentar o acesso dos educandos com deficiência à educação infantil com a oferta de
atendimento educacional especializado de forma complementar parece insuficiente para
eliminar as desvantagens em relação às crianças típicas, principalmente das crianças surdas com
necessidades específicas na comunicação, seja oral ou gestual. Para que a educação inclusiva
não seja ‘fenômeno de retórica’, como denuncia Mendes (2006), é necessário evitar o
descompromisso com a simples oferta de vagas nas classes comuns. Considerando o público
surdo da educação infantil, esta seria a etapa mais necessária para garantir o acesso a uma
língua. Com isso, as reivindicações organizadas pela FENEIS frente às demandas do povo
surdo, deram novo relevo a essa meta, agora posta na Lei da seguinte forma:

1.11: priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do
atendimento educacional especializado complementar e suplementar aos (às)
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças
surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação
básica;

Nesse caso, a escola não poderá ter como único diferencial um atendimento
especializado no contraturno e deverá assegurar educação bilíngue desde a primeira infância.
Quando adquirida, vale ressaltar, a língua passa a fazer parte dos mecanismos mentais do
indivíduo, de forma que a aquisição tardia poderá dificultar a estruturação do pensamento
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(FERNANDES, E.,2003). Ou seja, isso evidencia os resultados significativos das
manifestações.
Desconsiderar a mudança da escola, segundo prevê o PNE, poderá conduzir para o
oposto do que se propõe, constituindo a escola inclusiva em arranjos parecidos à especial.
Afirmar o direito a uma educação plena e emancipadora exige pensar não numa metodologia
corretiva em turno complementar, mas uma proposta capaz de exceder a questão estritamente
física e temporal. Seria o caso de perguntar, por exemplo, como essa escola poderá superar
concretamente as dificuldades de interação entre o professor ouvinte e a criança surda? Como
vencer as barreiras nas interações entre as crianças ouvintes e surdas? Talvez nem seja preciso
mencionar que a qualidade das interações estabelecidas implica diretamente no
desenvolvimento geral das crianças, influenciando no aspecto cognitivo e psicológico do
aprendiz.
Prieto (2006) argumenta que um dos desafios a se enfrentar diz respeito a não traduzir
o direito de todos à educação meramente como cumprimento da obrigação de matricular e
manter alunos com deficiência nas classes regulares. Isso significa em enfrentar os problemas
didáticos para garantir a aprendizagem de todas as crianças. Para tanto, a autora defende
dissociar a ideia de que uns vão à escola para aprender e outros unicamente para se socializar,
entendendo a premissa de ultrapassar a ideia segundo a qual para os alunos com necessidades
educativas especiais, sala de aula seja um mero espaço de socialização. Em suas palavras
(PRIETO, 2006, p. 60): “Escola é espaço de aprendizagem para todos”!
Das metas e estratégias previstas no PNE, de acordo com o novo texto da Lei é
destacado, de maneira específica na Meta 4, o público dos alunos com deficiência e suas
demandas, como constam nos trechos aqui destacados:

Meta 4: universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades
ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Estratégias:
4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes da educação regular
da rede pública que recebam atendimento educacional especializado
complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na
educação básica regular, e as matrículas efetivadas, conforme o censo
escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições
comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
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com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da
Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007;
4.2) promover, no prazo de vigência deste PNE, a universalização do
atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0
(zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento
e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei no 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional;
4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos
(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação
básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a
família e o aluno;
4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa
como segunda língua, aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva
de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e classes bilíngues e em escolas
inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de
2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e
surdos-cegos;
4.16) incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de
formação para profissionais da educação, inclusive em nível de pósgraduação, observado o disposto no caput do art. 207 da Constituição
Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos
processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento;
4.19) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de
favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do
sistema educacional inclusivo.

Esta meta, agora reformulada, foi a que mais gerou desacordo e implicou em inúmeras
propostas de emendas substitutivas, principalmente entre o público envolvido na discussão
sobre educação de pessoas surdas. Segundo a FENEIS, devido às necessidades particulares de
comunicação das pessoas surdas, a educação seria mais adequada em escolas específicas ou
classes especiais e unidades em escolas regulares, especificidades não ensejadas no texto do
PL. Para essa defesa buscou-se aporte em discursos presentes nas Normas para Equiparação
de oportunidades para Pessoas com Deficiência da ONU n.º 48/96 – 1993 e na Declaração de
Salamanca (1994) por meio dos quais se propôs alteração da redação dessa meta através da
Proposta de Emendas Substitutivas ao Projeto de Lei. O debate acerca da inclusão do surdo
voltou à pauta retomando o pleito por um ensino específico que oportunizasse, de forma
incondicional, uma modalidade complementar ou substitutiva ao ensino comum. A matrícula
compulsória no ensino regular, de acordo coma FENEIS, restringiria a possibilidade de
manutenção de instituições especializadas como parte da organização da educação brasileira.
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Logo seria realizada quase estritamente em caráter complementar. Na proposta de emenda
apresentada, o PNE deveria conter a possibilidade de oferta educacional em instituições
educacionais especiais ou bilíngues, alternativas e/ou substitutivas à educação comum. Assim,
os argumentos resultaram, pelo visto, na garantia legal de criação de escolas bilíngues para os
surdos além da manutenção das escolas especiais para que as pessoas com deficiência possam
continuar gozando do direito de escolher onde vão receber sua educação, seja na escola regular
ou especial.
Desse modo, a discussão em torno do acesso das crianças surdas ao ensino sai do foco
das questões, pois a política inclusiva extrapola a obrigação de matricular todos os alunos com
deficiência em escolas regulares, principal denúncia da FENEIS. Segundo a federação, as
questões relacionadas à língua de instrução, acessibilidade, métodos de ensino, materiais
didáticos específicos e processos de avaliação diferenciada deixavam muito a desejar,
mostrando-se obsoletas, inadequadas ou inexistentes. A imagem construída dessa tensão é a de
um cabo de guerra, ficando de um lado aqueles que refletem a educação a partir da concepção
de inclusão como direito jurídico e, do outro lado, os que enquadram a educação inclusiva na
teoria educacional. Entendido dessa forma, parece prudente pensar o sentido da teoria da
educação a partir da abordagem do direito jurídico, jamais recusando o direito educacional em
prol da teoria educacional.
Analisando e discutindo sobre as dificuldades e ambiguidades enfrentadas pelas
políticas públicas assentadas na inclusão escolar dos deficientes e, por outro lado, nos
incômodos que provocam, Veiga - Neto (2011) argumenta que uma dessas dificuldades está
ligada à resistência de muitos educadores conservadores e outras são de ordem epistemológica
ou prática: seja por abordar as identidades culturais de modo generalizante e indiferenciado,
seja por tratá-las de maneira simplificada, vendo o mundo sempre pela dicotomia do
dominador-dominado. Segundo esse autor, a escola é o local onde se dão as relações de poder
e saber, denunciando: “o que parece ocorrer apenas no âmbito escolar pode ter – e, quase
sempre, tem – ligações sutis e poderosas com práticas (discursivas e não discursivas) que
extravasam a própria escola (VEIGA-NETO, 2011, p. 109-110)”. Para esse estudioso não é
suficiente ter vontade política e competência técnica para a implementação da inclusão; é
necessário tematizar essas dificuldades desnaturalizando-as e desconstruindo-as, pois estão
edificadas a partir das relações sociais (não transcendentais), resultantes de muitos arranjos
históricos que podem vir a ser rompidos.
Para Veiga - Neto (2011), as políticas de inclusão não têm a intenção de qualidade para
todos, mas de ordenamento, de manter todos dentro de uma suposta norma. Nesse sentido,
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aproximar do outro tem o objetivo de detectar a sua diferença e estabelecer o estranhamento,
seguido da clássica dicotomia: normal – anormal. Neste caso, o anormal consiste em mais um
caso, previsto, sempre, pela norma (Veiga - Neto, 2011), funcionando a inclusão somente como
“dispositivo de equalização”. O autor defende que não basta abordar somente a discussão ética,
pois isso consistiria uma prática reducionista favorável tão somente a uma técnica normativa:
incluir para excluir. Traduzindo para a educação de surdos, isso significa dizer que a escola
continua a excluir os surdos de maneira contínua, mas, agora, mantém em seu seio aqueles que
exclui. Ou seja, ficam de fora mesmo estando dentro. Sendo influenciada pela esfera cultural
que mantém os sujeitos numa lógica de normalização12, a escola acaba por expressar sua
ideologia e preconceitos.
Diante disso, entendo a necessidade de incorporar a essa discussão aspectos
pedagógicos que venham a possibilitar, cada vez mais, a inserção e inclusão dos surdos no meio
social e educacional, sem prejuízos das suas necessidades específicas. Neste sentido, concordo
com Bastos (2013, p. 49) quando afirma que:

É preciso achar um ponto intermédio no qual repousem ideias que não
suprimam as necessidades dos indivíduos surdos e assim os prejudiquem, ou
seja, uma forma de lidar com a surdez, na qual, as especificidades não sejam
escamoteadas em nome de narrativas acríticas e um ponto que não
descaracterize o potencial das pessoas surdas.

Assim, a tensão se evidencia, como alerta Prieto (2006) pelo enfrentamento entre quem
defende a proposta de uma escola única comprometida com o atendimento de todos e os
defensores da igualdade de oportunidade como diversidade de opções de atendimento escolar,
o que significa manter, além da escola comum, as especializadas. Pelo visto a educação de
surdos tem situado seu debate neste segundo grupo. Todavia é necessário destacar que se
assume o risco de mantê-la na caracterização excludente, a partir da deficiência. Segundo Skliar
(2004, p. 6), “se se acredita que a deficiência, por si mesma, em si mesma, é o eixo que define
e domina toda a vida pessoal e social dos sujeitos, então não se estará construindo um verdadeiro
processo educativo, mas um vulgar processo clínico”. Para Mazzotta (1982, p. 18) “são as
necessidades educacionais individuais, globalmente consideradas, confrontadas com os
12

Normalização é um conceito que se refere à padronização de normas de linguagem, pensamento e ação que, se
não incorporadas, “não há como se comunicar, pensar, agir; não há como expressar as próprias diferenças
individuais”.
Fonte:CROCHÍK, J. L. Normalização e diferenciação do indivíduo com deficiência mental: uma análise do filme
‘Os dois mundos de Charly’. Revista da Faeeba – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 16, n. 27, p. 1929, jan./jun., 2007.
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serviços educacionais existentes na comunidade, que devem subsidiar a definição da via ou dos
recursos a serem utilizados para a educação de qualquer pessoa”. Ou seja, é preciso sair do
debate acadêmico e situá-lo no espaço educacional de fato.
No detalhamento da Meta 4 do Projeto de Lei há outra consideração a ser feita. Diz
respeito à estratégia 4.4: o PL sequer citava a atuação do intérprete nas salas mesmo sabendo
da importância da atuação desse profissional para garantir a participação dos alunos surdos em
atividades com toda a comunidade escolar na rede pública a fim de estabelecer comunicação
com os ouvintes. Na redação dada à Lei Ordinária 13005/2014 na Estratégia 4.13 consta agora:

4.13. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para
atender à demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento
educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores
(as) e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores
de Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues(grifo nosso).

Oferecer materiais didáticos acessíveis e tecnologia assistiva, o que antes estava
previsto, não garantiria acessibilidade ao surdo, tampouco uma educação bilíngue. Mais
perigoso ainda era o fato de se reduzir a acessibilidade das pessoas aos espaços até então à mera
incorporação de técnicas e recursos didáticos, suprimindo a riqueza da relação que é a
possibilidade de proporcionar experiências formativas entre a criança surda e a comunidade
escolar ouvinte, prescindindo do diálogo vivo entre eles. Pucci e Ramos-de-Oliveira (2007, p.
43) destacam: “A aula deveria ser, em seus melhores momentos, um curso, uma corrente, um
fluir sobre o leito”.
Na nova redação da Lei Ordinária observa-se a supressão da estratégia 4.6 do PL e,
portanto, do termo “beneficiário do benefício de prestação continuada” que era usado em alusão
à ampliação do atendimento dos alunos com deficiência na rede pública regular de ensino.
“Beneficiário” remetendo a benefício e não a direito. Nesse sentido, tomar por empréstimo ou
atrelar os usuários do serviço da assistência social às propostas pedagógicas é julgar
antecipadamente as possibilidades desse aluno, legitimando de antemão o seu fracasso e
limitação. O cruzamento das informações saúde/assistência social/educação serve para retirar
dos indivíduos a individualidade, fazendo com que a vida seja gerida por um padrão de
comportamento: desajustado em uma esfera social, desajustado em todas. “A escola, como
espaço importante e determinante das relações sociais, sofre, em suas atividades educativas e
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formativas, a ratio da submissão e da adaptação que perpassa as outras esferas sociais”. (PUCCI
e RAMOS-DE-OLIVEIRA, 2007, p. 47).
Com tudo isso, é fato que os diversos dispositivos legais construídos no Brasil em
relação à educação inclusiva não provocaram interesse nas suas implantações. Na LDB,
observa-se a educação especial inserida na política geral de educação como apêndice,
configurando tentativas de aproximação entre o ensino comum e a educação especial, mas que,
efetivamente, continua caminhando paralelamente em termos de políticas e ações educacionais.
Contudo, o PNE dá novo encaminhamento à educação especial, criando expectativa positiva ao
redimensionar as formas de atendimento a esse público, mas convém dizer que o
desaparelhamento das escolas, tanto em aspectos materiais, quanto humanos é o que torna essas
leis distantes de sua realização. Nesse sentido, cabe pontuara necessidade da participação das
minorias no processo educativo e os investimentos indispensáveis a fim de criar condições reais
para que lá permaneçam. Adorno (1965/2012), no texto Tabus Acerca do Magistério, assevera
que as escolas sempre tendem a se fechar em si mesmas, mas isso se constitui por uma
necessidade contra as quais elas têm poucas condições de resistência. Segundo este autor, “a
sociedade não repousa em atração, em simpatia, como supôs ideologicamente desde Aristóteles,
mas na persecução dos próprios interesses frente aos interesses dos demais” (ADORNO,
1967/2012, p. 134). Isso leva a suspeitar do interesse real para que tais transformações ocorram
de fato.
Na verdade, a proposta de inclusão, ao tempo em que representa um avanço nas
orientações legais, traz o risco de se tornar em seu oposto, caso se faça uma adesão às cegas.
No entanto, essa é uma proposta necessária de ser colocada em prática, mesmo sabendo-a
contrária aos interesses do sistema. O desafio é ultrapassar o que está meramente instituído
legalmente, transpor e “construir respostas educacionais que atendam às necessidades dos
alunos” (PRIETO, 2006, p. 69). Para dar continuidade a esse tema, será discutido a seguir o
decreto 5626/2006.
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4.2 Considerações sobre o Decreto 5626/2005

O decreto 5626/05 regulamenta a Lei 10.436 de 2002 que reconhece a língua de sinais
como meio legal de comunicação e expressão. Determina a educação de surdos baseada numa
proposta bilíngue numa perspectiva inclusiva, na qual o surdo é percebido a partir de sua cultura
manifestada principalmente pelo uso da Libras; resguarda ainda o direito daqueles que optam
por uma educação na língua oral, denominados pessoas com deficiência auditiva.
As inovações trazidas por este decreto delineiam uma série de modificações necessárias
nas escolas onde os surdos estejam incluídos. Listam-se:

- Reconhece a Libras enquanto língua de instrução no espaço escolar e, para isso, prevê
a formação de professores, instrutores e intérpretes de Libras.
- Dá ênfase ao ensino da língua portuguesa como segunda língua, na modalidade escrita,
prevendo também a formação de professores para essa função em nível superior.
- Apoia a difusão da Libras em toda comunidade escolar por meio de oferta de cursos.
- Dá direito ao aluno ao atendimento educacional especializado como complementação
curricular, em turno oposto a aula, destacando que não terá caráter substitutivo ao ensino
regular. Na educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental, esse
atendimento deve abranger o ensino da Libras numa perspectiva dialógica, funcional e
instrumental.
- Nas séries finais do ensino fundamental, ensino médio e educação superior, o ensino da
Libras e da língua portuguesa como segunda língua, acontecerão como áreas de
conhecimento, portanto como disciplinas curriculares.
- Garante a presença de intérpretes nas séries finais do ensino fundamental, médio e
superior.
- Ressalta que deve ser proporcionado ao professor acesso à literatura e informações sobre
a especificidade linguística do aluno surdo.
- Destaca que a avaliação deve reconhecer a condição do surdo enquanto aprendiz de
português como segunda língua, portanto, que tem singularidade linguística em suas
construções, considerando assim, a importância da valorização do aspecto semântico.

Como se sabe, inúmeras propostas de atendimento educacional para as pessoas com
deficiência foram criadas na tentativa de atender aos princípios de uma educação para todos.
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Todavia, é necessário pontuar a enorme distância entre o proposto e o alcançado ao longo de
quase dez anos deste decreto, o que induz à desconfiança de certa ineficácia programada, como
forma de manutenção da alienação. A elaboração de documentos distantes da possibilidade de
serem realizados resulta em reformas muito pontuais e insuficientes, o que, para Adorno (2005)
observa-se por toda parte sob a crítica de sucessivas gerações. Adorno (2005, p.2) acentua:
Reformas pedagógicas isoladas, indispensáveis, não trazem contribuições
substanciais. Poderiam até, em certas ocasiões, reforçar a crise, porque
abrandam as necessárias exigências a serem feitas aos que devem ser educados
e porque revelam uma inocente despreocupação frente ao poder que a
realidade extra pedagógica exerce sobre eles.

Isso significa dizer que pretender mudanças das práticas escolares desconsiderando as
práticas sociais tornará inviável qualquer proposta, pois “enquanto a sociedade gerar a barbárie
a partir de si mesma, a escola tem apenas condições mínimas de resistir a isto” (ADORNO,
1965/2012 p. 116). As relações fundamentadas no poder econômico impedem o acesso das
minorias à real formação, dando-lhes a ideia de uma possível flutuação pessoal, mas negandolhes os pressupostos reais para a autonomia. Entre os surdos, por conta disso, foi cultivada a
ideia de rompimento com as barreiras sociais, entretanto acabaram “emaranhados na rede do
sistema” ao se depararem com o difícil cumprimento das propostas. Evidencia-se isso já no art.
3 ao propor:

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.

Essa orientação, apesar de legitimar a língua e conferir direitos antes negados aos
surdos, apresenta um discurso que mesmo não se tratando de meta impossível, configura-se
como uma questão não tão simples de se concretizar. A inclusão da Libras como disciplina
obrigatória nos cursos de pedagogia tem significado oferecer noções básicas de língua de sinais,
muitas vezes por meio de cursos à distância ou semipresenciais, o que não garante o mínimo
em relação ao necessário na qualidade da formação desse professor. A ideia de formação, neste
caso, alia-se à crença de que ao alcançar o mínimo atinge-se a satisfação, sendo assim a
educação mera apropriação de instrumental técnico.
Pacheco (2011) menciona pesquisa realizada em São Paulo sobre os determinantes do
desempenho escolar do Brasil. Os cursos de capacitação para professores das escolas públicas
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destinados a melhorar o ensino não estão, segundo tal estudo, fazendo diferença no desempenho
dos alunos, indicando pouca ou nenhuma alteração em suas práticas. Confirma-se assim que os
conhecimentos adquiridos nessas ‘pseudoformações’ são superficiais e resultam em práticas
bastante reducionistas. Com a regulamentação da Libras ocorre algo similar, evidenciando que
na prática o aluno surdo continua mais excluído nas salas de aula regulares, enfrentando
dificuldades minimizadas, na maioria das vezes, por seus familiares. No texto Teoria da
Semicultura (2005, p.5), Adorno enuncia: “A desumanização implantada pelo processo
capitalista de produção negou aos trabalhadores todos os pressupostos para a formação e, acima
de tudo, o ócio”. Daí o fato de os professores, em grande parte, estar subsumidos por uma carga
horária de trabalho exaustiva, sem tempo para buscar formação continuada na área, concluindo,
se muito, o curso básico de língua de sinais oferecido pelas secretarias municipais que não
chegam a garantir competência comunicativa nesta língua.
Considerando a necessária incorporação de um conjunto de serviços para o atendimento
da diversidade no espaço escolar, o decreto propõe no Art. 14, alínea III, que as escolas sejam
providas com:

a) Professor de Libras ou instrutor de Libras;
b) Tradutor e intérprete de Libras – Língua Portuguesa;
c) Professor para o ensino de Língua Portuguesa como segunda língua para
pessoas surdas;
d) Professor regente de classe com conhecimento acerca da singularidade
linguística manifestada pelos alunos surdos;

Todavia, o atendimento dos alunos surdos nas classes regulares, principalmente nas
séries iniciais, tem sido feito à revelia, alheio ao instituído. No ensino básico, a incorporação
de toda a demanda de sala de aula, conforme observado, fica sob a responsabilidade apenas do
professor regente, sem apoio suficiente, diga-se, para promover as mudanças. Prieto (2006. p.
58) argumenta:

Os professores devem ser capazes de analisar os domínios de conhecimentos
atuais dos alunos, as diferentes necessidades demandadas nos seus processos
de aprendizagem, bem como, com base pelo menos nessas duas referências,
elaborar atividades, criar ou adaptar materiais, além de prever formas de
avaliar os alunos para que as informações sirvam para retroalimentar seu
planejamento e aprimorar o atendimento aos alunos.

Bueno (1999) atenta para as exigências de modificações profundas nos sistemas de
ensino, de forma que possa atender a mais variada gama de crianças, contemplando salas de
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aula que reúnem pessoas com as mais diferenciadas necessidades e características diversas,
exigindo desse professor aptidão para ensinar a toda essa demanda escolar. Mudar as práticas
docentes implica conjugar formação teórica e experiência, aqui entendida como um processo
autorreflexivo que favoreça uma educação emancipadora. Expondo sobre a formação na Escola
da Ponte, Pacheco (2011) concluiu a urgência em se extinguir o “professor único” nos quatro
anos iniciais de escolaridade. Segundo ele, necessita-se de uma equipe pedagógica para
partilhar os conhecimentos, uma permuta entre pares implicando na releitura das experiências
pessoais no coletivo da formação.
Dada a complexidade da estruturação inicial do trabalho com surdos, que nesse caso
seria o estabelecimento de comunicação, seja ela decorrente da especificidade ouvinte para o
contato com a língua de sinais ou da especificidade surda para a língua portuguesa, a presença
do intérprete seria o diferencial capaz de possibilitar a interlocução no espaço escolar; o
promotor de acessibilidade. No entanto, essa medida prevista pelo decreto tem escapado ao
controle do poder público. A inexistência desse profissional nas salas de aula, principalmente
nas séries iniciais do Ensino Fundamental, tem impedido o avanço das propostas inclusivas
para o surdo, pois resulta na rejeição do aluno surdo a esse espaço ou não consegue garantir a
permanência quando há acesso. Apesar de afirmar a necessidade da presença de interpretes nas
escolas, o poder público viu-se limitado tanto pela inexistência desse profissional no mercado,
quanto pela demora da regulamentação dessa profissão, impedindo a abertura de concursos. A
fim de suprir essa carência, o governo fomentou a criação de cursos de Letras – Libras na
modalidade à distância, em caráter emergencial e efêmero, como maneira de driblar o fato de
ter transformado uma necessidade em mera determinação política.
Em Salvador, o Curso Letras – Libras foi oferecido pela Universidade Federal da Bahia
- UFBA em parceria com o Ministério da Educação, sendo proponente a Universidade Federal
de Santa Catarina - UFSC. A implantação do bacharelado em Língua Brasileira de Sinais
sobreviveu a duas turmas e não representou ingresso desses profissionais nas escolas, na
contramão do objetivo para o qual foi criado. Destinado à formação de docentes para o ensino
de Libras, este curso foi implantado na Universidade Federal do Recôncavo Baiano a fim de
atender aos dispositivos legais que tornam a Libras disciplina obrigatória nos cursos de
formação de professores. No entanto, não há registros de concursos públicos para a contratação
de intérpretes no Município de Salvador.
A não implantação das propostas instituídas legalmente constitui impedimento ao
acesso e à permanência dos alunos surdos na escola regular, resultando na ampliação do
conflito. É fato que o maior problema das famílias de surdos ao obter acesso ao ensino regular
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diz respeito ao ônus extra com a contratação de pessoal, o que impulsionou a sociedade civil,
seja por demandas individuais ou sociais, a exigir da Secretaria de Educação do Estado da Bahia
posicionamento normativo em relação à ausência de suporte para os alunos com deficiência.
Tal pressão resultou na Recomendação nº 001/2013 do Ministério Público/Salvador, na qual as
escolas são orientadas para que “Constem na planilha de custos da instituição, assim como os
demais custos da manutenção e desenvolvimento do ensino, o financiamento de serviços e
recursos da educação especial, não devendo ser cobradas taxas extras em função da
deficiência”. Esta recomendação terá alcance, obviamente, para escolas particulares, pois as
escolas públicas fogem ao controle de gestões diretas.
Isso torna patente o desalinhamento entre o discurso apresentado na legislação e o
discurso pedagógico, desvelando o choque de interesses e de intenções, além de expor a
necessidade de se colocar em pleno vigor os direitos garantidos em lei aos alunos em situação
de inclusão. Bueno (1999, p. 9) afirma:

O estabelecimento de diretrizes e ações, nesse sentido, não pode deixar de
considerar que a implementação da educação inclusiva demanda, por um lado,
ousadia e coragem, mas, por outro, prudência e sensatez, quer na ação
educativa concreta (de acesso e permanência qualificada, de organização
escolar e do trabalho pedagógico e da ação docente), quer nos estudos e
investigações que procurem descrever, explicar, equacionar, criticar e propor
alternativas para a Educação Especial.

Diante do panorama atual da educação brasileira, que não vem dando conta dos seus
fins, identificam-se grandes desafios para efetivação do decreto 5626/2005, como por exemplo
garantir a aquisição de língua pelas crianças surdas o mais cedo possível; a utilização da Libras
corretamente pelos professores; a presença de surdos qualificados para assumir participação no
processo educativo (outra prioridade estabelecida pelo decreto); e a presença de intérpretes no
espaço escolar.
Uma escola aberta ao surdo não pode pautar suas ações na simples tolerância e respeito
à sua diferença. Gomes (2002) coloca:

[...] em lugar da concepção estática de igualdade, extraída das revoluções
francesa e americana, cuida-se, nos dias atuais, de se consolidar a noção de
igualdade material ou substancial, que, longe de se apegar ao formalismo e à
abstração da concepção igualitária do pensamento liberal oitocentista,
recomenda inversamente uma noção dinâmica, militante, de igualdade. Nesta,
necessariamente, são pesadas e avaliadas as desigualdades concretas
existentes na sociedade, de sorte que as situações desiguais sejam tratadas de
maneira dessemelhante, evitando-se assim o aprofundamento e a perpetuação
de desigualdades engendradas pela própria sociedade.
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Portanto, é necessário encontrar formas de não somente vestir as velhas propostas de
integração com roupas novas, negligenciando a incorporação de diretrizes e ações que venham
a evitar a perpetuação do fracasso na aprendizagem das crianças. Assim mantidas, as escolas
ficarão estacionadas na crença do insucesso centrado na pessoa com deficiência, estando
algumas aptas a frequentar a escola e outras, não. A definição de metas deve coadunar com as
características, possibilidades, limitações, especificidades inerentes tanto a quem aprende,
quanto a quem ensina e o espaço no qual se realiza o processo, avaliando desigualdades
concretas. Concorda-se com Bueno (1999, p. 12) ao afirmar que “[...] a consecução do princípio
da educação inclusiva, por sua vez, não se efetuará simplesmente por decreto, sem que se avalie
as reais condições que possibilitem a inclusão gradativa, contínua, sistemática e planejada de
crianças com necessidades educativas especiais nos sistemas de ensino”.
Isso pressupõe metas a curto, médio e longo prazos, vinculadas a uma análise dos
problemas sociais e escolares, pois, tanto Estado quanto escola exercem papel central no
processo de democratização da educação. Ressalte-se que, ao poder municipal tem sido
delegada parte das responsabilidades administrativas, financeiras e pedagógicas, resultando em
elaboração de resoluções e decretos nas gestões públicas municipais. De acordo com Prieto
(2006) as prefeituras criaram formas diferenciadas para o atendimento às crianças com
deficiência, constando disso desde a ampliação dos serviços, garantia mínima de matrícula, até
desativação de serviços prestados para os quais cabe uma análise das últimas propostas do
município baiano voltadas para a educação básica: o decreto 23.810 e a resolução 038, ambos
de 2013.

4.3 Considerações sobre o Decreto 23.810/2013 e a Resolução 038/2013

A Resolução 038/2013 do Conselho Municipal de Educação – CME, influenciada por
documentos nacionais e internacionais, estabelece normas para a educação especial na
perspectiva da educação inclusiva no sistema Municipal de Ensino de Salvador expressando
um movimento em favor de proporcionar igualdade de acesso à educação a todas as pessoas
com deficiência. O Decreto nº 23.810/2013 cria a Operação Salvador Alfabetiza (BAHIA,
2013) que institui normas para reduzir a defasagem na aquisição de conhecimentos básicos e
alfabetizar todos os alunos no 1º ano do Ensino Fundamental por meio de alternativas
direcionadas à melhoria da qualidade do ensino.
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Ao primeiro olhar, a elaboração de dois documentos com objetivos amplos e tão
próximos (ambos preveem reparação de desigualdades), mas com direcionamentos distintos:
um para a educação regular, outro para a educação especial, denota, na prática, a prevalência
de ‘duas escolas’.
A Operação Salvador Alfabetiza (BAHIA, 2013), criada com a finalidade de preparar
a rede municipal para a construção de um sistema estruturado de ensino, capaz de elevar o
nível de desempenho acadêmico dos alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental expõe a
real situação de exclusão das pessoas com necessidades específicas no contexto da educação.
Em sua proposta são traçadas diretrizes deixando de problematizar as verdadeiras estruturas das
escolas regulares, pois desconsideram a presença dos alunos com qualquer tipo de limitação ou
necessidade especial de forma a impossibilitar a efetiva participação desses no processo
educacional. O decreto evidencia a pouca visibilidade ou relevância da educação inclusiva no
contexto da proposta, isolando alunos que apresentam condições específicas de aprendizagem,
colocando-os à margem do processo educativo. A questão da educação inclusiva é periférica,
não é central.
A Resolução 038/2013 surge como arremate especificando a adoção de medidas para a
inclusão educacional direcionada ao público alvo da educação especial 13. O inovador dessa
medida está disposto no Art. 1:

A Educação Especial, dever constitucional do Estado e da Família, se constitui
modalidade da Educação Básica e se realiza em todas as etapas e modalidades
da Educação Básica e no Ensino Superior, não sendo substitutiva da
escolarização comum, destinada ao público alvo da Educação Especial, de
modo a garantir aos alunos o desenvolvimento de suas potencialidades, o
acesso ao conhecimento e o pleno exercício da cidadania. (grifo nosso).

A resolução torna assim compulsória a matrícula das crianças com deficiência no ensino
regular. Para garantir condições de acesso e permanência, apresenta a criação de “recursos
educacionais e estratégias de apoio e complementação colocados à disposição dos alunos” na
forma de atendimento educacional especializado em turno inverso da escolarização, em salas
de recursos multifuncionais. No entanto, para os alunos surdos, convém pontuar a linguagem
como problemática inicial e eixo preponderante de todos os processos de educação, para o qual,
além desse atendimento, se tem implicada a presença da libras no contexto de sala de aula.
Situações educacionais restritivas à atuação de alunos surdos em decorrência da comunicação

13

O público alvo para este decreto está especificado em seu artigo 4.
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os manterão em condição de desvantagem quanto à participação na escola regular. Sem
equiparação das oportunidades, como a escola cumprirá seu papel diante do surdo? É fácil
concluir que a escola não exercerá impacto e servirá à manutenção dos surdos em níveis
inferiores de escolarização. Nas palavras de Adorno (2005, p. 10):

E o desideratum, tão desejado por todos, de uma formação que possa ser
examinada onde quer que venha a ser posta em questão é apenas a sombra
daquela expectativa. A formação cultural controlável, que se transformou a si
mesma em norma e em qualificações equivale à cultura geral que se degenera
no palavrório dos vendedores.

De nada adianta proporcionar o ingresso dos alunos surdos à escola regular se não lhes
forem garantidas a incorporação de possibilidades concretas de acesso e permanência. Reside,
aqui, cuidado para não se desviar das prioridades e aderir a práticas que levem à exclusão,
direcionando a ‘culpa’ para as vítimas, responsabilizando-as pelo próprio fracasso escolar. No
texto A indústria cultural: o Esclarecimento como Mistificação das Massas, Horkheimer e
Adorno (1985) dizem que os “consumidores” já incorporaram o sistema de prêmios: a cultura
se apresenta como brinde e cabe a cada um aproveitar sua chance. Esquece-se que o acesso à
cultura, à informação e à educação é dever do Estado e, em vez da cobrança por condições reais
de equidade, prevalece o esforço para ser merecedor - não se sabe de quê - e ter alguma chance
de acesso. Adorno (1969/2012), atenta ainda para uma sabotagem educacional a qual não faz
jus à emancipação, indicando que, nas propostas pedagógicas, em lugar da tomada de posição
em favor de uma educação emancipadora, encontram-se conceitos de autoridade, compromisso
e outras abominações que, de modo implícito e explícito, vão contra os pressupostos de uma
democracia. Isso exige não se vangloriar com o preconizado pela legislação, pois não significa,
em tese, na concretização de mudanças.
Mesmo a legislação proposta não sendo subsidiada por um princípio de educação não
segregadora, pode vir a abrir precedentes, ressalva-se, para que a escola continue a excluir ao
deixar de identificar os problemas inerentes à prática de sala de aula ou, diante deles, ir à busca
de alternativas fora desse espaço. Isso remete a uma ação primordial: a relação entre
professor/aluno e aluno/aluno no entendimento de que, na ausência dessa relação, o sujeito
continuará excluído ainda que se faça presente. Como já não cabe a defesa de que o aluno
precisa apresentar condições para ser incluído, é indispensável refletir acerca da formação do
professor à frente do sistema de ensino. No título III, Artigo 8 deste decreto, constam as
competências do sistema municipal de ensino quanto às condições oferecidas para a inclusão
dos alunos:
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I – acessibilidade nas edificações, com a eliminação de barreiras
arquitetônicas nas instalações, no mobiliário e nos equipamentos, conforme
normas técnicas vigentes;
II – educação bilíngue – Língua Portuguesa/LIBRAS – visando desenvolver
o ensino escolar na Língua Portuguesa e na Língua Brasileira de Sinais,
sendo que o ensino de Língua Portuguesa será desenvolvido na modalidade
escrita, como segunda língua e o ensino de LIBRAS, como primeira língua
para os alunos surdos;
III – desenvolvimento da aprendizagem para o aluno cego através da
utilização do sistema Braille, do soroban, da orientação e mobilidade, das
atividades da vida autônoma e da comunicação alternativa;
IV – que os profissionais da Educação Especial – corpo docente e demais
profissionais – tenham como base da sua formação, inicial e continuada,
conhecimentos gerais para o exercício da docência e conhecimento
específicos da área de Educação Especial;
V – atendimento, de forma obrigatória, desde a Educação Infantil, do ensino
de LIBRAS para a educação de pessoas surdas, como 1ª língua, de acordo
com o art. 14 do Decreto nº. 5.626/2005;
VI - profissional que atue no serviço de apoio ao aluno nas atividades de
alimentação, higiene e locomoção nas salas de ensino regular, com a inclusão
de alunos com múltipla deficiência e transtornos globais do desenvolvimento.

As alíneas II e V deste artigo, referentes à educação bilíngue, precisam ser
problematizadas, pois não parecem claros os recursos disponibilizados aos professores para
assegurar, num espaço onde estarão surdos e ouvintes, o ensino da língua portuguesa em duas
modalidades, concomitantemente ao uso de duas línguas de instrução, já que não está previsto
a contratação de intérpretes de língua de sinais ou instrutores surdos. O especificado na alínea
VI diz respeito à atuação de profissional de apoio para as atividades de higiene, alimentação e
locomoção. Neste caso, é preciso destacar as condições do professor de sala para concretizar o
disposto no decreto quanto aos objetivos maiores da inclusão, evidenciando um hiato entre essa
medida e sua concretização, pois parece irreal a pretensão de se formar um corpo docente com
conhecimentos gerais para no ensino comum, além dos específicos destinados à área de
educação especial. Com isso, pergunta-se: Um único professor de sala de aula dará conta de
responder às especificidades ou desigualdades concretas dos alunos sem investimento em apoio
para a realização desta tarefa?
Ainda no Título III do decreto, no capítulo I que trata dos recursos humanos se tem:
Art. 10. As instituições de Ensino que integram o Sistema Municipal de Ensino
devem garantir formação continuada aos profissionais da educação, para
atender às especificidades dos alunos público alvo da Educação Especial.
Art. 11. Para atuar na Educação Especial, em classes regulares ou no
Atendimento Educacional Especializado, o professor deve ter como base da
sua formação inicial e continuada, conhecimentos gerais para o exercício da
docência e conhecimentos específicos da área de Educação Especial,
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possibilitando uma atuação competente e o aprofundamento do caráter
interativo e interdisciplinar no atendimento educacional especializado.
Art.12. São atribuições do docente atuante no Atendimento Educacional
Especializado:
Iidentificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos
pedagógicos, de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades
específicas dos alunos público alvo da Educação Especial;
II- elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado,
avaliando a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade;
III- organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos na sala de
recursos multifuncionais;
IV- acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular,
bem como em outros ambientes da escola;
V-estabelecer parcerias com as áreas intersetoriais na elaboração de
estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade;
VI- orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de
acessibilidade utilizados pelo aluno;
VII- ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades
funcionais.
Art.13. A elaboração e execução do plano de Atendimento Educacional
Especializado - AEE são de competência dos professores que atuam na sala
de recursos multifuncionais ou em Centros de AEE, em articulação com os
demais professores do ensino regular, com a participação das famílias e em
interface com as demais ações setoriais de saúde, psicologia e assistência
social, entre outras necessárias ao atendimento.
Parágrafo único. A atuação dos professores no AEE, nas salas de recursos
multifuncionais, nos Centros de Atendimento Educacional Especializado e
nas classes hospitalares, é considerada atividade em exercício da docência.

É assegurada nesta resolução a atuação interativa e interdisciplinar entre a sala de aula
e o Atendimento Educacional Especializado, para o qual se discorre uma série de atribuições
ao docente atuante nessa função. O que causa estranheza nesta medida é o destaque à atuação
do professor do AEE em intensidade superior à do professor regente da sala. Ao professor
regente caberá, vale pontuar, o compromisso com a qualidade do ensino, devendo estar apto a
superar práticas pedagógicas, que discriminam, segregam e excluem. Na ação educativa
coletiva serão evidenciadas as necessidades de transformação social para a equiparação de
oportunidades, logo esse decreto precisa expressar de forma mais clara os compromissos dos
professores regentes e dos demais profissionais da instituição escolar a fim de não deixar
dúvidas acerca das competências de cada um dos envolvidos.
Ao centralizar muitas ações no professor de atendimento educacional especializado,
colocando a formação deste à parte da formação do outro, a resolução pode dificultar mudanças
estruturais necessárias para a concretização da proposta, principalmente a garantia de um ensino
no qual a Libras seja respeitada enquanto primeira língua para as crianças surdas. Para que haja
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coerência entre discurso e prática se deve ponderar a necessidade a partir do cotidiano da sala
de aula, contemplando uma atuação conjunta entre profissionais fluentes na língua de sinais, o
professor regente, demais profissionais da unidade escolar, entre outras ações que implicam em
investimento de diversas naturezas. No entanto, como a lei permite uma série de
desdobramentos, é necessário ampliar o debate com a Secretaria de Educação do Município e
Conselho Municipal de Educação de Salvador para definir prioridades na implantação dessa
proposta.
As reflexões trazidas com intuito de discutir as atuais políticas públicas em educação
básica e educação especial de forma paralela colaboram para evidenciar a necessidade de
transcender o que é posto em lei, pois as estratégias de ação ainda são tímidas e fazem perdurar
o distanciamento entre o regular e o especial. Porém, sabe-se da indispensável mudança de
paradigma, principalmente por aqueles situados na base das ações educacionais, o que exige
um despertar da consciência, fruto, segundo Adorno da ‘crítica imanente’. Adorno (1969/2012,
p. 185), ao finalizar o debate Educação e Emancipação afirma:

Prefiro encerrar a conversa sugerindo à atenção dos nossos ouvintes o
fenômeno de que, justamente quando é grande a ânsia de transformar, a
repressão se torna muito fácil; que as tentativas de transformar efetivamente o
nosso mundo em um aspecto específico qualquer imediatamente são
submetidas à potência avassaladora do existente e parecem condenadas à
impotência. Aquele que quer transformar provavelmente só poderá fazê-lo na
medida em que converter esta impotência, ela mesma, juntamente com a sua
própria impotência, em um momento daquilo que ele pensa e talvez também
daquilo que ele faz.

Tal constatação lança o desafio de transformar impotências em ações concretas para a
instrumentalização da escola para todos. Como Adorno reforça (1969/2012, p. 183) “a única
concretização efetiva da emancipação consiste em que aquelas poucas pessoas interessadas
nesta direção orientem toda a sua energia para que a educação seja uma educação para a
contradição e para a resistência”. Daí a importância de se analisar o complexo fenômeno
educacional do ponto de vista múltiplo, mesmo ante a dificuldade de definir critérios que
considere todas as dimensões implicadas. A família assume, como conclui esse trabalho, lugar
privilegiado neste processo: o de quem regula as primeiras formas de relações educativas,
mesmo sem dispor de intencionalidade pedagógica.
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5 REFLEXÕES SOBRE A FAMÍLIA

Serão abordados neste capítulo alguns aspectos das relações e interações familiares
considerando a sua constituição a partir de referências históricas e sociais, buscando
compreender os processos das famílias que convivem com a deficiência, principalmente ao lidar
com a chegada de um filho surdo quando é preciso meios diversos para se comunicar. Nesse
sentido, apresentam-se ainda as questões educacionais que envolvem a surdez e o
desenvolvimento cognitivo e social do surdo associado ao desempenho linguístico,
demandando uma constante busca familiar por recursos e alternativas educativas. Finalmente,
para ampliar esta reflexão, discutem-se acerca das diferenças existentes entre os surdos em
função de preferências, limitações, capacidades e habilidades peculiares a cada um desses
indivíduos, indicando as várias possibilidades de ser da pessoa surda.

5.1 O contexto da família

O conceito de família é comumente associado a relações naturalizadas nas quais
cônjuges e filhos convivem com base numa relação afetiva. No entanto, na Idade Média, esse
sentimento de encanto e afeição era desconhecido e os vínculos estavam ligados “à casa, ao
governo da casa e à vida na casa” (ARIÈS, 1986, p. 213). A relação familiar era estabelecida
em torno do domínio da vida real representada pelo trabalho, na qual a vida das crianças era
misturada à dos adultos pela necessidade de garantir o sustento, não havendo, portanto, lugar
para a sensibilidade e para a infância naquele mundo. As crianças eram consideradas perdas
eventuais devido a condições demográficas pouco favoráveis, tanto pelas epidemias, quanto
pela pouca oferta de alimentos. Assim, geravam baixa expectativa de vida e despertavam
sentimentos de indiferença, o que não implicava em negligência ou abandono: as crianças eram
integradas à sociedade para desempenhar papéis semelhantes aos dos adultos, sem distinção.
O papel da família na sociedade foi alterado a partir do século XV, passando por um
processo de transformações e assumindo lugares na vida sentimental; relações internas com a
criança; atitude para com a educação, expressando, de antemão, o vigor no século XVII. De um
sentimento desconhecido na Idade Média, “Ela torna-se a célula social, a base dos estados, o
fundamento do poder monárquico”. (ARIÈS,1986, p. 214).
A atribuição desse novo valor à família, diferenciando-a de uma relação espontânea,
cria a área das relações privadas como resultado de um processo histórico, socialmente
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construído e organizado a partir de determinações econômicas e políticas. O casamento passa
a ser “um ato político, uma oportunidade para aumentar seu poder por meio de novas alianças.
O interesse da casa é que decide e não as inclinações do indivíduo” (ENGELS, 2012, p. 78).
Para Horkheimer e Adorno (1973), essa instituição está subordinada a uma dinâmica de
caráter duplamente social: o progresso civilizatório e as tendências irracionais. Segundo esses
autores:

A consciência ingênua vê as relações privadas como uma ilha situada em
pleno fluxo da dinâmica social, como um resíduo do estado natural. Na
verdade, a família não só depende da realidade social, em suas sucessivas
concretizações históricas, mas também está socialmente mediatizada, mesmo
em sua estrutura mais íntima. (HORKHEIMER E ADORNO, 1973, p.

133).
A família fica submetida a duas frentes. Por um lado, a socialização baseada nas relações
de troca, plenamente desenvolvida, tende a negar o “elemento irracional e natural-espontâneo”,
fazendo com que a organização familiar ocorra pela racionalização: relação de permuta, dar e
receber. Por outro, a tendência de desenvolvimento e progresso, ao negar elementos
naturalistas, intensifica o controle dos instintos do indivíduo e o coloca em desequilíbrio,
coagindo-o a procurar refúgio e apoio em grupos incompatíveis com o desenvolvimento geral.
Esse antagonismo expressa a crise pela qual passa a instituição familiar, pois se mantém
baseada nos laços de sangue e parentesco natural contrariando o determinado pelo racionalismo
da sociedade industrial. Para Horkheimer e Adorno (1973) a família se mantém como agente
da sociedade, sendo desejada apesar do seu anacronismo por representar veículo de adaptação
social. A família, segundo os autores, se perpetua como elemento irracional dentro da
sociedade industrial por que:

[...] ainda pode atuar como instância do processo de adaptação à sociedade,
visto que somente a autoridade irracional que ia adquirindo corpo na família
pôde, no decorrer do tempo, inculcar nos homens as forças que lhes eram
indispensáveis para reproduzir, nas condições de assalariados separados do
poder de controle dos meios de produção, a sua força de trabalho e, por
conseguinte, a sua própria vida. (HORKHEIMER; ADORNO, 1973, p. 137).

A família é, neste caso, um lugar socialmente definido onde se racionaliza o elemento
irracional, em outras palavras, no seio de um sistema determinado pela troca homem-trabalho,
essa instituição se mantém baseada no princípio do parentesco natural.

82

A sua relevância social é confirmada por obrigações convencionalmente estabelecidas
em documentos legais, como a Constituição Brasileira (BRASIL, 1988), o Estatuto da Criança
e do Adolescente - ECA (BRASIL, 1990) e a Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994).
Segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988), Art. 226. “A família, base da sociedade, tem
especial proteção do Estado” e estabelece:

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança,
ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.

O Estado, assim, intervém na estrutura familiar e lhe impõe uma função de cuidado, de
proteção e de educação enfaticamente marcada. A intervenção da lei amplia o papel da família
e altera o seu desenvolvimento, assinalando-a como instituição dependente do processo social
e não autossuficiente. É importante desnaturalizar o conceito de família pontuando a
interferência de elementos externos, principalmente configurando a violência sofrida por ela.
Para Horkheimer e Adorno (1973, p. 147):

É ilusório pensar que se possa realizar uma família de pares e iguais numa
sociedade em que a humanidade não é autônoma e na qual os direitos humanos
ainda não tenham sido realizados numa medida mais concreta e decisiva do
que a atual. É impossível manter a função protetora da família e eliminar o seu
aspecto de instituição disciplinar, enquanto tiver de proteger os seus membros
de um mundo em que é inerente a pressão social [...].

A família na era moderna quando a “capacidade técnica e a eficiência” são fatores
preponderantes para o desempenho de cada membro, é enfraquecida por não mais garantir a
vida material de seus membros, tampouco protegê-los do mundo externo. Por não atender aos
princípios impostos, lhe é atribuída a culpa do fracasso de forma absoluta, em detrimento das
causas sociais (HORKHEIMER; ADORNO, 1973). Assim, em virtude da fragilidade das ações
do estado, a família sobrecarrega-se de responsabilidades e torna-se vulnerável à exclusão,
habilitando-se à proteção do Estado.
Essa intervenção na vida familiar surge para agir nas realidades sociais indesejáveis,
como meio de atuar nas várias formas de situações excludentes. Constrói-se um ideal de família
no qual seus membros possam se constituir segundo as necessidades sociais, que respondam às
exigências em todos os âmbitos da vida. Os homens se tornam, dessa forma, tendenciosos à
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emissão de valores estereotipados no qual se exige resposta única de todos, podendo isso
caracterizar a mentalidade de ticket, pois mesmo “Quando ainda se deixa uma aparência de
decisão ao indivíduo, esta já se encontra essencialmente predeterminada” (HORKHEIMER;
ADORNO, 1985, p. 168). Desenvolver “mentalidade de ticket” representa adaptar-se a uma
realidade dada e prolongada em virtude dessa adaptação. Assim, a família enquanto instituição
social reflete a estrutura da sociedade e volta-se à reprodução dessas relações por meio de seu
potencial educador. A sua constituição garante, pelo desempenho de funções hierárquicas, a
naturalização do que, de fato, seja uma construção social.
A adaptação se impõe de modo automático, devido à influência poderosa da realidade
e, por essa razão, sugere Adorno (1959/2012, p.44), a educação familiar deve assumir, nesse
momento de conformismo, a tarefa de fortalecer a resistência, implementando tarefas
educacionais já na primeira infância. Dessa forma, a família pode ser percebida também como
lugar de resistência, se contrapondo ao conformismo uniformizador e à perda de
individualidade.
Segundo Velho (2003), a ideia de harmonia no funcionamento do sistema social cria,
no estabelecimento de suas regras e comportamentos, o desvio. Não existem, segundo o autor,
desviantes em si mesmos; existem, sim, na relação entre indivíduos que acusam outros de não
atender à situação sociocultural. Para Velho (2003, p.24), “certos grupos sociais realizam
determinada “leitura” do sistema sociocultural. Fazem parte dele e, em função de sua própria
situação, posição, experiências, interesses etc., estabelecem regras cuja infração cria o
comportamento desviante”. Neste caso, o ideal de indivíduo construído homogeneamente
marca a desvantagem social dos que respondem de forma diferente aos padrões culturais.
Nesta perspectiva, a variação do normal da espécie humana e de seus comportamentos
significa viver uma condição fora da norma, o que representa exclusão social. Segundo Diniz
(2007), isso chega perto de uma ‘tragédia pessoal’ quando o indivíduo vive a limitação
funcional ou restrição por motivo de deficiência. As famílias, em função disso, sofrem pressão
das forças sociais externas, enfrentando dificuldades e conflitos que as colocam numa
necessária reestruturação de padrões e redefinição de valores. Um diagnóstico de deficiência
impõe à família uma ‘realidade’ antecipando-lhe futuro duvidoso e negativo, desencadeando
crise vital para algumas delas. Segundo Buscaglia (2006), antes mesmo de as crianças nascerem
ou ser concebidas, os pais já tem definido quem serão os filhos ao crescer, projetando sobre
eles o melhor de si. Num dos relatos apresentados na pesquisa realizada por D’Antino (1998,
p. 102), uma mãe depõe:
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A primeira reação que eu tive, no dia em que eu soube, eu soube no consultório
médico, quando eu cheguei em casa eu não quis entrar no quarto, foi uma
questão de segundos, eu falei: “Se eu não entrar, eu não vou assumir.” Eu
entrei, peguei ela no colo, falei: “É minha, eu não vou ter jeito, depende de
mim”... Chorando, demorei um tempo para me acomodar com essa situação
completamente nova [...].

Neste momento, como se observa, o diagnóstico é o que chama atenção; parece que
qualquer explicação suplementar não terá importância. A família lida com pressões internas e
externas, buscando terapias e técnicas de tratamento introduzidas de imediato para conter as
marcas do desvio.
O papel da família é maximizado, pois nesse ambiente os indivíduos com deficiência
terão as primeiras experiências. Como elemento estratégico no processo de escolarização, a
família passa a assumir espaço no sentido de proporcionar as primeiras relações educativas,
mesmo sem ter tal intenção. Isso desloca do Poder Público e das escolas a responsabilidade
isolada pela educação. A Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994) recomenda em suas
diretrizes, no artigo 59 que:

Uma parceria cooperativa e de apoio entre administradores escolares,
professores e pais deveria ser desenvolvida e pais deveriam ser considerados
enquanto parceiros ativos nos processos de tomada de decisão. Pais deveriam
ser encorajados a participar em atividades educacionais em casa e na escola
(aonde eles poderiam observar técnicas efetivas e aprender como organizar
atividades extracurriculares), bem como na supervisão e apoio à
aprendizagem de suas crianças.

Com isso, sugere estreitar relações de cooperação e de apoio entre lar e escola,
fomentando a tomada de decisões por parte da família visando garantir a aprendizagem dos
filhos com necessidades especiais. No entanto, esse é um difícil encargo para os membros
familiares por se tratar de tarefa complexa. Buscaglia (2006) menciona que a reação da família
é de choque à absorção do impacto inicial e, nos momentos posteriores, essa situação continuará
a causar problemas pelo fato de exigir redefinição de papeis e mudanças de atitude dos membros
da família. O autor pontua: “A maior parte dessas necessidades não será fruto da imaginação,
mas será de fato muito real” (BUSCAGLIA, 2006, p. 87), apontando para uma provável
necessidade de cuidados médicos, uso de medicamentos, terapias e tratamentos que exigirão
extraordinária atenção e trará medos, hostilidade, incompatibilidade ou mesmo ódio.
Ainda conforme relato do autor, os pais passam por estágio de questionamento do qual
só sairão se adquirirem conhecimentos acerca da dinâmica do comportamento humano, dos
fenômenos de transformação e da psicologia da vida cotidiana. A chegada de uma criança com
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deficiência claramente visível, sinaliza Buscaglia (2006), é de início mais difícil de lidar,
comparativamente às situações nas quais a criança com deficiência é aparentemente perfeita.
Neste último caso, os pais serão expostos ao estresse e à ansiedade pela extensão do problema,
sem que este possa ser avaliado: ficarão à mercê do futuro imprevisível. Fernandes, S. (2007),
falando acerca da angústia das famílias diante do diagnóstico de um filho surdo, diz que
certamente a notícia seja dada por um médico traçando o futuro obscuro e incerto, cercado por
fantasmas comumente associados à impossibilidade da fala e problemas comunicativos. Para a
autora é necessário fazer o oposto: informar e esclarecer a fim de ampliar os laços dos filhos
surdos com os pais. Segundo Fernandes, S. (2007, p.2), é preciso:

[...] demonstrar todos os prazeres e possibilidades que essa experiência trará à
família, se ela estiver devidamente informada sobre como seu filho surdo vê
o mundo, como ele interage e de que forma se sentirá seguro e acolhido, se as
pessoas que o cercam demonstrarem como ele é amado e respeitado, de uma
forma que ele compreenda.

As informações clínicas acerca da deficiência devem, segundo a autora, não se limitar
ao diagnóstico da deficiência, pois qualquer explicação posterior não fará sentido, e, aquilo que
seria o aspecto mais importante deixará de ser dito. O uso de termos médicos relacionados à
lesão é um obstáculo à compreensão porque induz sua aplicação a todos que carreguem o
‘rótulo’ e, consequentemente, acarretam na busca dos pais por características, reações e
respostas comuns a todo o grupo. (BUSCAGLIA, 2006).
A família da criança surda, pela crença na sua restrição comunicativa, pode deixar de
construir uma interação social pelo modo diferenciado como a criança se insere nas dinâmicas
discursivas, daí a grande importância em garantir o acesso à informação a fim de se preparar
para o desafio de educar uma criança surda. Por não se beneficiar do input de conhecimento
somente possível por meio da linguagem, a criança surda poderá deixar de usufruir de ambiente
propício, sendo isso fator causador de deficiência na linguagem e na cognição. Mesmo diante
da possibilidade de ter restabelecida a audição, acentua Almeida (2009), é conveniente a família
ser orientada a dar início imediato à língua de sinais para assegurar o desenvolvimento global
do bebê, além de estabelecer ligação mais profunda entre pais e filhos.
O desenvolvimento intelectual se inicia, como salienta Vygotsky (1991), quando a fala
e a atividade prática - anteriormente independentes - convergem numa unidade dialética,
tornando-se a verdadeira essência do comportamento humano complexo. Segundo o estudioso,
o controle do ambiente com a ajuda da fala é anterior ao controle do próprio comportamento,
levando a criança a construir sucessivas relações produzindo, mais tarde, o intelecto. A
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linguagem, neste caso, constitui como o principal meio pelo qual o indivíduo se integra; por
meio da fala ocorre a apreensão do mundo. Nesse processo, a comunicação favorecerá a
compreensão das dúvidas, o amparo emocional, o acesso às informações e aos valores, o que
implica no uso de uma mesma linguagem.
Entre a família e a criança surda é indispensável o estabelecimento de um correto
processo de comunicação garantindo-lhes interação efetiva, pois esse é um aspecto que domina
e caracteriza o comportamento parental: como se comunicar com a criança e como ela poderá
se comunicar com os outros? De acordo com Rodrigues e Pires (2002), as dificuldades
comunicativas angustiam tanto pais quanto crianças, podendo resultar em problemas
comportamentais e escolares. Para esses autores, os pais agem continuamente em busca de
solução à preocupação pervasiva, justificando intenso esforço para minimização da surdez e
suas dificuldades comunicativas. Assim concebido, os aspectos educacionais são adiados em
função da busca ativa de apoios e recursos minimizantes do impacto da perda auditiva: a escola
é buscada como recurso de socialização.
Vários autores (OLIVEIRA et.al., 2004; PETEAN; BORGES, 2003; RODRIGUES;
PIRES, 2002; NEGRELLI; MARCON, 2006) constataram que nas famílias de surdos a
linguagem é o ponto obscuro da relação, e todos os ânimos familiares se direcionam para essa
questão. A fim de evitar problemas acarretados pela falta de competência comunicativa, é
preciso encontrar um canal de linguagem comum, sendo grande a resistência familiar em aceitar
e adotar uma língua diferente da sua. Negrelli e Marcon (2006) sinalizam que muitas mães
optam por utilizar mímicas ocasionando em baixa qualidade comunicativa e consequente
comprometimento do desenvolvimento cognitivo e linguístico.
Rodrigues e Pires (2002) salientam que pelo fato da surdez passar despercebida,
possibilitando um início de experiência sem suspeita de deficiência, acaba sendo assimilada
como uma deficiência mais leve e menos grave pelos pais. Entendida assim, os pais buscam
por escolas, terapeutas e programas que prometem intervenções na oralidade, mas, com o
contato gradual e progressivo, essa percepção vai se alterando. As falsas expectativas tornamse evidentes quando as crianças deixam de acompanhar o ano curricular correspondente à sua
idade e não conseguem estabelecer vínculo, gerando poucas habilidades sociais. A pesquisa
feita por esses autores evidenciou que os graus de investimentos realizados pelos pais são
diferentes e variam em função de aspectos particulares, envolvendo “partilha de experiências
com outros pais, conhecimento de surdos adultos e o apoio dos técnicos” (RODRIGUES;
PIRES, 2002), permitindo maior empenho e probabilidade de êxito.
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O atraso no desenvolvimento cognitivo e social da criança surda é apontado por Petean
e Borges (2003) como consequência do desempenho linguístico embora o atraso acadêmico não
deva ser associado ao desempenho intelectual. O desenvolvimento da criança surda está
diretamente ligado, portanto, ao acesso aos meios para aprender uma língua, falada oralmente
ou não, sendo um dos objetivos da escola proporcionar formas de estabelecer competência
comunicativa expressiva e receptiva o mais cedo possível. A família como ponto social de
partida, é o agente responsável pela decisão de aderir a uma ou outra forma de comunicação e
a escolha dependerá do conhecimento acerca da surdez e da expectativa construída em relação
ao filho surdo.
Essa alternativa se revela incerta pela rotatividade de instituições pelas quais passam os
alunos surdos e pesquisa a respeito deste ‘rodízio’ indica a necessidade de maiores discussões
sobre a questão, pois segundo Petean e Borges (2003, p. 4):
[...] a rotatividade pode ser causa e consequência do acesso dos deficientes a
uma educação insatisfatória, advinda da atual condição da Educação Especial
no Brasil e da dificuldade de aceitação e inclusão dos deficientes na sociedade.
Fatores como o despreparo das instituições educacionais (regulares ou
especializadas), de seus professores e da metodologia educacional inadequada
favoreceria a troca frequente, talvez gerando mais problemas, como a
dificuldade de adaptação escolar e de formação de vínculos com os colegas e
professores.

De acordo com as autoras, todas as crianças partícipes do estudo frequentaram, em
algum momento da vida, os ensinos especializado, regular ou ambos concomitantemente. O
caráter segregador ou integrador de uma instituição de ensino depende, ainda no parecer das
estudiosas, fundamentalmente de como serão utilizados os recursos.
A conduta dos profissionais na orientação familiar, aspecto de relevada importância para
as autoras, é uma postura de quem detém o monopólio das informações, não esclarecendo
limites ou potencialidades de cada uma das opções possíveis às famílias. Definir por uma ou
outra forma de comunicação significa optar por propostas educacionais continuadas e que
atendam às necessidades cotidianas das famílias, exigindo nova conduta dos profissionais no
sentido de não adotar o poder sobre os clientes. Para Monteiro (2006), pesquisadora surda, a
transformação deve começar pela família, sendo o mais importante garantir às crianças surdas
a língua de sinais como língua materna para que, posteriormente, possam optar pelo uso da
língua oral. Isso é reforçado por Fernandes, S. (2007) destacando a importância dos pais em
aprender a língua de sinais, descartando o risco de prejuízos ao desenvolvimento e vínculo
afetivo da criança.
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A superação da carência linguística só ocorrerá quando a família priorizar a
‘comunicação gestual, as apontações, as fotos, os desenhos e todas as possibilidades de
comunicação visual que estiverem ao alcance’. Aprendida no período de zero a três anos, a
Libras possibilitará à criança surda os mesmos padrões das crianças ouvintes. Isso significa,
para Fernandes, S. (2007), que o português deverá ser ensinado quando estiver consolidada uma
língua de referência, com bases metodológicas de segunda língua, constituindo-se em educação
bilíngue. Por desconhecimento do dever de a escola regular oferecer essa proposta, os pais
seguem um caminho de angústia, culpa e frustrações.
Um fato importante a ser destacado é a indicação feita pela escola à família para buscar
outro espaço educacional, isentando-se da responsabilidade no atendimento à criança surda.
Petean e Borges (2003, p. 5) distinguiram a fala de uma mãe: “[...] ela (a professora) falou pra
mim ‘- Se a senhora quiser deixar ele lá, ele pode ficar, só que ele vai ficar lá, eu não vou ter
condições de dar atenção a ele como eu vou dar para os outros que já sabem ler e escrever’". A
desculpa da professora se traduz em prática segregadora dos profissionais da escola e,
certamente, um dos fatores promotores do descrédito das famílias em relação ao processo de
inclusão, forçando a busca de alternativas adaptativas à situação, como o isolamento social: não
participam de grupos comunitários e resumem sua vida às atividades de casa (OLIVEIRA,
2004). Esses dados atestam que o determinado pelo Estado parece ficar no plano das
recomendações, sem repercussões significativas na prática escolar, podendo, inclusive, tornarse contraproducente ao favorecer o desenvolvimento de discriminação, segregação e reduzir a
autoestima dos alunos e suas famílias.
Petean e Borges (2003) dão ênfase para o fato de a escola especial ser mais acolhedora
às famílias do que a regular, mas ainda persiste o temor do não desenvolvimento da fala, com
resistência da família à aprendizagem da língua de sinais e o forte desejo de aprendizagem da
língua oral. Diante do predicamento, optam por delimitar espaços antagonizando escola e casa.
Na escola, a conduta irá permitir o uso da Libras, no entanto, nas relações internas, em casa,
este aprendizado será controlado, permitindo somente o uso da língua oral. As implicações
disso, segundo Fernandes, S. (2007), é a condução dos filhos ao isolamento, gerando sérios
problemas de comportamento como nervosismo, agressividade e crises de identidade.
Buscando conhecer as necessidades e a realidade vivenciadas pelas famílias de surdos
no processo educativo do filho, Oliveira (2004, p. 190) destaca que o melhor enfrentamento das
limitações está extremamente ligado às possibilidades econômicas. Segundo ela:
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Parece que quanto mais pobre é a família, mais deficiente é a criança em
termos de limitações no uso de alternativas e recursos que possam favorecer
o seu desenvolvimento e, por conseguinte, o exercício de sua cidadania. Isso
ocorre devido às dificuldades de acesso e à distância social da família aos
serviços especializados já disponíveis na sociedade.

Esse contexto, por sua vez, coloca a escola como elemento facilitador no enfrentamento
das dificuldades de comunicação entre família e criança surda, pois na escola as famílias podem
ter acesso ao aprendizado da língua de sinais. A falta de comunicação no convívio entre pais e
filho privará o acesso da criança aos valores, crenças e costumes familiares. Para manter
expectativas elevadas em relação ao futuro de seus filhos, os pais deverão ser informados sobre
o Ser Surdo e envidar esforços a fim de garantir uma plena comunicação com ele.
(FERNANDES, S., 2007).
Prefaciando o livro Estudos sobre o preconceito e inclusão educacional, Crochík (2014)
relata a superação de um professor surdo demonstrada pela exuberância de sua comunicação
num seminário, mostrando que a privação auditiva não limitou os sentidos do palestrante.
Segundo ele:

Sensual também é a linguagem pelas mãos, pelas expressões faciais, uma
linguagem que pode prescindir do som; é verdade que o sussurro é som que
acaricia nossos ouvidos, mas ainda vem de longe: a palavra nos aproxima pelo
sentido, não pelo som; a palavra, antigamente, poderia ter proximidade com o
tato e com o olfato: o grito poderia afastar imediatamente, ou paralisar a quem
se dirige; o som civilizado, que não tem alteração, que é só veículo das
palavras, nos mantém a distância fixada. O “som” da Libras, no entanto, já é
corpo que diretamente remete às palavras, não precisa de mediação audível;
como movimento corporal – não importa se pelas mãos ou pelo rosto – atrai
ou afasta, não aceita a indiferença, talvez a pior forma de isolar as pessoas
umas das outras. Diferentemente de todas as linguagens sonoras, a Libras pede
mais do que uma gramática distinta, ou palavras diferentes a serem traduzidas,
pede que as emoções estejam “à flor da pele”. (CROCHÍK, 2014 apud SILVA
e SANTOS, 2014, p. 8).

O que não se pode é atrofiar a capacidade de falar uns com os outros; é preciso manter
viva “a relação entre a coisa e sua expressão” (ADORNO, 2012) a fim de escapar do
determinismo linguístico socialmente preparado e superar a solidão. Somente fazendo o
enfrentamento dos desafios, as pessoas poderão se libertar da tortura e manter a vida em pleno
movimento.
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5.2 Implicações práticas: surdo-família

Conforme posto no item anterior, a família é uma instituição dinâmica que se constitui
por um conjunto de aspectos de forma dialética. Esses aspectos se tornam ainda mais
conflitantes no núcleo familiar quando se compartilha a chegada de uma criança com
deficiência ou com característica cultural diferenciada. Fernandes, S. (2007) compara a
experiência de ter um filho surdo à de programar uma viagem para a Itália e, por mudança de
voo, aterrissar na Holanda, um lugar diferente do programado requerendo fôlego e mudança de
plano. Isso porque, segundo a autora, diante de um diagnóstico clínico de surdez, antecipam-se
os problemas de comunicação e a impossibilidade da fala.
Como a comunicação é essencial para as interações sociais, garantir o estabelecimento
de contato com o mundo é, certamente, a prioridade dos pais de crianças surdas, tendendo a
direcionar esforços nesta direção. O desejo de que esses filhos possam viver de acordo com o
seu sistema conduz a maioria dos pais a empreender enorme energia no treinamento da fala e
dos resíduos auditivos sob o risco de, ao priorizaras questões auditivas fazendo da leitura labial
o pré-requisito para a comunicação, negligenciar outras áreas da educação, além de
comprometer habilidades cognitivas dos filhos. (SOLOMON, 2013).
Para este autor, a transmissão de identidade de uma geração para outra implica
compartilhar algumas características entre pais e filhos, ação denominada “identidade vertical”.
Neste caso, as cadeias de DNA não são as únicas formas de transmissão vertical, mas também
outros valores e atributos. Para Solomon (2013, p.12):

A etnia (...) é uma identidade vertical. Crianças de cor têm, em geral, pais de
cor; o fato genético da pigmentação da pele é transmitido através das gerações,
junto com uma autoimagem de pessoa de cor, embora a autoimagem possa
estar sujeita ao fluxo geracional. A linguagem é geralmente vertical, uma vez
que a maioria das pessoas que fala grego educa os filhos para falar grego
também, ainda que o entoe de forma diferente ou fale outra língua a maior
parte do tempo. A religião é moderadamente vertical: pais católicos tendem a
criar filhos católicos, embora crianças possam se transformar em irreligiosas
ou se converter a outra fé. A nacionalidade é vertical, exceto para os
imigrantes. Cabelos loiros e miopia são muitas vezes transmitidos de pai para
filhos, mas na maioria dos casos não constituem uma base importante para a
identidade – o loiro porque é bastante insignificante, e a miopia porque é
facilmente corrigida.

Essas identidades são, geralmente, reforçadas desde a primeira infância, mesmo
aportando certo desconforto. Não raro, a criança apresenta uma característica inata ou adquirida
estranha aos pais e, em virtude disso, adquire outra identidade, vivida fora da família, a
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“identidade horizontal”. Na maioria das vezes, trata-se isso como a um defeito e muitos pais
partem à busca da normalização. Solomon (2013) destaca a deficiência física, a
homossexualidade, a genialidade, a psicopatia, o autismo e a surdez14 como características
horizontais, pois trazem condições diferentes das esperadas pelos pais e conduzem os filhos a
não compartilhar os mesmos valores e preferências dos progenitores. Nestes casos, as tentativas
de correção e ajustes podem indicar, a depender do ponto de vista, um gesto de proteção diante
do sintoma, originado na sociedade intolerante onde pessoas são criadas para se odiar. Assim,
libertar o filho do jeito indesejável de ser, coloca-o em condições de viver no “mundo real”.
Geralmente, as famílias precisam escolher uma estratégia para guiar suas relações, as
quais terão repercussão para além do convívio entre pais e filhos. Nas famílias com filhos surdos
isso significa optar por uma metodologia oralista evitando-se a língua de sinais por concebê-la
como contestação à língua oral; ou pela língua de sinais que representará a imersão a um mundo
surdo.
Diante de opções tão antagônicas, curiosamente cada família tem critérios particulares
para conduzir as escolhas. Ao que parece, tanto nas famílias que optam pela língua oral, quanto
nas que optam pela língua de sinais, o envolvimento familiar exercerá notável diferença, com
barreiras e facilitadores presentes em ambos os casos. Os contextos de várias famílias de surdos
relatados por Solomon (2013) reforçam que cada família poderá demandar por adequações
diferentes, o que aproxima suas ideias das de Torres, Mazzoni e Mello (2007, p. 371) quando
postulam: “aquilo que se constitui em uma barreira para uma determinada pessoa, pode não o
ser para outra, podendo inclusive constituir-se em um facilitador para uma terceira pessoa”.
Segundo esses autores, no desempenho das atividades cotidianas e para a participação social,
todas as pessoas se defrontam com ‘facilitadores’ e com ‘barreiras’ sucedidas por um conjunto
de aspectos: funções/estruturas corporais, atividade e participação, fatores ambientais e fatores
pessoais. Os três primeiros estão ligados às condições de saúde; os fatores pessoais dizem
respeito às diferenças comportamentais entre os seres humanos refletidas no fato de que pessoas
com deficiências semelhantes apresentem discapacidades diferentes.
Isso leva a pensar que a escolha feita não deveria ser resultante da vontade da família,
antes deveria estar condicionada às capacidades e possibilidades de cada pessoa, no caso do
surdo a partir da análise desses vários aspectos. No entanto, a descoberta da surdez se dá num
período no qual tais possibilidades ainda não se apresentaram à pessoa envolvida. Portanto, às
famílias caberá optar pelos recursos a serem adotados. Entre uma e outra, entende-se em
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Exceto para os casos em que os filhos surdos sejam filhos de pais surdos.
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consonância com Solomon (2013, p.117) que: “Enquanto a comunicação oral põe pressão sobre
o membro surdo da família, a decisão de aderir à língua de sinais muda a base de poder, fazendo
recair sobre os membros ouvintes a maior pressão de compreensão” e, considerando as tensões
provocadas pelas identidades horizontais, não raro as famílias fazem opção pela língua oral,
pois essa se constitui como língua do ambiente familiar e da comunidade.
Nestes casos, o perigo reside na redundância na transmissão da informação, que leva a
pressupor apenas uma forma possível de contato: a língua de sinais ou a língua oral, em lugar
de entender como informação acessível aquela que pode ser captada de forma multissensorial,
sendo necessária uma abordagem transversal: na forma de escuta, com recursos de aumento de
visibilidade do ambiente, com contraste de cores, com legenda, com língua de sinais, dentre
outros. Segundo Solomon (2013), com demasiada frequência, os pais optam pelo implante
coclear por acreditar que tornarão os filhos ouvintes. Diante disso, deixam de investir na língua
de sinais, resultando em prejuízos desnecessários. Para ele, a ortodoxia na educação de surdos
torna o caminho das famílias longo e difícil, pois as dificuldades, assim como os resultados, são
bastante heterogêneos.
Para Slomski (2010), um ambiente familiar no qual somente a língua de modalidade
oral se faz presente, a criança surda vive numa situação possivelmente caracterizada como
isolamento linguístico, pois deixa de receber a informação necessária de forma a adquirir
naturalmente um sistema linguístico. Em termos práticos, significa dizer que a criança surda
não consegue adquirir pela relação dialógica a língua de seus pais, quando deveria prevalecer a
aproximação mútua entre eles. Para a autora, este é o ponto central: a concessão das famílias
ouvintes em favor do desenvolvimento linguístico e cognitivo da criança surda.
Alguns autores, (TORRES; MAZZONI; MELLO, 2007; NEGRELLI; MARCON,
2006), põem destaque nessa discussão ressaltando a possibilidade de variação das necessidades
dos surdos e também de suas famílias de acordo com o momento e o ciclo de vida, indicando
que as famílias deverão se conscientizar de sua importância, visando limitar a interferência da
escola e da sociedade. As decisões e o caminho a serem tomados por cada indivíduo deverão
ser definidos a partir de suas necessidades, ainda que sobressaia a influência social. No entanto,
Negrelli e Marcon (2006) ressaltam o despreparo da maioria das famílias para lidar com a
surdez, acarretando em escolhas que levam à baixa qualidade comunicativa.
Diante de necessidades diferentes mesmo em situações de deficiências semelhantes,
todas as possibilidades deverão ser levadas em conta no tocante à comunicação e ao acesso às
informações, buscando ir além das propostas reducionistas, “tais como aquelas que consideram
o Braille como sendo uma solução adequada para as pessoas cegas e a língua de sinais, como
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sendo a solução ideal para a comunicação das pessoas surdas” (TORRES; MAZZONI;
MELLO, 2007, p. 384). Assim, abrir um leque de expressões linguísticas e de contextos
variados não representaria prejuízos às crianças, se estimuladas a conhecer diferentes
manifestações.
Em meio a tantos desencontros, Quadros (2005) destaca que o contexto bilíngue
pressupõe o uso de diferentes línguas em ambientes determinados, sendo possível ao falante
bilíngue fazer mudança do código de acordo com o interlocutor, seja ele ouvinte ou surdo.
Sendo assim, “as línguas se tornam opções que são ativadas pelos falantes/sinalizantes diante
das pessoas com quem falam, das funções que as línguas podem desempenhar e dos contextos
em que podem estar inseridas”. (QUADROS, 2005, p. 28).
O fato de poder ser adquiridas pelo surdo de maneira espontânea, assim como acontece
com outras línguas por falantes de outros grupos sociais, a língua de sinais se configura como
língua em plenitude para os indivíduos surdos. Além disso, a Libras, associada ao fato de muitos
surdos, apesar de imersos na cultura dos pais, não conseguir se comunicar no mesmo código,
torna-se a melhor em termos de assegurar o desenvolvimento da faculdade da linguagem em
crianças surdas (QUADROS, 2005). O conhecimento prévio de uma língua fornecerá, cabe
destacar, dados linguísticos à aquisição de outra, apresentando vantagens para o campo
cognitivo. Entendida assim, a língua de sinais seria a língua de aprendizagem assistemática pelo
surdo e a língua portuguesa, a de aprendizagem sistemática. Suas formas de aquisição são
distintas porque suas modalidades também o são.
O problema é que as crianças surdas têm tido acesso tardio a quaisquer das línguas,
quando o ideal seria compartilhar, junto à família, o bilinguismo, desvendando os vieses das
suas experiências culturais. Essa conjuntura difere em muito dos contextos bilíngues orais por
se tratar de modalidades linguísticas diferentes, representando desafio para os pais e também
para as crianças, pois os pais terão que descobrir o mundo visual-espacial e a criança precisará
aprender a língua portuguesa. Slomski (2010) mencionando estudo de John-Steiner15 sobre a
visão de Vygotsky acerca do bilinguismo, assevera que há uma dependência mútua entre as
línguas materna e estrangeira durante o período escolar. Segundo a autora, o acesso às formas
mais elevadas da língua materna pode ser facilitado na medida em que a criança percebe sua
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JOHN-STEINER, V. The road to competence in na Alien Land: a Vygotskian Perspective on Bilingualism.
Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
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língua como sistema específico entre muitos, à luz das categorias gerais, levando-a a
consciência das operações linguísticas.
Sob esse ponto de vista, a língua de sinais representa a condição mínima para o
desenvolvimento do surdo, mas não a única condição recomendada. Ao enfatizar a utilização
de uma única via em detrimento das demais, o resultado pode ser a restrição de possibilidades
e acesso.
Conforme o apresentado, as alternativas pedagógicas deverão ser construídas a partir
das práticas e das necessidades reais, salvaguardando formas variadas de comunicação ou de
acesso às informações. A inobservância da diversidade e das características individuais pode
provocar injustiças na garantia de direitos, tal como argumentam Torres, Mazzoni e Mello
(2007, p. 383):
Sabe-se que as pessoas surdas não compreendem as informações sonoras,
porém não se pode inferir, a partir disso, que dentre essas uma pessoa
específica saiba ou não: falar, escrever o idioma pátrio, compreender o que
conversam diretamente com ela, expressar-se em idioma estrangeiro,
expressar e compreender língua de sinais etc.

Transpondo essas ideias para a prática, isso significa que, ao se planejar estratégias de
atendimento ao surdo, deve-se pensar em todas as possibilidades de ser uma pessoa surda, pois
o desrespeito às diferenças pode promover a exclusão nos diversos espaços. Posicionando-se
de maneira semelhante ao refletir sobre direitos e políticas públicas para as pessoas com
cegueira, França (2014, p. 127) destaca a necessidade de “reconhecer a sociedade em sua
diversidade e pluralidade” para que, de fato, possamos “incluir socialmente todas as diferenças
humanas”.
Assim sendo, o primeiro passo a ser dado ao pensar nas propostas de inclusão é a
reflexão acerca dos seus conceitos e concepções, objetivando conhecer as necessidades,
realidade, nível e modo de funcionamento da problemática familiar, pois as concepções
interferem na qualidade do trabalho pedagógico. (OLIVEIRA et. al., 2004).
Nesta perspectiva, profissionais e famílias envolvidas precisam apoiar-se para fazer o
enfrentamento de tais questões; rever conceitos exclusivistas e inflexíveis; e desvelar valores e
significações internalizadas que possam comprometer o verdadeiro avanço para a educação das
crianças surdas.
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO

Este capítulo integra a análise qualitativa das entrevistas com os representantes
familiares, de acordo com roteiro apresentado no subcapítulo 2.4, intitulado Instrumento para
coleta e análise de dados. Para que fosse analisado à luz do proposto, tendo por base a
interpretação das narrativas, foi construído o perfil das concepções de duas famílias, traduzidas
por suas ideias sobre a surdez e os surdos, bem como a interação entre família e criança, como
primeiro fator a ser considerado. O segundo fator de análise reuniu informações coletadas sobre
as práticas educativas e as experiências vividas no processo educacional formal. A partir do
levantamento desses dois aspectos, realizou-se um cruzamento entre eles, a fim de especificar
a interferência das concepções familiares na vida escolar do aluno surdo.

6.1 Dados gerais da pesquisa

No desenvolvimento da pesquisa, um elemento se configurou como possível fragilidade
para sua realização: no primeiro contato com as famílias, na intenção de esclarecer sobre o
procedimento da pesquisa, e apresentação do TCLE, observou-se certa dificuldade dos
representantes familiares em dissociar a figura da pesquisadora do papel que desempenha na
instituição onde estudam seus filhos. Este elemento demandou a necessidade de buscar um
espaço neutro para a realização da entrevista, pois, procedida na APADA, poderia comprometer
as narrativas. Assim, a coleta de dados foi realizada em uma escola da rede estadual de ensino,
que atende alunos surdos no ensino Fundamental 2 e Ensino médio.
Torna-se importante esclarecer que as famílias selecionadas optaram por matricular os
filhos em escola regular, desde a educação infantil e, por motivos de inadequação dessas
escolas, apresentam resistência às mesmas e justificam, assim, a permanência exclusiva na
escola especial, há cerca de 1 ano e meio. Este período de migração da escola regular para a
especial, cabe pontuar, ocorre no momento em que a Política Nacional de Inclusão da Pessoa
com Deficiência tem se fortalecido, podendo tal postura ser configurada como ‘andar na
contramão’ das propostas legais.
Os pais relataram também a negativa de algumas escolas à matrícula dos filhos, sob
alegação de não estarem preparadas para recebê-los. Foi observado que a concepção de
integração ainda impera em muitos espaços educativos, não se sentindo a escola responsável
por implementar mudanças para o atendimento de alunos em sua diversidade. A matrícula, neste
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caso, “está condicionada ao tipo delimitação que o aluno apresenta, ficando mais distante desse
espaço escolar quem menos se ajusta às suas normas disciplinares ou de organização
administrativa e pedagógica” (PRIETO, 2006, p. 39). Os pais mencionam ainda a dificuldade
encontrada pelos filhos em acompanhar a turma de ouvintes, fazendo-os optar pela saída da
escola regular. Este dado revela a falta de predisposição política das escolas para a inclusão,
levando os pais ao entendimento de que é a dificuldade do filho que o conduz à exclusão.
Nas entrevistas, quando destacadas as garantias de inclusão do aluno surdo nas escolas
regulares, os pais reagiram com desconfiança quanto à concretização do proposto. Um dos
participantes afirma, inclusive, caso venha a ser obrigado a incluir seu filho no ensino comum,
que irá buscar o Ministério Público para preservar o seu direito de escolha pelo ensino especial.
É coerente recorrer às análises feitas por Carvalho (2013) para retomar a ideia de que, se
concebidas de forma isolada, as políticas públicas na área de educação continuarão a perpetuar
a exclusão dos alunos surdos. Na prática, o que as famílias vivenciam é o descaso e o despreparo
no atendimento das necessidades dos filhos. Citam como barreiras os recursos relacionados às
situações de aprendizagem, e também os obstáculos relativos às atitudes dos profissionais no
trato com famílias e alunos.
Outro aspecto importante foi a observância da diferença entre os perfis dos
entrevistados, o que demandou tarefas variadas para a pesquisadora: a mãe, primeira a ser
entrevistada, exibia riqueza de elementos nas suas falas, e, muitas vezes, direcionava a conversa
para assuntos mais gerais. Nessas ocasiões, era necessário retomar o tema para restabelecer a
relação entre a situação específica da pergunta e as respostas. No entanto, situação inversa foi
apresentada pelo pai, necessitando ser estimulado com pontuações mais detalhadas sobre o
contexto, para assegurar que as questões fossem mencionadas e consideradas nas respostas.
Nestes momentos, foi preciso reafirmar os sentimentos expressados por ele, bem como fazer
referências a situações comparativas.
Os contextos pessoais diversos demonstrados pelos entrevistados não comprometeram,
no entanto, o êxito da entrevista, pois o roteiro criado para este fim direcionou ao objetivo geral:
analisar as concepções das famílias de alunos surdos sobre a surdez, e a possível interferência
dessas concepções no processo de escolarização do filho surdo. Com essa análise, pretende-se
identificar a relação entre a concepção de surdez e a atuação familiar no processo educacional
do aluno surdo. Para tanto, foi feita a seguinte pergunta: Como se apresentam as concepções de
surdez das famílias de alunos surdos, e de que forma tais concepções interferem no percurso
escolar destes alunos?
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Para a análise, fez-se inicialmente a transcrição das entrevistas gravadas, eliminando as
falhas, distorções e vícios de linguagem, a fim de elaborar enunciados mais concretos e
favorecer a interpretação dos relatos, bem como organizá-los por categoria (tópicos definidos
no roteiro da entrevista): as ideias familiares sobre surdez, e as interações na vida escolar do
filho surdo, as quais estão apresentadas de forma descritiva na dissertação. Assim, buscou-se
uma compreensão qualitativa das falas dos familiares, estabelecendo um vínculo com os
estudos realizados sobre o assunto na abordagem teórica dessa pesquisa, além de integrar outras
dimensões ideológicas, como valores, crenças, expectativas e anseios que constituem as
concepções.
Conforme dito no Capítulo 2, da metodologia, a pesquisa teve uma abordagem
qualitativa e, como meio de investigação, o Estudo de Caso. Para articular os pontos de vista
dos entrevistados com o tema pesquisado, adotou-se, como método de coleta de dados, uma
entrevista conduzida por roteiro específico.
Para analisar e identificar as concepções dos entrevistados integraram esse roteiro
perguntas relativas às reações dos participantes diante do diagnóstico de surdez do filho; o
significado que atribuem à surdez; a condução da vida da família após a chegada de um membro
surdo; as formas de interação; e suas expectativas em relação aos filhos surdos. As práticas e
ações familiares no processo educacional do filho surdo foram analisadas a partir de perguntas
que investigaram a opção educacional para o filho; os critérios de escolha da escola e as funções
designadas a ela; as sensações diante das experiências vividas no espaço escolar; a escola tida
como ideal e a que rejeitariam para o filho, além do relato das atividades realizadas em casa
como suporte às escolares.
Assim, em primeiro lugar, serão analisadas as ideias e percepções das famílias a partir
das experiências com o filho, buscando caracterizar a concepção que têm de surdez e dos
surdos. Em seguida, serão identificadas as intervenções familiares no percurso escolar do filho
surdo, considerando o envolvimento e expectativa em relação ao desenvolvimento acadêmico
destes. Por fim, tornar-se-á indispensável verificar a congruência dessas análises, visando
estabelecer se há relação entre as concepções e as ações parentais.

6.2 Ideias familiares sobre surdez

Para analisar o significado das respostas obtidas e estabelecer a concepção familiar em
torno das ideais apresentadas, buscou-se a caracterização feita dos componentes principais que

98

classificam a surdez no campo teórico, de acordo com o objetivo apresentado neste estudo, não
sendo considerado o conhecimento familiar sobre as diferentes concepções atribuídas à surdez:
clínico-terapêutica ou socioantropológica, em outras palavras, a concepção das famílias foi
definida a partir de leitura interpretativa dos depoimentos.
Segundo as respostas obtidas, quando definem a surdez e os surdos, ou seja, quando
falam de suas concepções, os representantes familiares, aqui chamados de Cláudia e Jorge,
organizam o pensamento segundo ideias culturais de normalidade, percebendo a surdez como
uma deficiência possível de ser vencida com um trabalho específico que possibilitasse a
aquisição da fala. Quando indagada sobre como definir surdez, Cláudia declara:

Ai, você me pegou [silêncio, emocionada]. É horrível porque a gente ouve
tudo, César não consegue ouvir tudo, não consegue entender. Se César
ouvisse seria tudo diferente. Então pra mim, eu acho difícil, entendeu! Definir
surdez, pra mim, é complicado, porque eu queria que César ouvisse. Mas não
ouve. Tem pessoas surdas que falam. Ah! Ele ainda vai falar! Essa realidade
eu não enxergo mais, entendeu? Ele vai falar... Não fala! A surdez pra mim...
Não sei nem como é que eu defino. (CLAUDIA).

A (In)definição de surdez apresentada pela mãe decorre da restrição que representa, pois
está diretamente ligada a um evento que compromete e destitui o filho da norma, atingindo-o
de forma tão letal a ponto de limitar suas tentativas de explicação. Por representar a diferença,
somente é possível definir a surdez estabelecendo parâmetros em relação a quem ouve e, em
função disso, busca compensá-la por meio de tentativas de transformar essa ‘anormalidade’ em
‘normalidade’: o surdo que fala assume posição superior ao que não fala. É possível inferir,
com isso, que suas ideias se aproximam da concepção do modelo médico, levando-a a
empenhar-se num trabalho de audição e fala, a fim de legitimar o filho como normal.
Retomando Fernandes, E. (2003), o oralismo se impôs objetivando a reabilitação da fala pelas
crianças surdas, pois somente garantindo o domínio da língua poder-se-ia entrar no mundo
letrado. Com isso, a descrição da mãe sobre surdez é construída pelo entendimento de que todo
o processo se estrutura pela expectativa de aprendizagem da fala. Nesse sentido, os pais
compreendem a surdez com base em ideias pré-construídas culturalmente, como apresentado
por Santana (2006), integrando os estados patológicos de impossibilidade de falar, de aprender,
à falta de inteligência, o insucesso na escola, a incapacidade de conseguir um bom emprego,
buscando, por isso, cercarem-se de garantias de minimização dos prejuízos e distanciamento da
deficiência.
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Em trecho sequencial da entrevista, quando questionada sobre o que significa ser surdo,
a mãe responde:
Alguém que se isola de outros ambientes (...) porque ela não ouve tudo como
a gente ouve16. (CLÁUDIA).

Ao referir-se às pessoas surdas, a mãe filia-se à ideia da incapacidade de estabelecer
vínculos sociais, decorrente da impossibilidade de ouvir. Esse conflito reflete na dinâmica
familiar ouvinte porque, geralmente, outras pessoas surdas não fazem parte do seu convívio.
Assim, a criança não terá como se identificar e interagir com a cultura familiar, sendo a surdez
incorporada ao discurso patológico da deficiência.
Em todo caso, isso marca a necessidade de a surdez ser configurada em novo território
de representações, sendo analisada a partir de uma dimensão política, constituída por
conformações mais amplas. Dessa forma, ressalta-se um contexto cultural no qual as diferenças
são analisadas por outros mecanismos de significação de poder, identidade, linguístico e social.
Considera- se oportuno lembrar que, para este modelo social da deficiência, os espaços pouco
sensíveis à diversidade limitam a participação do indivíduo, tornando-se excludentes. Isso abre
caminho para retirar a deficiência das questões médicas, centralizando-a nas questões sociais,
desviando o olhar da lesão, e denunciando os ordenamentos sociais segregadores.
Embora não apresente um discurso claro ao definir a surdez e os surdos, Jorge parece
partilhar da mesma concepção de Cláudia. Questionado se a surdez do filho lhe causava
incômodo, responde afirmativamente, dizendo:
É. Porque assim, eu penso que tem muitos que pega e não faz, aí depois o filho
cresce e se você teve oportunidade pra poder, talvez, voltar a ouvir, a falar e
você não fez (...). (JORGE).

Em seu relato, é perceptível o impacto causado pela surdez na organização familiar,
designando o empreendimento de ações a longo período, de modo a criar oportunidades para
driblar sua preocupação mais intensa: a comunicação. Nota-se que esse sentimento conduz à
reestruturação do seu estilo de vida pela crença de que suas ações serão construtivas a ponto de
modificar as possibilidades do filho. Quando relata o desconforto em relação à surdez do filho,
coloca-se na posição de quem precisa reorganizar as normas.

Embora a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT sugira que citações inferiores a três linhas sejam
incorporadas ao parágrafo com aspas duplas, optou-se por mantê-los em destaque para dar mais visibilidade às
falas dos participantes da pesquisa.
16
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Em outro trecho da entrevista, o pai admite:

É um desejo meu, se eu pudesse, eu movia chão e terra, se fosse pra tirar
metade do meu [apontando para o ouvido] pra dar a ele eu tirava e colocaria
nele, mesmo que eu ouvisse cinquenta por cento e ele cinquenta por cento, eu
não ia me importar. (JORGE).

O pai, ao expressar seu desejo, designa grande importância ao ouvir e falar para a vida
do filho, sendo todo seu sofrimento originado na surdez deste. A surdez é a causa de todas as
suas dores. Santana (2007) afirma que, independente da família, a busca pela fala é uma
cobrança social, pois a língua oral é considerada a fala legítima. Dessa forma, a língua oral é,
em geral, o objetivo dos pais em relação aos filhos surdos. Entender tal posição não parece
tarefa difícil se considerarmos a sociedade intolerante à diferença, que exclui para depois
incluir, segundo sua própria lógica (SAWAIA, 2012). A diferença na comunicação é a
preocupação dos pais e, por isso, devem ser buscadas alternativas e recursos que possibilitem
aos filhos a efetiva comunicação, aproximando-os ao máximo da norma.
Assim, quando se vê diante de um diagnóstico de ‘deficiência auditiva’, o pensamento
familiar é organizado de acordo com as concepções estereotipadas do senso comum, advindas
das ideias dominantes na sociedade, segundo as quais a surdez é percebida como evento
dificultador da participação em sociedade, sendo o surdo visto como alguém que foge à regra.
Abordado sobre o que pensou quando foi informado acerca da surdez do filho, Jorge replicou:
Que minha vida dali, daquele dia em diante, seria outra. Minha vida só ia ser,
no caso, daquele momento, só pra cuidar dele. Minha vida só foi cuidar dele,
tudo era pra ele, fazer tudo do bom e do melhor pra ele... Eu mudei totalmente
até hoje, tudo que eu faço é pensando nele. Só tenho ele de filho, tudo é
pensando nele, se Deus me desse uma oportunidade de eu ganhar um dinheiro
e dissesse assim, vai pros Estados Unidos que ele vai voltar bom... eu gastava
meu dinheiro todo, podia ser o prêmio que fosse da Mega-Sena. (JORGE).

Percebida como algo trágico, a surdez desafia sua própria vida e faz com que todo
empreendimento seja em torno da remoção da lesão e do ficar bom. A experiência da deficiência
representa uma tragédia, que regula todas as funções da sua vida, sempre compreendida como
sinal de opressão, ou problema para o qual deve ser empregada tarefa excessiva na tentativa de
solucioná-lo. Diniz (2007), ao tratar do tema da deficiência como lesão, destaca que as pessoas
experimentam a deficiência em decorrência da estrutura social, à qual não incorpora a
diversidade, ficando descrita pela ênfase das limitações físicas. A autora compreende, no
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entanto, que a deficiência vista como desigualdade perderá sentido se entendida como uma
entre tantas outras possibilidades de existência humana.
Indagados sobre a reação e sua causa no momento da descoberta, os pais tiveram como
justificativa:

(...) a gente imagina mil coisas né, como eu te falei, pensa na discriminação,
como é que César ia proceder, como que César ia crescer na vida, como ia
conseguir um emprego. (...) Que tanto a vida dele como a minha tava travada,
né. Eu já tinha terminado a faculdade, mas eu pensei em fazer outra, que é o
curso de direito e eu disse: não tenho mais como fazer nada, agora tenho que
parar o que era meu sonho pra tentar ajudar César. (CLÀUDIA).
Minha reação [pensativo]eu achei que alguma coisa de errado que eu tinha
feito e Deus tava me castigando. Eu pensei assim, que... poxa, será que eu fiz
alguma coisa de errado e Deus tá me castigando? Pô, meu filho ter nascido
bom e para estar agora surdo! quando falou que meu filho tava com essa
perda auditiva, aí eu fiquei sentido, como todo pai eu acho que ficaria sentido
de saber que seu filho nasceu bom e de uma hora pra outra, tá sem audição.
(JORGE).

A decepção relatada pelos familiares no momento da confirmação da surdez, remete à
hipótese inicial deste trabalho acerca das ideias parentais, confirmando o impacto da cultura na
concepção familiar, pelo fato de estabelecer padrões que definem quem terá privilégio na
participação social. A ideia de surdez foi construída antes mesmo do nascimento do filho,
anterior à sua experiência, portanto, não se relaciona com a experiência direta com os filhos.
Para Crochík (2007, p. 21), “Pela mediação social o indivíduo se constitui, e ele se define como
diferenciação dos demais; assim, as regras, as normas, os princípios são fundamentais, e a
objetividade do indivíduo é sua subjetividade”. O sujeito adere a ideias pré-fabricadas
irrefletidamente, é modelado não pela experiência, mas pelo acesso a conceitos prontos.
Na fala do pai, ainda é possível observar que a religião influenciou na reação frente à
surdez, associando-a a um castigo e gerando sentimento de revolta inicial. A ideia da deficiência
associada ao castigo, pelos pecados cometidos, tem registro desde a Idade Média, época em que
o corpo, marcado pelo estigma, denotava a ação do mal e carecia da virtude dos cristãos
concretizada pelo ato de dar esmolas aos miseráveis – denominação dada aos deficientes
(REILY, 2007). Todavia, a fé, como argumenta Oliveira et.al. (2004), é aliada forte no
enfrentamento das dificuldades e na aceitação da deficiência. Esse dado se complementa com
a fala de Cláudia:
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No sábado eu fui lá assistir uma missa e conversei com Deus; pedi a Deus
para me orientar [pausa] vê como eu ia me guiar. [Chorou emocionada] acho
que eu conversei tanto, tanto, tanto que Deus fez assim: não, você realmente
só precisa aceitar César da maneira que César veio pra você. Quando eu
aceitei, foi que as portas foram se abrindo. (CLAUDIA).

Ao descrever sua reação, Cláudia se coloca como merecedora da ajuda de Deus ante a
aceitação da surdez do filho. Somente a partir da sua devoção, as portas se abriram como
milagre, fazendo com que ela assumisse a missão nos cuidados com César. A mãe se viu imersa
numa dialética interior, pois não estava aceitando o filho da forma como veio. Atrelar a
deficiência ao ato de fé ajudou na ressignificação da vida, uma possibilidade de superação da
angústia, pela abertura de perspectivas. Na teologia, segundo Renders (2006), encontra-se
respaldo teórico para as reivindicações em favor da inclusão de pessoas com deficiência, pois
as propostas de uma vida em comum, passa pelo reconhecimento recíproco e pelo entendimento
da vulnerabilidade como condição humana. Dessa forma, uma sociedade mais humana e
inclusiva entende a dignidade e o respeito como valores inegociáveis.
Em relação às implicações sociais da surdez, a fala mais expressiva é a do isolamento e
da discriminação. Constata-se que, além do pensamento ter sido originalmente organizado
segundo as normas sociais, a experiência com a surdez os fez se confrontar com o medo de
levar uma vida à parte, pois a reação frente ao diferente supõe uma situação ruim pela
desvantagem de se estar marcado como distinto da maioria. Isso pode ser percebido na fala de
Cláudia:

(...) Ali eu chorei, né, fiquei triste, achei que todo mundo ia discriminar meu
filho, que não ia poder mais fazer nada na vida, ia ter que largar tudo,
emprego, tudo pra cuidar de César. (CLÁUDIA).

Nos ambientes sociais já estão estabelecidas as pessoas possíveis de serem encontradas,
de forma que o ‘estranho’ permite prever seus atributos de modo rigoroso e com grande efeito
de descrédito. A reação dos ‘normais’ é a de discriminar pela ‘inferioridade’ do outro, já que
estão sujeitos a um único tipo de avaliação: pela expressão direta do seu ‘defeito’ (GOFFMAN,
1988). Essa discussão é apresentada por Crochík (2011) ao lembrar-se das situações
constrangedoras nas quais nos envolvemos ao depararmos com uma pessoa que diverge da
nossa percepção usual, ocasiões estas que leva a disfarçar o susto ou justificá-lo pela reação
desagradável, porventura manifestada. Essas sensações, vividas no lado oposto, desenvolvem
o medo da rejeição e discriminação nos ambientes sociais:
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(...) aí eu fui vendo... eu achei que ele ia ser uma criança discriminada, porque
várias vezes ele foi discriminado nas escolas onde eu morava na Sussuarana,
ele foi discriminado. Porque ela disse que não tinha professora capaz pra
lidar com a surdez dele (...) (JORGE).

Diante disso, o pai entende que os ambientes sociais não são propícios para o filho e
passa a renunciar aos direitos, evitando situações de desconforto. As pessoas que se encontram
em determinada categoria precisam cumprir uma norma para conquistar o direito de viver
conforme o estabelecido: se adquirisse língua oral, certamente a escola teria uma professora
capaz de ‘lidar com a surdez dele’. Muitas famílias, que passaram por ocorrências semelhantes,
resistem à participação em instâncias sociais, como mecanismo de defesa. A escola reforça na
família o estigma da deficiência, da incapacidade do surdo em se relacionar com outras pessoas
consideradas ‘normais’, despertando o medo de convivência. Por incorporar os padrões da
sociedade maior, torna-se vulnerável ao que os outros veem como defeito, concordando, ainda
que temporariamente, que o filho renderá menos com relação ao que realmente deveria ser. A
discriminação se torna uma possibilidade central, como acentua a mãe:
Meu maior medo da escola regular é César ser discriminado, eu tenho
certeza, assim, não sei se você lembra de uma novela que tinha uma criança
com Síndrome de Down. A professora botava a criança no canto com um
papel e a criança sempre desenhando, desenhando...Ela desenvolvia todas as
outras crianças e a menina ali... não lembro qual era a novela. Aquilo ali me
marcou muito, eu imagino que uma escola particular pode fazer a mesma
coisa com César, excluir César. Eu estudei no Salete e lá tinha uma criança,
um aluno com Síndrome de Down e a professora não dava muita pelota, não
tava nem aí, ó... nem aí! Eu olhava assim! E pagava! A mensalidade, quando
chegava, era o mesmo valor. Meu medo com César na escola normal é isso.
(CLÁUDIA).

Essa fala diz quanto o preconceito em relação ao surdo alimenta a ideia da
impossibilidade de convivência social, conduzindo à percepção única da realidade e
comprometendo o desenvolvimento da criança surda, pois por medo do contato social com o
meio, em função da dificuldade comunicativa, as famílias acabam assumindo postura
superprotetora, optando por preservar o filho do ‘sofrimento’. O consenso social sobre a surdez,
erroneamente, guia as experiências com as crianças surdas, considerando que todas elas, por
possuir realidades semelhantes, responderão de maneiras idênticas. O contato com alunos em
situação de inclusão, segundo Crochík (2011b), poderia minimizar o preconceito se asseguradas
condições de cooperação e amizade. Nas suas experiências, contrariamente a isso, Cláudia não
percebeu a valorização do potencial de alunos com deficiência em situação de inclusão; os
trabalhos que acompanhou, na ficção e na realidade, davam foco à limitação da deficiência.
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O medo da discriminação na escola regular é ancorado pela ideia do isolamento social,
decorrente da privação linguística, mas também pela percepção da falta de interação com outras
crianças, o que resultará em prejuízos de ordem cognitiva e emocional: a mãe deseja mais que
a presença física junto a outras crianças para ‘desenhar’ separadamente, ou ser vítima de
descaso pela figura do professor.
Enfrentadas as primeiras dificuldades com a escolha da escola para o filho, Cláudia
revela que recebeu sugestões de profissionais, indicando a escola regular como a melhor opção:
Muitas disseram assim: não acho certo vocês colocarem a criança numa
escola que seja só para surdo, vocês tem que botar numa escola normal. A
criança surda é pra estudar numa escola normal, só que não tem condições
de uma criança surda estudar numa escola normal. (CLÁUDIA).

A marginalização e a exclusão do surdo do processo educacional são naturalizadas pela
mãe, que não chega a perceber a determinação da própria sociedade no favorecimento de alguns
e na desvantagem de outros. Há certa ‘aceitação’ da inferioridade pela categoria social que o
filho ocupa. Antecipadamente, ela acredita não ser possível receber mais que o previsto: o surdo
não terá como responder ao que lhe for solicitado. Isso seria possível, caso tivesse conseguido
minimizar a sequela da sua deficiência, cumprindo a norma da fala. Segundo Horkheimer e
Adorno (1973) o indivíduo aprende a não atribuir os seus fracassos a causas sociais, mas limitálos às próprias causas, convertendo-os em culpa ou inferioridade pessoal. Cláudia foca a
incapacidade no filho em acompanhar a proposta educacional, eximindo da escola qualquer
responsabilidade com a educação da criança surda.
Para a família, estar fora da ordem social é motivo de vergonha, pois se ocupa uma
posição transgressora. Estar em situação de evidência é motivo de ofensa e desconforto, como
se pode observar nas palavras de Cláudia ao relatar o motivo pelo qual tirou o filho da escola:
[..] tirei ele dessa escola porque eu achei que a professora foi grossa17, ela
falou na frente de todo mundo, ela me ofendeu, eu fiquei arrasada. Eu disse a
ela: ‘a senhora é dona da escola, eu te respeito, a senhora é uma senhora,
mas a senhora agiu errado. A senhora poderia ter me chamado sozinha, à
parte e ter dito: ‘olha, eu tou achando estranho, a gente chama César e ele
não olha’. Mas a senhora falou na portaria, o pessoal chegando, eu chegando
pra pegar César, na frente de todo mundo. E as mães: ‘ele é surdo, é’?
Nenhuma mãe quer ouvir isso. Nenhuma mãe naquele momento quer ouvir
isso. Todo mundo me olhando, aí eu disse: oxente, ele não é surdo, não.
Naquele dia saí dali triste, fiquei quieta, comentei com minha mãe e meu pai
ficou estressado: ‘tira César! Tira César’! (CLAUDIA).

17

Todos os termos enfatizados pelos entrevistados serão, a partir de agora, grafados em negrito.
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A desconfiança da surdez foi convertida em vergonha, à qual ela não teria como
enfrentar se não pela negação. A informação em público, não que se esteja concordando com a
forma de contato feito pela escola, despertou os olhares das outras mães para sua fraqueza, e a
colocou numa posição marginalizada. A sua ferida mais profunda foi revelada e, para livrar-se
da humilhação, preveniu-se retirando a criança da escola, evitando o conflito. Apesar disso, é
possível observar que a mãe não permanece na observação plena dos limites de César,
principalmente referente às expectativas para o seu futuro:

Eu tenho certeza que César vai crescer muito, eu sinto que ele só tem a
desenvolver. Ele só precisaria na verdade, se hoje eu tivesse condições, eu
não iria trabalhar, eu iria fazer um curso de Libras de manhã, eu iria fazer
tudo focada em César, pra ajudar César, entendeu! Eu sei que ele vai se
desenvolver muito, só que infelizmente eu não tenho condições, eu tenho que
trabalhar (...) eu queria que César fizesse uma faculdade, quero que César
faça uma faculdade, que pense no que ele quer, entendeu? (CLAUDIA).

O lugar desejado pelos pais para seus filhos faz com que, como revelado acima, eles
questionem suas concepções, chegando a parecer um discurso controverso, ou seja, mesmo
construindo ideias originalmente negativas acerca da surdez, eles carregam percepções
positivas do filho surdo, projetando para ele um futuro promissor. Desse modo, a entrada de
César na faculdade pode ser uma estratégia para romper com a visão negativa da capacidade da
pessoa surda; uma forma de acabar com a desigualdade e com a opressão sentida. O alcance do
nível superior de escolaridade representa, aparentemente, a realização de independência e
sintonia com os padrões sociais adotados: crescer e tornar-se produtivo.
Em relação à comunicação entre família ouvinte e filho surdo, marcada por Rodrigues
e Pires (2002) como a preocupação principal dos pais, o panorama se apresenta complexo: à
primeira vista, é apontado o desejo de que os filhos aproximem-se o máximo possível da norma,
pois se acredita que adquirindo competência comunicativa na língua oral, as condutas sociais
sejam alteradas. Porém, num momento posterior, é assumida uma postura de defesa do uso da
língua de sinais, recorrendo a alternativas e recursos variados, em busca de superar as
dificuldades comunicativas. O embate entre essas duas opções revelam o conflito vivenciado
pela família entre a impossibilidade de ouvir e a necessidade de falar. A dificuldade de lidar
com outro tipo de língua colocam os pais diante da oposição de ideias, quando eles precisam
tomar uma decisão. Silva, Pereira e Zanolli (2007), em pesquisa realizada no Centro de Estudos
e Pesquisas em Reabilitação, destacaram que, no início, as mães demonstram preocupação e
ansiedade em relação à aprendizagem da fala e à integração do filho na sociedade, em
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decorrência da proposta bilíngue da instituição, porém à medida que recebem informações
sobre o trabalho e observam formas de progressos nos filhos, permanecem no Centro. Segundo
as autoras, à proporção que se familiarizam com a surdez durante as orientações, os pais
constroem novas expectativas e adotam, mesmo sem saber, uma determinada concepção de
surdez. Contudo, perceberam que tanto as mães que optaram pela língua de sinais, quanto as
que optaram pela língua oral, mencionam a importância do surdo adquirir as duas línguas.
Sobre essas experiências, os pais relatam:

[...] lá em casa todo mundo quer ouvir... o sonho é ouvir a criança falar. Só
que assim... eu pensei em mim, eu não pensei em César. Eu pensei em ouvir a
voz de César, só que eu não pensei em como César ia lidar numa sala com
todas as crianças normais e ele surdo. (...) mas acho que fiz besteira, pensei
em mim, não pensei em César, eu busquei ouvir a voz de César, mas no
desenvolvimento de César ele não cresceu, ele caiu, agora ele começou a
evoluir, do meio do ano pra cá. Na Escola X18, no ano passado, ele tinha
dificuldade de aprender Libras, com dificuldade de entender, até junho ele
tava balançado, depois do São João ele melhorou 100%, a tendência de César
é melhorar mais ainda. Se eu tivesse amigos perto de minha casa que falasse
Libras, Ave Maria! Tinha desenvolvido muito mais. (CLÁUDIA).
[...] eu estimulava pra ele ouvir, eu fazia tudo isso aí, levava pra tudo que era
canto, onde tivesse zoada eu levava pra poder estimular a audição. (...)Aí
agora é diferente, totalmente diferente porque tinha coisas que ele falava de
sinais que eu não... algumas coisas eu não sei ainda não, ele me chama de
maluco, diz que eu sou maluco porque eu não entendo. Aí ele me explica o
que é, tudinho, e eu vou aprendendo, hoje já tou bem melhor.
Às vezes eu escrevo e ele vai olhando as letras, eu mostro que é isso aqui, ó.
Aí ele já sabe o que é, quando falo e faço o gesto com ele, ele sabe, já vai e
pega. Eu escrevo, falo e faço gesto. (JORGE).

O uso de recursos comunicativos variados é presente nas duas famílias, tanto para
estabelecer vínculos familiares, quanto para possibilitar o acesso ao conhecimento. Apesar do
entendimento de limitação de contato social causado pela surdez, as famílias não adotam
condutas rígidas contra a Libras ou a favor da língua oral; buscam, ao invés disso, mecanismos
de ajustes entre as duas línguas. Petean e Borges (2003, p. 196) assinalam: “Uma educação
adaptada, utilizando diferentes recursos comunicativos que contribuam para a socialização do
deficiente auditivo, deverá ter repercussões favoráveis na sua aprendizagem”. No entanto,
Santana (2007) atenta que, na ausência de língua, cada sujeito é levado a elencar os próprios
gestos para comunicar aquilo que deseja, podendo não ser compreendido pelo outro. Isso se
torna muito complicado quando levado para a aprendizagem da leitura e da escrita, pois as
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Optou-se por omitir o nome da escola, por questões éticas.
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competências para ler e escrever são determinadas pela imersão em práticas sociais com textos,
o que está condicionado a ter língua plena à disposição. Somente pode ter acesso ao mundo
letrado, o surdo que tiver uma língua de interlocução. Ao investigar as práticas de leitura e de
escrita em grupos de surdos oralizados e de surdos não-oralizados, Botelho (2013) identificou
que no primeiro grupo os resultados são relativamente melhores, comparativamente ao
segundo, pois os surdos não-oralizados raramente encontram interlocutores para estabelecer
diálogo e construir conhecimento sobre o texto. Nesse sentido, é preciso que os pais
compartilhem uma língua com o filho, para conversar sobre histórias, reportagens, mensagens
e informações acerca dos textos.
Observa-se, nos casos apresentados, que as famílias percebem a língua de sinais como
a melhor possibilidade de interação para os filhos, porém, essa língua não é comum entre eles:

Algumas coisas em sinais eu sei, algumas coisas, né, não é tudo de sinais que
eu sei, algumas coisas eu ainda pergunto a ele: é o que? Ele me fala o que é
(...) apontando. (JORGE).
Ó, a Língua de Sinais eu aprendo pela internet, pelo programinha que ele
baixou, então pra explicar a ele que aquele dia era o dia dos pais, eu tive que
ir no bonequinho [referindo-se ao avatar do programa Hand Talk] aí eu
olhei... ahhh, tá! Eu botei: ‘hoje é o dia dos pais’ [como se estivesse digitando
no celular] o boneco fez pra mim, eu repeti duas vezes, eu fui lá e repeti pra
ele. Ele falou: ah! Vovô! Ele ligou ao avô dele, pai é o avô dele, entendeu?
Mas assim, eu tento, o que mais quero é aprender Libras, eu queria ser
professora mesmo, dar aula, mas eu sei que a dificuldade é grande.
(CLÁUDIA).

As falas revelam que, pela limitação do uso da Libras, os filhos são os ‘professores’ e
os ‘intérpretes’ dos pais, resultando numa aprendizagem de grupos de palavras não habilitados
ao uso concreto. E, sendo a língua de aprendizagem funcional, pressupõe-se a interação com
falantes fluentes. Em virtude disso, Solomon (2013, p. 117), expõe que a escolha pela língua
de sinais representa, em alguns aspectos, entregar o filho à comunidade surda, significando abrir
mão do próprio filho, pois “os pais podem aprender sinais e falar sempre desajeitadamente com
o filho, ou podem empurrar a criança para a oralização e saber que ela vai sempre falar
desajeitadamente com eles”. Por essa razão, os pais acabam utilizando os sinais para
informações simples, evitando comentários, explicações, narração de histórias e piadas,
impedindo os filhos do uso efetivo da linguagem. (SANTANA, 2007).
Observa-se que o não desenvolvimento de uma língua comum, atemoriza os genitores
que, em vista disso, buscam alternativas variadas para aprendê-la, mas enfrentam dificuldades

108

nesta tarefa. Dias et. al. (2005) ressaltam que a articulação e a rapidez das mãos colaboram para
isso, no entanto as famílias investigadas realçam dificuldades de ordem financeira e de tempo:
[...] aprendi muito com César, ele às vezes vem me ensinando, eu não sei
libras e César me ensina. Aí eu comecei tentar fazer um curso de Libras,
comecei a procurar um emprego melhor, mas as dificuldades vão vindo (...).
O curso de Libras eu sei que é mais dificuldade pra eu achar um pra eu fazer.
Na verdade eu consegui um lugar, na Unifacs, só que é 20 dias por oitocentos
reais, não tem condições, em 20 dias eu não aprendo. (CLÁUDIA).

Não se pretendeu investigar a correlação entre a situação financeira e concepção/atuação
familiar. No entanto, como a maioria de surdos da capital baiana possui renda entre ½ a 1 salário
mínimo (IBGE, 2010), não surpreende que esse fator exerça efeito significativo nas categorias
analisadas. Nas entrevistas, foram referenciadas dificuldades dessa ordem, seja para os
procedimentos de reabilitação da criança (fono, terapias e recursos materiais que abordarei
ainda neste subitem), seja pelo impedimento de tempo em função do trabalho dos pais
(exercício do papel parental e cursos). Oliveira et al. (2004) indicam que quanto mais pobre a
família, mais limitado será o uso de alternativas e recursos favoráveis ao desenvolvimento das
crianças surdas. Uma das dificuldades vivenciadas por Cláudia diz respeito ao alto custo dos
cursos, pois os disponibilizados gratuitamente, muitas vezes não atendem às suas possibilidades
de horário, tornando latente a necessidade de considerar as questões econômicas na adequação
do trabalho oferecido.
Ainda abordando as formas de interação comunicativa, Jorge pontua que, apesar do filho
ter preferência pela língua de sinais, recorre com frequência à leitura labial, afirmando ser bem
compreendido por Paulo:

(...) eu falo devagarzinho, ele sabe o que é. Devagarzinho. (JORGE).

O pai seleciona a língua de domínio familiar para se comunicar com o filho, fazendo
distinção da comunicação do ambiente escolar, para o qual afirma conhecer as necessidades de
uso da língua de sinais. As dificuldades no processo de aquisição dessa nova língua têm feito
com que as famílias deixem essa responsabilidade com a escola, e, como vivem dinâmicas de
funcionamento muito singulares, suas escolhas se ajustam às próprias estruturas. Assim, temos
famílias que acreditam que a língua de sinais é ‘a língua do filho’, portanto de domínio
individual; outras que usam sinais concomitantemente com a fala, buscando remendar a
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conversa entre uma e outra língua; e outras nas quais os gestos são usados apenas enquanto o
filho não domina a fala. (SANTANA, 2007).
As necessidades e escolhas comunicativas, como se pode ver, são permeadas por
peculiaridades e contingências socioculturais. Neste caso, o implante coclear surge como
possibilidade de comunicação entre pais, filhos e comunidade ouvinte. Apesar de ser uma
alternativa cirúrgica, o implante cria expectativas para a ‘resolução do problema’, o que, para
Santana (2007) é resultante do desconhecimento por parte dos pais de que seu funcionamento
ocorre, efetivamente, em uma população muito específica e sob determinadas condições de
treinamento. Jorge menciona que a habilidade comunicativa de Paulo não melhorou após o
implante, e, o que antes representou esperança para superação da surdez, reduziu-se à ilusão;
uma tentativa onerosa a ser bastante ponderada. Ele expõe:

Eu queria dizer assim, que os pais que fazem o implante coclear que pensasse
bastante, porque o implante coclear não é barato, é caro. Eu sou pai de Paulo,
sei quanto é que gasto nesse aparelho dele, e ele é criança, muitos botam e a
criança cai e quebra o aparelho, não tem como consertar. (...) Aí eu queria
que a pessoa que colocasse o implante coclear que prestasse mais atenção
nisso, pra ver bem, porque é bom, mas eu falo o custo financeiro. Imagina
uma família que recebe 1 salário mínimo, vai ter como comprar um fio? Eu
me vejo rodado com Paulo, ele ficou quanto tempo sem esse aparelho? Ó...
[Estalos de dedo] um tempão... porque eu vi que não tinha como ir buscar
esse aparelho, não tinha como mandar o dinheiro desse aparelho. (...) Ele diz
que o aparelho ajuda, que fica uuuuu... [fazendo barulho], que percebe alguns
sons, que escuta alguns sons. Aí por isso que eu consertei, quando tá apitando
ele fala. Ele fala algumas coisas, algumas palavrinhas. Algumas coisas que
ele não sabe fica perguntando. (...) O negócio é isso, a pessoa tem que olhar
bem, estude, analise se vai ter como colocar, porque se não puder, não
coloque porque não vai adiantar. A criança vai ficar com um negócio na
cabeça e o aparelho lá quebrado, é perda de tempo, você se desgasta pra ir
pra São Paulo... (JORGE).

Submetê-lo ao implante, conforme se pode observar, não melhorou a comunicação de
Paulo, reforçando o pressuposto por Solomon (2013) de que se deve tornar essa criança bilíngue
até que fique clara sua capacidade de desenvolver a língua oral de maneira satisfatória, sob o
risco de desnecessariamente prejudicá-los. Observa-se, ainda, que a ilusão da gratuidade planta
a ideia irreal de ‘livre escolha’; de possibilidade de acesso aos bens e recursos de maneira plena,
incluindo as terapias fonoaudiológicas e a manutenção do implante, como se as condições
financeiras, já mencionadas, pudessem ser eliminadas das suas opções.
Mesmo tendo desistido do implante coclear, Cláudia menciona em muitos trechos da
entrevista o interesse de que César continue com a terapia fonoaudiológica, entre outras razões,
para tornar viável sua comunicação em ambientes variados. Segundo ela:
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Essa é uma das minhas preocupações com César porque, César vai seguir
uma escola de surdo, só que lá na frente a faculdade não vai ter Libras. Como
é que César vai chegar lá na frente e vai se desenvolver? (CLAUDIA).

A ausência da língua oral é tomada como impeditiva de interação social, por isso
continua a ser alvo de interesse, mesmo quando há compreensão da importância da língua de
sinais. A padronização social gera o medo de que os processos educativos do surdo continuem
a ser pontuados e definidos com base nos padrões adotados para ouvintes, não levando em conta
a diferença nas percepções. O desconforto da depoente se intensifica quando se vê diante de
dúvidas quanto ao futuro profissional do filho, para o qual tem dificuldade de vislumbrar
espaços onde não se torne refém da própria língua.

Ah, eu queria que César fizesse uma faculdade, quero que César faça uma
faculdade, que pense no que ele quer, entendeu? Quer ser médico? Lá na
frente pra ele ser médico eu sei que é difícil, mas ele pode ser professor de
Libras, um professor da área de surdez ou professor de Educação Física, não
sei. (...)Mas César também é muito frio na área de saúde. Eu venho
observando isso porque o avô de César era médico. (...) Mas pra ele ser um
médico, é mais complicado, né... ou não, né! Pode ser que ele seja um bom
cirurgião. O problema é a dificuldade dele falar, dele explicar. A pessoa que
for fazer consulta, a paciente quer saber tudo, né!. (CLAUDIA).

Apesar de criar expectativas positivas em relação ao futuro de César, não passa
despercebida a descrença na propriedade interativa da língua de sinais. Vê-se que não basta a
Lei 10.436/2002 conferir à língua de sinais o estatuto de língua, pois isso implica mais que
repercussões linguísticas e cognitivas, sobretudo, social. Por esse motivo, na visão de Cláudia,
os locais reservados para atuação de surdos, usuários de língua de sinais, serão aqueles nos
quais a Libras se fizer necessária, ou seja, nos demais espaços de interação, essa língua não será
suficiente para a comunicação. A mãe nem chega a cogitar as dificuldades de ordem cognitiva
para o desempenho acadêmico; condensa toda a problemática na questão linguística, e na sua
repercussão social: neste caso específico, a interação comunicativa no desempenho da futura
profissão.
Entender que a interlocução não ocorre somente pela oralidade, tem sido uma posição
que se consolida como ‘ponto de vista’, no entanto, requer tempo para gerar alteração nos
padrões sociais. Por isso, as famílias criam mecanismos de ajustes discursivos entre as duas
línguas, ao que Sánchez (2010) denomina de pacto de entendimento mútuo, associando recursos
variados que auxiliem nessa tarefa de interação. Esses recursos parecem ser suficientes a
princípio, pois acabam se tornando convencionais entre os interlocutores do núcleo familiar.
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Entretanto, é relatado por Cláudia com preocupação quanto a serem, esses ajustes, pouco
compreensíveis a interlocutores externos:

(...) o problema é, agora é que vai ser a dificuldade porque ele vai começar a
crescer, vai começar a virar homem... Como é que César agora vai se
entender na sociedade? Até então ele é criança, mas vai chegar uma hora que
ele vai parar e vai dizer: as pessoas não me entendem... [silêncio, pensativa].
(CLAUDIA).

Essa fala ilustra muito bem o cotidiano das famílias que, na tentativa de significar a fala,
se veem forçadas a criar gestos domésticos. Solomon (2013) conta a história de um casal que
inventou uma linguagem de sinais para conversar com o filho e se viu numa situação
constrangedora ao fazer um gesto obsceno para lhe oferecer panquecas. Assim como os pais da
história de Solomon, Cláudia reconhece que esses simbolismos não garantem a comunicação
mais complexa, para a qual se cede à incorporação da língua de sinais. Assim, quando os pais
expõem as crianças à língua, seguindo sempre uma ordem gradativa - tentativas de emissão
oral, incorporação de gestos domésticos, bem como outros recursos não convencionais, e
posteriormente, exposição à língua de sinais, estão concordando com Rodrigues e Pires (2002)
quando afirmam que os pais buscam por escolas, terapeutas e programas de intervenções na
oralidade até que o contato gradual e progressivo altere essa percepção. Tão logo a criança
deixa de acompanhar o ano curricular, correspondente à sua idade, os pais investem em recursos
diferenciados.
Comungo com o pensamento de Klein e Lunardi (2006) ao afirmarem que múltiplos
repertórios são instaurados no cotidiano, colocando-nos diante de um território instável,
perpassado por incertezas e possibilidades variadas. Esta declaração pode ser facilmente
confirmada quando se verificam que as preocupações familiares são próprias de cada período,
sendo as ideias expandidas por influência de profissionais ou pessoas do círculo familiar,
alterando, com efeito positivo, a construção dessas ideias. Nesse sentido, declaram os pais:
Eu ficava pensando isso, pensando, pensando e fui procurar o psicólogo tanto
da escola dele, como da onde ele faz o fono, eu fui, procurei, a psicóloga
começou a me explicar a situação, tudo o que aconteceu... aí eu fui aceitando
a deficiência dele, que eu não acho que ele é deficiente, deficiente pra mim é
aquele que não pode se locomover. Paulo corre, anda, dança, faz tudo, então
o negócio dele só é a surdez (JORGE).
[...]eu tenho um primo que ele foi casado e se separou, a mulher dele tem uma
irmã que é surda, e ele falou: poxa, eu vou pedir orientação a Ana, ela é
assistente social e vamos pedir orientação a Ana, ele tem uma relação legal
com ela. A gente ligou pra Ana (CLÁUDIA).
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Dois aspectos podem ser observados nestas falas. O primeiro diz respeito à
representação dada ao termo ‘deficiência’ para o pai, de forma a não poder ser atribuída ao
filho, já que não o considera deficiente por ser capaz de correr, andar e dançar. Sua fala denota
sentido de invalidez, incapacidade e impossibilidade dispensada à deficiência, buscando
justificar as possibilidades do filho com o oposto do que seja, para ele, ‘deficiência’. O segundo
aspecto, se refere à busca constante das famílias por orientação psicológica, terapia
fonoaudiológica, atendimento em serviços de assistência social, no intento de melhorar ou
reestruturar o estilo de vida. Esse dado levanta questões importantes quanto à atuação dos
profissionais e, sobre esse aspecto, Oliveira et al (2004) explicam a importância de se perceber
a família em sua dinâmica, ressaltando para o fato de suas necessidades divergirem de acordo
com o momento e com o ciclo de vida experimentados. Dessa forma, a orientação deve
caminhar em direção aos anseios da família e em função das demandas de cuidados com o filho
surdo.
A lacuna no desenvolvimento linguístico dos filhos faz com que os pais jamais
descuidem das terapias da fala, predominando, por esta razão, a procura por profissionais dessa
área como fonte de ajuda. Nos casos estudados, a apoio técnico do fonoaudiólogo é apontado
constantemente, e revela diferentes níveis de satisfação, como se pode denotar:

Mas assim, aí depois minha mãe foi pro, César foi fazer fono lá na... foi com
Marina, lá na Ufba. Ela foi fazer uma entrevista comigo, aí nessa entrevista
ela começou comigo: imagine você num curso de inglês e a professora só
falando inglês... brlrbrlr, e você lá sem saber nada de inglês... você se sentiria
como? (CLÁUDIA).

[...] a fono na verdade, é complicado, acho que fono, você faz fono, eu sei que
pode ingressar em várias carreiras, né! Só que ser fono de uma criança surda
e não saber Libras!! A menina chamava: César, venha cá, venha ver... azul,
azul [pausadamente] fale. Só que se ela falasse azul em Libras seria mais fácil
pra ele entender. Ele olhava pra cara dela e fazia assim, ó com o dedo [sinal
de maluca em Libras], como se fosse maluca. Aí não aprendia, comecei a
perceber, dinheiro gastando, tempo gastando e César não tava se
desenvolvendo. (CLÁUDIA).
Quando eu descobri que ele tava com a perda auditiva, a gente se encaminhou
para o CEPRED, lá a gente fez todo acompanhamento com fono, com
assistente social, aí foi buscando os recursos todos pra poder ele começar a
fazer fono. (JORGE).
[...] ele tem fono até hoje. Aqui em Salvador é 1 vez por semana e em Natal a
gente faz de 6 em 6 meses, às vezes de 3 em 3 meses, depende. A marcação
dele é feita lá. (JORGE).
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Nesses quatro episódios, verifica-se que o serviço especializado é suporte essencial para
que a família possa receber informações sobre a surdez, permitindo-lhes reduzir a ansiedade e
a preocupação com o futuro dos filhos surdos. Para Cláudia, o encontro com a fonoaudióloga
permitiu acessar um conhecimento, com reflexos diretos na ampliação de suas percepções,
resultando no entendimento dos mecanismos facilitadores à aprendizagem de César. Deste
modo, a mãe questiona e avalia o tipo de intervenção favorável ao desenvolvimento da
linguagem da pessoa surda, além de julgar a qualificação desses profissionais, arriscando-se a
sugerir a realização de terapia com abordagem bilíngue. No caso de Jorge, a orientação recebida
foi primordial para encaminhar a busca de recursos, sendo este um serviço no qual se sentiu
acolhido, pois a partir deste pôde proceder com os encaminhamentos e minimizar as
dificuldades do filho.
Sobre os atendimentos especializados, o ponto considerado relevante, refere-se à adoção
de medidas sistêmicas, que abranjam equipe multidisciplinar. Como se pode observar, os pais
esperam obter recomendações para reduzir a insegurança ao lidar com a situação inesperada de
um filho que não ouve. Como essas recomendações não são encontradas em manuais de
orientação, demandará o compartilhamento de experiências de áreas afins. Lembremos que a
intervenção parental será realizada com graus diferentes de possibilidade e de investimento, em
função dos aspectos particulares, dentre eles, tempo e dinheiro. Sendo assim, seria pertinente
pensar em estruturas de atendimento com serviços condensados, de maneira a fomentar a
participação familiar, tornando-a mais efetiva e contínua.
Em suma, pelas inferências relativas às percepções, conclui-se que a concepção de
surdez, evidenciada pelos pais pesquisados, se ajusta ao modelo clínico terapêutico, dada à
propensão em direcionar sentimentos negativos à perda auditiva, bem como pelas expectativas
de recuperação da fala oral. Os pais designam, por vezes, sentimentos ambíguos de aceitação e
resistência à surdez, oscilando entre as imagens construídas pelo senso comum e as experiências
concretas com os filhos. No entanto, as famílias carregam-se de possibilidades linguísticas para
os filhos, às quais variam de acordo com o nível de informações adquiridas sobre surdez. Neste
sentindo, veem na língua oral condição adequada para incluir os filhos no mundo ouvinte, ao
mesmo tempo em que os sinais representam a língua mais apropriada para acesso ao
conhecimento e relacionamento entre iguais.
Para que se possa verificar a relação entre essa concepção, identificada nas famílias, e
suas ações no processo educacional, serão analisadas, agora, as práticas parentais realizadas no
processo de escolarização dos filhos.

114

6.3 Experiências e ideias familiares sobre o desenvolvimento escolar do filho surdo

Para relacionar as concepções familiares às suas práticas, o objetivo específico desta
parte do estudo consiste em investigar as formas de interação educativa utilizadas pela família,
e as experiências escolares vividas na educação dos filhos surdos. Assim, as entrevistas
realizadas deram foco à articulação entre família e escola; as expectativas e experiências
familiares nos contextos formais de aprendizagem; e as dificuldades e facilitadores neste
percurso escolar. Os relatos revelaram uma caminhada difícil em busca de direcionamento do
processo educacional, tanto pela restrição no acesso, quanto pela constatação de condições
desfavoráveis do modelo pedagógico. Nota-se que, em um dos casos, não houve escolha da
escola pela família, pois houve recusa da instituição em receber criança com surdez. Diante da
rejeição, restou apenas ficar com a que aceitou o filho surdo, como revelado em sua fala:

Eu fui em uma escola, cheguei lá a professora não aceitou ele por ele ter a
deficiência auditiva, aí eu fui em outra, o diretor falou, não! Pode trazer
Paulo que vamos acolher Paulo como qualquer outra criança (JORGE).

Embora a LDB (BRASIL, 1996) explicite o direito de todos à educação desde 1996,
garantindo acesso dos alunos com deficiência ao ensino regular, as escolas praticavam a recusa
sob alegação, na maioria das vezes, de despreparo para o atendimento específico às crianças
surdas. O ingresso de Paulo ao ensino ficou à mercê da vontade da escola, deixando Jorge
dependente da benevolência institucional. Essa situação decorreu muito em função dos
equívocos gerados em torno da educação especial, dentre eles, o entendimento de que a
educação de crianças com deficiência deveria ocorrer à parte da educação comum. Neste caso
específico, a escola reservou-se ao direito de não eleger um inapto para frequentar seus espaços.
Apesar de garantir ao pai o acolhimento igual ao das demais crianças, a segunda escola
declinou da aceitação, na medida em que problemas de natureza pedagógica foram surgindo
em decorrência do ingresso do aluno ao ensino fundamental. É interessante notar que as
questões de ordem cognitiva em relação ao surdo, não despertaram interesse quando as crianças
se encontravam na educação infantil, idade em na qual a interação entre crianças surdas e
ouvintes ocorre sem necessidade de comunicação efetiva. Falando da primeira experiência
escolar de César, Cláudia relatou:

Ele tinha um ano e foi maravilhoso porque ele achava tudo engraçado,
brincava, como eu te falei, ele interage muito bem, não chorou, que eu
esperava que ele ia desabar. Passei a tarde toda sentada na escola, ele não
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chorou, não fez nada. Na verdade ele estudou na Vila de Emília, na Ribeira,
agora que me lembrei. Foi a primeira escola dele, era um pouco mais distante
lá de casa, depois eu voltei lá, mas só tinha menino pequeno. (CLAUDIA).

A mãe recorda com saudade o tempo em que tudo foi maravilhoso, pois César brincava
e interagia muito bem com todas as crianças. Apesar de ser distante da sua casa, pensou em
retornar, certamente por ter sido o único espaço a lhe proporcionar essa sensação agradável. Ela
não chega a perceber que a ausência de conflitos, naquele período, decorreu do fato de ser
oferecido nessa escola, exclusivamente, o ensino infantil. Nesta fase, os aspectos cognitivos
passam despercebidos, e, mesmo que a dificuldade comunicativa já tenha se apresentado, é
prevista para o surdo, não chegando a reforçar a expectativa da escola neste sentido. Porém, em
contextos de aprendizagem, nos quais a criança precisa responder aos processos de ensino e
não o faz de maneira satisfatória, direciona-se o problema para a inabilidade comunicativa
centrada na criança, para a qual a família é o agente responsável, no sentido de identificar
soluções, como se pode observar:
Depois a professora me chamou e falou: Paulo só vai poder ficar aqui até
esse ano, porque a gente não tem professora específica pra cuidar de Paulo,
ele precisa de uma escola que atenda as necessidades dele. (JORGE).
[...] elas não tinham experiência nenhuma, assim elas não sabiam, eu já sabia
que César era surdo e conversei com ela. Ela disse, eu não sei nem como é
que fala em Libras, não sei nada de Libras. Eu já comecei a procurar pela
internet uma escola pra César. (CLÁUDIA).

Mesmo que as escolas tenham dado abertura às crianças surdas, observa-se, em ambos
os casos, a demarcação dos limites de sua responsabilidade educacional em função das
realidades distintas dos alunos. Em conformidade com o discutido anteriormente, a cultura
escolar de integração drena de si atribuições que lhe seriam específicas como, por exemplo,
propiciar formas diversificadas de aprender, levando-se em conta as condições e peculiaridades
de cada situação. Isso torna latente nos pais a necessidade de buscar espaços, capazes de
oferecer condições pedagógicas adequadas, marcando o início de longa caminhada às escolas
que tenham ‘preparo’ para receber seus filhos. A mãe de César relata, como visto, sua procura
por uma escola pela internet, pois a direção escolar deixa claro o impedimento em realizar seu
trabalho em função da falta de experiência com surdos, sem sequer aventar a possibilidade de
investir nesta direção. Esse fato impacta diretamente na alternância de escola, sendo um evento
comum nas famílias com filhos surdos, conforme já mencionado. A rotatividade de instituições
é apontada por Petean e Borges (2003) como consequência do acesso a uma educação
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insatisfatória, dificultando a formação de vínculo entre a criança, seus colegas e professores.
Para os pais participantes desta pesquisa, o despreparo dos professores e da instituição é o
motivo dessa troca frequente, sendo a educação percebida como condição principal para o
desenvolvimento do filho:

Educação hoje é tudo. Se a pessoa não tiver educação... não sabe nada. É por
isso que ele tá na escola, é pra isso, pra ser educado. (...) Aprender e ser uma
pessoa digna. Aprender pra ser gente, aprender, seja os sinais, escrever, ler,
entendeu? (JORGE).
Educação, ah, é tanta coisa. É futuro, é aprender pra saber se desenvolver lá
na frente. Se ele for muito educado agora quando criança, lá na frente o
mundo vai abrir as portas pra ele. Se ele estudar numa escola que o povo não
tá nem aí... (...) Educação ele tem que aprender agora. (CLÁUDIA).

Ao falar sobre o sentido da educação, os familiares demonstraram amplitude de
conceito, relacionando-a à aprendizagem de conhecimentos formais, desenvolvimento moral e
de personalidade, por meio dos quais terão acesso ao mundo e serão dignos de respeito. Assim,
como pessoas sem estudo designam sentimento de inferioridade, aqueles que estudam terão a
chance de ‘virar gente’ e ascender socialmente. Aqui, a escola é destacada como o principal
agente desse processo educacional. Nesse sentido são construídas expectativas variadas ao
buscar uma escola para os filhos, destinando-lhes funções que vão além do ensino de conteúdo,
como, por exemplo, as de socialização e comunicação. Quando questionados sobre o que
priorizam na escolha da escola para os filhos, responderam:

(...) a escola que ele vai se comunicar melhor, pra ele ser mais comunicativo.
A aprendizagem vem junto. (...) vou botar socialização também, porque ele já
não tava tendo socialização... por exemplo, se botasse ele com uma criança
ele ficava embirrado, se fosse alguém brincar com ele, ele não queria
conversa com ninguém. Então aí vem a parte da socialização. Só pra ele tá
como aí agora, no meio das crianças, correndo...
Eu acho que os três é importante, viu! É os três porque como eu tava falando,
ele tinha que se socializar mais com as pessoas, por que, por exemplo, hoje
em dia, Paulo... se o tio chamar ele pra dar bênção, ele dá bênção,
antigamente ele não dava. Se a avó dele chamasse ele pra beijar ele, ele não
beijava. Hoje ele socializa mais, já brinca com os meninos, os meninos já
pegam na mão dele, faz sinal de legal, ele tá outra criança. Antigamente, não.
Do jeito que a professora... acabou a aula ele pegava as coisas dele e saía,
nem olhava pra traz. (JORGE).
O aprendizado. (...) Na verdade assim, o que eu buscava na Escola X, é que,
me botaram uma visão assim: na Escola X que é uma escola oralista, César
vai falar, ele vai aprender a falar, em outras escolas ele vai ser limitado, vai
querer falar mais na Libras. Então na Escola X eu buscava muito César ouvir,
eu queria ouvir a voz de César. Eu queria que César falasse comigo: “minha
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mãe, não sei que” [simulando uma fala do filho], mas, infelizmente, não é
assim, depois que você para e vê que a realidade não é essa, né... é outra.
(CLÁUDIA).

Apesar de apresentar certa variabilidade, as ideias dos pais destacam a aprendizagem e
a socialização como dependentes da comunicação. Observa-se que Jorge deixa sobressair em
sua escolha um espaço que torne seu filho comunicativo, acreditando que, consequentemente,
a aprendizagem virá. A fala de Cláudia, ainda que dê evidência ao aprendizado, demonstra
prioridade à fala, quando fez a escolha da escola pela promessa de que seu filho aprenderia a
falar. É verdade que a linguagem articula todas as dimensões educacionais, proporcionando a
interação entre aluno-professor-aluno e aluno-aluno, combinando as três possibilidades. Podese dizer com isso, ainda que deem preponderância às questões linguísticas, que os pais designam
à escola o papel que lhe é autêntico.
A mãe chama atenção para outro elemento: ao deixar claro que foi convencida a optar
por uma escola oralista, sob a justificativa de que a Libras limitaria suas possibilidades fica
nítida a imagem estigmatizada do surdo reforçada pela escola e assimilada por ela, que acabou
desenvolvendo expectativas ligadas à superação dessa imagem. Neste caso, a aquisição da
língua oral não lhe foi dada como opção, mas como imposição ou condição única de acesso aos
bens culturais. Portanto, como César não conseguiu alcançar o esperado, ela direcionou o
interesse para o aprendizado, aceitando que os sinais ocupassem lugar nesta educação.
Do ponto de vista da escola, a criança surda não terá bons resultados senão pela língua
oral, por isso é muito comum pensar numa educação à parte para aqueles que não apresentem
tal desempenho. Ou, pior que isso, identificar a língua como vetor de conhecimento, mas
ignorar as possibilidades de incorporar outras formas de comunicação. Esse fato compromete
bastante a interação com as demais crianças, como se pode notar na fala de Jorge, quando diz:
“só pra ele tá como aí agora, no meio das crianças, correndo...”. Conclui-se que, na
experiência da escola regular, seu filho não interagia com outras crianças. De acordo com essas
reflexões, Crochík et al (2013) ressaltam que a realização de atividades diferenciadas para os
alunos considerados em situação de inclusão contribuem para a segregação, porque dificultam
a percepção de que fazem parte do grupo, despertando sentimento de inferioridade e medo da
rejeição. Nos casos investigados, os pais sinalizam essa diferenciação:

(...) então ele ficava na escola sentado, a professora passava o dever, falava,
ele não tava nem aí nem tava chegando, entendeu! Aí no meio do ano a gente
tirou e colocou em outra escola. (...) ele já tava se tornando uma criança
assim... como é que fala, é... rebelde.
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A escola de lá não era específica pra ele, ele ia pra lá e ela passava um
desenho, quando chegava em casa fazia o desenho e entrega a ela... pronto.
Era um colégio que era até pago. (JORGE).
Quando chegava eu não conseguia entrar logo na sala de César, primeiro
que elas me barravam na frente, eu nunca consegui entrar, era uma confusão
pra eu chegar até a sala de César. Eu queria chegar assim, toda mãe tem essa
vontade de chegar e ir direto na sala pra ver como era (...) quando tinha
oportunidade (...) [de se ausentar do trabalho] passava lá cedo, às vezes eu
ia até antes, mas eu não conseguia, quando eu chegava na sala a professora
já tinha arrumado a sala, já tinha professora em cima de César, eu via que
César tava meio assustado, tipo: por que todo mundo tá em cima de mim? Eu
percebia isso, quando eu ia embora eu acho que nada disso acontecia.
(CLÁUDIA).

Pelo trecho descrito, pode-se inferir que, apesar de inserido na escola regular, o aluno
surdo esteve segregado do processo, resultando na inutilidade educacional em função da
negativa de apoio específico às necessidades de interação com o outro. Se por um lado as
escolas especiais são acusadas por apresentar uma instrução normalmente baixa, nas escolas
comuns, se torna inacessível em virtude de manter-se na perspectiva da integração
(SOLOMON, 2013). Essa discussão perpassa pelo dilema da aprendizagem de duas línguas no
espaço escolar, o que, no entender de Fernandes, E. (2005), é de fundamental importância para
a qualidade da educação de surdos. Segundo a autora, os educadores não podem negligenciar
tal discussão, visto que representaria omissão de um projeto pedagógico em favor das metas
educacionais para o surdo.
Fica evidente nesta pesquisa, que a baixa expectativa pedagógica se reflete também na
longa duração da seriação escolar, pois, em escola regular, as crianças levaram cerca de 2 anos
em cada série:

Quando eu morava lá na Sussuarana ele ficou dois ou três anos na mesma
série, depois que passou pra APADA ele ficou um ano só, e agora foi pra
outra. A escola de lá não era específica pra ele, ele ia pra lá e ela passava um
desenho, quando chegava em casa fazia o desenho e entrega a ela... pronto.
Era um colégio que era até pago. (JORGE).
[...] ele entrou na Escola X e repetiu a 1ª, passou pra 2ª [ficou pensativa],
depois ia repetir e foi pra APADA, e agora tá na 3ª. (...) Na escola regular ele
repetiu. (CLÁUDIA).

O argumento do respeito ao ritmo de cada aluno, resulta na oferta do mínimo à criança
surda, destacando o indispensável envolvimento dos pais no acompanhamento aos estudos do
filho, e definindo a importância das práticas parentais no contexto educacional. Ocorre, então,
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que essas famílias acabam por assumir junto à escola a tarefa de ensinar, sendo esse o primeiro
passo para serem responsabilizadas por isso. Para a psicóloga Rosely Sayão (2014), a escola
cobra dos pais dos alunos aquilo que é sua tarefa e credita a estes o fracasso escolar dos filhos.
No intuito de ajudar aos filhos na superação dessas dificuldades, os pais se empenham para
auxiliar nas atividades escolares, comparecerem à escola, e investem em material educativo:
(...)lá no trabalho (...) tem uma máquina de impressora grande que eu pedi
pra o menino imprimir (...) do número 1 ao número 50 e ele imprimiu, botei
no quadro, na parede do quarto com durex pra ele aprender. Botei o alfabeto
todo e disse a ele pra aprender [fazendo o sinal em Libras], aprender e
estudar muito [sinalizando a frase] é assim, né? César consegue, às vezes ele
esquece, por causa do problema que a médica tinha dito pra gente da
dificuldade em matemática, mas ele consegue. Às vezes eu vou ensinar o
dever, aí, como eu estudei no Salete e eu ia ser professora, agente pegava as
tampinhas de refrigerante e botava pra contar 1, 2, 3... comecei a fazer isso.
Depois me ensinaram, tem uns brinquedos que você compra e vai montando
os números, comecei a fazer isso pra César, e passar dever pra César, fazer
a-e-i-o-u, ficar cobrindo, fazer quadrado pra ele fazer. Agora eu tou seguindo
o dever da APADA, quando a APADA faz, eu tenho um caderninho em casa
que copio algumas coisas e mando ele fazer, às vezes ele não consegue, fica
com preguiça. Mas eu faço pra ver se ele melhora. (CLÁUDIA).
Eu tenho vergonha...[risos] vou muito pouco na escola, não tenho como ir
sempre, se eu pudesse eu ia sempre, primeiro que eu moro longe, segundo que
infelizmente eu trabalho o dia todo. Pra eu ir na escola de César, se eu tivesse
carro... ele vai de transporte e volta de transporte. Se eu tivesse um carro...
teve uma época na empresa que era uma fase que eu andava com o carro da
empresa, a gente usava e ia sempre na Escola X. Chegava lá e falava: oi pró,
vim visitar vocês...(CLÁUDIA).
Eu participo dos deveres dele e jogar bola, porque ele gosta. (JORGE).
(...) eu vou na escola toda semana, no caso eu vou pegar ele toda quinta-feira
que é pra ver ele (...) (JORGE).

De acordo com as falas, os pais valorizam o acompanhamento escolar dos filhos e fazem
inúmeras tentativas neste sentido, no entanto, se deparam com dificuldades no atendimento
dessas cobranças. A adesão de Cláudia aos propósitos educacionais faz com que idealize ações
concretas para sua participação, mas, diante da impossibilidade de executar efetivamente o que
se propõe, manifesta sentimento de vergonha. Esse dado sinaliza a necessidade de essas duas
instâncias viabilizarem mecanismos que favoreçam a interação entre si. Para Varani e Silva
(2010), o acompanhamento das tarefas e a presença em reuniões, são os mais importantes meios
de interação entre pais e escola, tornando-se a forma mais expressiva de envolvimento entre os
dois espaços. Nos casos estudados, percebe-se que a intervenção familiar dá sustentação ao
processo de aprendizagem, entretanto, cabe pontuar que a ação educativa da escola e da família
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apresenta matizes distintos, quanto a objetivos, métodos e conteúdos. Destaca-se aqui a fala de
um pai ao assumir com rigor a responsabilidade pelo desenvolvimento das atividades formais
de aprendizagem, segundo ele:

Cabe ao pai e à mãe, não é que no caso seja obrigação da escola. A escola
ajuda também. (JORGE).

Neste trecho fica evidente a confusão gerada quanto a responsabilidade e função de cada
um nos processos educacionais. Para Jorge, a escola aparece como coadjuvante do processo de
ensino, cabendo a ele e à mãe desempenhar essa obrigação. Os próprios agentes escolares dão
relevância à atuação da família no desempenho acadêmico, e, segundo Sayão (2014), se
amparam em pesquisas que apontam: 70% do desempenho escolar são decorrentes do
acompanhamento familiar. Em função disso, encontram novo reforço para direcionar o fracasso
das crianças a elas próprias e à família, gerando sentimento de culpa nos pais e a certeza das
impossibilidades do filho.
Ao serem questionados sobre a escola que imaginam como ideal para os filhos,
responderam:

(...) hoje, hoje, pra mim, a APADA tá o ideal. Se não tivesse APADA ele ia
estudar sempre num colégio particular. Mas a escola particular, a maioria
não ia ter o que ele precisa: o intérprete. (JORGE).
Uma escola estilo a APADA, professores que sabem Libras, professores que
incentivam os alunos a aprender mais, ler livros, falar, falar eu acho mais
difícil, mas assim, acho que Libras. (CLÁUDIA).

Essa mudança de interesse da escola regular para a escola especial reflete o
entendimento de que, pela língua de sinais, seus filhos se tornaram sujeitos de linguagem,
tornando possível o acesso ao conhecimento. Nesse período, a Libras é o motivo que rege as
escolhas dos pais, pois, a família se vê obrigada a tomar caminhos diferentes dos planejados
para encarar as situações impostas pela condição comunicativa da criança. É possível afirmar
que, após a adoção da língua de sinais, a convivência dos pais com os filhos melhorou,
superando as expectativas familiares também quanto ao desenvolvimento cognitivo das
crianças. Assim, comparativamente à escola regular, a APADA fez com que seus filhos
alcançassem níveis funcionais de comunicação e ofereceu qualidade às relações com outras
pessoas. Além disso, a escola especial para surdos disponibiliza um modelo que favorece a
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autonomia da criança na condução dos estudos, já que, como visto, essa é uma tarefa difícil de
ser desempenhada pela família.
De tal modo, foi possível identificar em vários fragmentos da entrevista, que a APADA
representa uma zona de conforto: pela natureza especial na forma de comunicação; pelo
favorecimento de contato com pares semelhantes; e pela ideia de aceitação, levando as famílias
à sensação de alívio ao se perceberem, naquele espaço, como iguais. Essa sensação de bemestar foi notada no próprio surdo por Negrelli e Marcon (2006), pontuando que a Libras tornou
melhor a fisionomia, resgatou a felicidade e o brilho dos olhos pelo fato de conseguirem
entender e se fazerem entendidos. A fala de Jorge traduz esse sentimento:

(...) Quando eu vejo ele feliz, eu tou feliz. (...) Ficaria infeliz se chegasse na
escola e achasse ele no canto e todo mundo brincando, ele não estar
participando. (JORGE).

Embora a dicotomia escola regular X escola especial seja instalada tendo como foco as
questões linguísticas e metodológicas, a interação social é também apontada pelos pais como
aspecto relevante ao estabelecer os critérios de escolha da escola, sendo a escola regular
potencialmente mais restritiva à participação dos alunos surdos por estarem sujeitos à
invisibilidade. Esse dilema vivido pelas famílias é assinalado por um percurso de segregação
que vai ao encontro daquilo que deveria ser combatido pela educação: “A exigência que
Auschwitz não se repita”. Para Adorno (1967), a educação tem papel relevante no processo de
desbarbarização, contribuindo para a não identificação comas situações fascistas do passado: o
preconceito, as situações que geram o terror, a exclusão. É preciso libertar os indivíduos dos
tabus que perpetuam a barbárie, favorecendo as interações sociais, pois, pelo seu caráter social,
o sujeito só se define na relação com o outro. No entanto, os contextos educativos não têm se
configurado como espaços que impedem a barbárie, justamente por desfavorecem as relações
entre os indivíduos, fortalecendo a identificação com a exclusão. É possível perceber na fala da
Cláudia que as experiências vividas em escolas regulares foram excludentes, colocando-a numa
posição de rejeição a esses contextos:

Teve uma reunião lá na APADA com a diretora, ela disse que esse ano a gente
tem que colocar os alunos na escola normal num turno e no outro turno na
escola de Libras, disse que o MEC tava obrigando. Eu disse a ela: eu não vou
colocar e se o MEC vier até a mim eu vou dizer: nenhuma escola normal vai
ensinar a César, porque ele já teve experiência, ele estudou na Escola X e não
cresceu, não evoluiu, não se desenvolveu. Ele tá se desenvolvendo na APADA,
ele tá conseguindo crescer, tá conseguindo fazer o dever dele sozinho, ele
consegue ler as coisas, ele consegue identificar as coisas melhor. Eu não
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posso pensar em colocar porque o MEC quer, o MEC vai dar o professor
dentro da sala na estrutura que a APADA tem? Não tem! Só se a justiça me
obrigar e pra me obrigar tem que dar os procedimentos, tem que me dar
cobertura, eu vou ser obrigada a colocar César numa escola normal? Mas o
juiz aí vai ter que me dizer: ‘vai ter Libras e vai ser o mesmo procedimento
da APADA’. Se não tem!!! Vou botar César pra que? Vou gastar dinheiro e
vou perder tempo. O menino fica nervoso, duas escolas e sem entender?! Eu
acho que a criança não aprende, uma escola vai acelerar mais, mas a APADA
acompanha o ritmo dele, a escola vai tá sempre acelerando por causa dos
alunos normais, esses alunos precisam crescer e se desenvolver. César vai se
desenvolver no tempo dele e na maneira dele. (CLÁUDIA).

Esse tem sido um assunto polêmico, que envolve diretamente famílias, filhos surdos e
escola, porque a instituição escolar reflete, de fato, a competitividade da sociedade,
transformando o processo educacional uma finalidade para a eficiência. Conhecedora de que a
escola precisa atender às demandas de mercado, a mãe fica descrente em relação ao sistema
educacional, pois seu filho irá ‘competir’ em condições desiguais. Além disso, o período
anterior à escola de surdos foi marcado por grandes dificuldades e pelo insucesso, aumentando
a desconfiança das promessas de uma educação bilíngue em espaços inclusivos. Mesmo que a
legislação seja clara quanto aos direitos a um ensino adequado à diferença linguística do surdo,
a mãe acredita que seu filho será ignorado se estiver junto aos ouvintes, pois as aulas serão
preparadas para atender à maioria. Isso a faz incorporar a ideia de que o surdo deverá ocupar
áreas destinadas aos ‘especiais’, como se a desigualdade fosse um dado da natureza humana.
Crochík et al (2013) defende o respeito às diferenças, desde que a consequência disso não seja
a resignação compreendida neste caso como aceitação das imposições sociais com relação aos
espaços destinados para alguns em detrimento de outros. Com isso, se quer dizer que os pais
não podem se calar diante das mazelas educacionais para o surdo nas escolas regulares, pelo
contrário devem se empenhar na garantia de seus direitos, em todos os espaços. É muito raro
deparar com situações nas quais haja envolvimento político das famílias de surdos para fazer
valer os direitos conquistados. Em geral, os pais tendem a substituir a escola ou se manter
calados até culminar com a evasão escolar. Parece que o ‘olhar ouvinte’ dos pais sobre a surdez,
os impede de perceber que essa realidade duvidosa acomete outras minorias, ou seja, não é
‘privilégio’ do surdo, mas inerente a grande parcela da população, fora do circuito das
interações sociais.
Ao refazer a pergunta sobre a existência de preferência ou rejeição a uma das escolas,
duas linhas de pensamento se apresentaram: (i) a que pressupõe a interação com pares e a
comunicação em língua de sinais como critérios determinantes da sua escolha, em virtude de
favorecer as práticas de socialização dos filhos, ficando bastante evidente que a distinção

123

estabelecida entre surdos e ouvintes provocou, em consequência das experiências vividas, o
aumento de proteção em torno do filho surdo; neste caso, o contato entre diferentes no ambiente
escolar não reduziu o preconceito, apontando para a ineficiência da prática pedagógica
utilizada, e a recusa ao modelo educacional inclusivo; (ii) a que pressupõe o favorecimento de
certa relação de proximidade com crianças ouvintes, buscando reduzir a discriminação. Um dos
pais chega a relatar ter presenciado o contato surdo – ouvinte, no qual houve cooperação entre
eles, verificando a possibilidade de proximidade:

Porque tem aquela questão, assim, das crianças que escutam e as crianças
que não escutam. Aí as crianças que escutam iam prestar atenção naqueles
que não escutam. Porque eu já fui uma vez pra escola e vi o menino falando
em sinais e todos os alunos que escutavam ficavam parados assim, só ele e
outro falando. Depois saíram e começou a conversar sem saber que o mudo
não tava entendendo nada que eles tavam falando. Só algumas coisas pela
leitura labial e eles ficaram amigos do menino, de hora pra outra. Eu falei:
tá vendo! (JORGE).

Ao que parece, a escolha dos pais não perpassa pelo tipo de escola, mas pelo tipo de
contato promovido pela escola no sentido de atender e responder ao desenvolvimento social,
emocional e cognitivo das crianças, ou seja, o que direciona a escolha dos pais investigados é
a garantia de estabelecimento de comunicação, a aceitação do grupo e a participação nas
atividades escolares. Em seus relatos, o não atendimento a esses requisitos, conforme pontuam
geram sintomas negativos na criança, a exemplo de isolamento, rebeldia e nervosismo.
Atentemos, a seguir, para os depoimentos:

Nessa outra escola a professora já dava mais atenção a ele, entendeu,
conversava (...) mesmo sabendo que ele tinha aquele problema da surdez. Aí,
pronto, ele já tava se tornando uma criança assim (...) como é que fala, é(...)
rebelde. Ele não queria ir pra escola porque ficavam falando e ele não tava
entendendo nada, aí, pra ele não tava bom, entendeu!. (JORGE).
César precisa de uma pessoa que entenda ele e ele entenda a professora.
Precisa de uma escola que tenha professores de Libras, uma escola que tenha
curso de arte, o que for pra poder incentivar César. Foi quando a gente voltou
pra APADA. Na APADA realmente ele tem, as professoras sabem Libras, elas
vão interagir com César, César ficou mais calmo, ficou bem melhor na
APADA. Na‘escola X’ ele ficava nervoso, ele tentava e não falava, ninguém
entendia ele, até os amigos era diferente. (CLÁUDIA).

Nessas afirmativas, é possível observar que os aspectos comportamentais de rebeldia e
nervosismo foram desencadeados pela falta de comunicação e, consequentemente, de interação
no espaço escolar. Cláudia sintetiza essa ideia ao pontuar que César tornou-se mais calmo na
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escola para surdos, quando conseguiu estabelecer contato com professores e colegas. Em seu
depoimento, Jorge, por sua vez, sinaliza que a professora fazia tentativas de contato, certamente
usando outros recursos além da língua oral, como expressões corporais e gestos, mas diante da
dificuldade de entender o que ocorria na sala de aula, seu filho reagia negativamente. É bem
possível que essas reações identificadas pelos pais sejam de defesa frente às situações de
desconforto, uma maneira de se proteger das frustrações sofridas no contato com o outro. Para
ser válido, segundo Crochík (2001), o contato precisa favorecer a interação por meio de
cooperação, amizade e clima cultural. Nestes casos, presume-se que o contato não possibilitou
a superação dos limites da convivência dos alunos surdos com colegas e professoras ouvintes,
continuando como obstáculo a ser enfrentado. Por certo, esse fator leva os pais a buscar outras
formas de interação para os filhos e, considerada a comunicação como elemento provocador da
situação conflituosa, se veem obrigados a tomar novas decisões e a fazer outras escolhas.
Muito importante destacar nesse sentido, é que enquanto Silva; Pereira e Zanolli
(2007) salientam que muitos pais, endossados por autores, caracterizam os surdos como
agressivos ou submissos, outros como explosivos e tímidos, teimosos ou desconfiados,
atribuindo-lhes rótulos como se fossem características próprias da pessoa surda, curiosamente
os participantes desta pesquisa não conferem tais alterações de comportamento à surdez, mas à
incompreensão decorrente da ausência de comunicação. O fato de terem experiências em
diferentes situações escolares lhes permitiu ver essas reações como sintoma da problemática
relacionada à falta de comunicação. É por esse mesmo motivo que Cláudia e Jorge conservam
as expectativas de desenvolvimento da língua oral, embora percebam a interação por meio da
língua de sinais como uma das condições favoráveis aos filhos no espaço escolar. Dessa forma,
a relação entre escola e família é sempre tensionada por questões relativas à língua, o que
equivale dizer que os pais desejam escolas que funcionem mais como ambientes de
desenvolvimento de fala que espaços de abordagem educacional, voltados para a construção de
conhecimentos. Isso pode ser percebido nos trechos sequenciais, quando a mãe discorre acerca
da escola que considera mais atrativa e a que rejeitaria, respectivamente:

Uma escola estilo a APADA, professores que sabem Libras, professores que
incentivam os alunos a aprender mais, ler livros, falar ... falar eu acho mais
difícil, mas assim, acho que Libras. Não pode pensar só em César também,
tem crianças ali na APADA que é 100% [surda], falar é mais complicado. (...)
Então eu não posso só pensar em César, pra César falar, tem que fazer fono,
teria que fazer, esse também seria o ideal também se tivesse, todos os dias
aula de fono. Se César tivesse aula de fono todos os dias na escola, se tivesse
a intérprete, essa seria a escola ideal. (CLÁUDIA).
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A escola que não tem intérprete, a escola que não tem um fono, a escola que
não é voltada pra o surdo. Não tem condições de César estudar numa escola
normal, onde todos os alunos vão falar normal, a professora vai falar normal
e César não tem um intérprete, não tem nada. (CLÁUDIA)

Nesta afirmação se tem bem marcado que a mãe idealiza uma escola-laboratório de fala,
na qual ela pudesse contar com recursos diários para o trabalho oral, tendo a presença do
intérprete como forma de garantir a inter-relação dessas línguas. Como sinalizado em vários
momentos da entrevista, há uma preocupação em manter a interlocução entre
surdo/família/sociedade ouvinte/pares surdos. Santana (2007) argumenta que, no Brasil, não há
caminhos alternativos para o surdo se desenvolver no mundo de ouvintes, de forma que, para
crescer, cabe a eles aprender a falar, escrever e ler. Dessa maneira, a ideia de Cláudia não chega
a ser uma “opção”, mas uma “contingência”. Com esta reflexão, cabe pontuar que, embora o
decreto 5626/2005 denomine como escolas/classes bilíngues aquelas onde a Libras e a
modalidade escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução de todo o processo
educativo, não há consenso teórico sobre o bilinguismo para surdos. Na prática, ele tem se
apresentado mais como funcionamento e uso das línguas, do que como proposta educacional
(SANTANA, 2007).
Assim, percebe-se nessa análise, que as famílias se esforçam para participar e dar
continuidade às demandas escolares, acionando neste intuito recursos variados para a superação
das dificuldades centradas na barreira comunicativa e nos resultados acadêmicos dos filhos
surdos. Pode-se dizer que a interação família-escola, apesar de conflituosa, impacta diretamente
no desenvolvimento e na aprendizagem desse aluno, propulsionando seu crescimento social e
acadêmico. Por exercerem poderosa influência na vida do indivíduo, é imprescindível que esses
microssistemas façam compartilhamento de suas responsabilidades, a fim de identificar o
padrão de colaboração entre eles. A pesquisa demonstrou que os pais se preocupam e se
envolvem na vida escolar do filho, não só acompanhando as atividades escolares, mas também
adotando práticas de intervenção comunicativa, social e pedagógica. Dessa maneira, entendese que deve haver uma articulação entre os pais e a comunidade escolar, no sentido de atingir
objetivos comuns, mesmo que em ambientes distintos.
Como o objetivo deste trabalho é o de verificar a relação entre as concepções dos pais e
as práticas educacionais com os filhos surdos, serão apresentadas a seguir, a congruência dessas
varáveis.
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6.4 Concepção familiar e sua articulação com o processo educacional

Na sequência da análise das ideias familiares sobre surdez e as experiências e
percepções sobre o desenvolvimento escolar do filho surdo, pretende-se neste subitem verificar
se as intervenções dos pais na vida escolar do filho podem ser explicadas a partir das suas
concepções sobre surdez. Convém dizer que, ao longo da análise dos dados, algumas reflexões
marcaram a relação entre as ideias e as ações educativas dos pais. No entanto, essa relação
apresenta complexidade pela interferência de outros fatores, abordados a seguir.
Referente às ideias parentais, os resultados apontam para o compartilhamento de fatores
potencialmente importantes na construção das concepções. O primeiro deles direciona para a
influência do senso comum na construção das ideias familiares sobre surdez e os surdos, no
qual os pais são influenciados pelas ideias presentes no contexto sociocultural; depois, as
experiências com os próprios filhos surgem como fator que desequilibra essas ideias, quando
agregam informações obtidas junto a especialistas, amigos ou conhecidos que viveram
experiências semelhantes; e, por último, são moduladas também pelas circunstâncias
educacionais vividas no ambiente escolar. Assim, a concepção de surdez construída pelos pais
é intercambiada por aspectos variados e, em função disso, marcada por sentimentos dúbios e
conflituosos.
Ao expressaras ideias sobre surdez e se reportar às situações práticas, os pais expõem
um conteúdo significativo que rege tais ideias, preocupações e desejos: a adaptação do filho. À
medida que relatavam suas sensações, ampliavam o discurso, considerando as percepções do
contexto social e investimento necessário ao desenvolvimento dessa criança. Dessa maneira, a
ferramenta de integração principal para a adaptação, apontada pelos pais, é a língua oral, pois
possibilita de forma mais ampla o contato com o mundo, além de restabelecer o equilíbrio
familiar, favorecendo a qualidade da interação. Demonstram, em razão disso, uma concepção
de surdez muito voltada para o modelo de reabilitação, do qual se tornam reféns pela crença de
que o modelo desejável de surdo é aquele que fala, acreditando que esse lugar possa lhes
conferir vantagem social.
Contudo, no intuito de favorecer o processo de socialização e o desenvolvimento dos
filhos, ainda que na perspectiva de cura, os pais se veem diante de um paradoxo, estando de um
lado a intenção de resgatar o filho surdo da sua tragédia pessoal, e, de outro, a vontade de
direcionar seu empenho para um lugar que proporcione prazer à criança. Nesse sentido, a
família também quer amparar emocionalmente esse filho em condições particulares de
comunicação e desenvolvimento linguístico. Os prejuízos no convívio com outras pessoas e no
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acesso ao conhecimento começam a se apresentar e são identificados como decorrentes da
ausência de uma língua capaz de intermediar as relações, implicando seriamente nas condições
de vida. Por conta disso, viabilizam a convivência com pares por meio da língua de sinais,
observando resultados positivos na comunicação, na afetividade, no relacionamento familiar e
no desenvolvimento educacional.
Com essas reflexões, entende-se a existência de articulação entre as ideias parentais e a
forma como os pais conduzem as ações educacionais, já que os espaços de convivência escolar
são os contextos nos quais essas famílias se apoiam para assegurar suas crenças. No entanto, a
proposição apresentada na introdução deste trabalho, na qual se acreditava que a chegada de
uma criança diferente do previsto pela família poderia levar a práticas discriminatórias e reduzir
suas chances de socialização e inclusão, são contrariadas, pois diante das supostas
impossibilidades dos filhos surdos, os pais revestem-se de estratégias para resistir aos padrões
sociais e criar possibilidades de superação de suas limitações. Mesmo que o ‘sucesso’ esteja
associado ao modelo da perfeição, suas experiências mostram possibilidades de viver a surdez
do filho investindo em outras intervenções educacionais.
Ao relatar as experiências vividas com o filho surdo na escola regular, os pais trouxeram
muitos episódios de discriminação e de dificuldades no processo de aprendizagem, que os
levaram a fortalecer suas concepções prévias. Comparativamente às outras crianças, eram seus
filhos que destoavam da maioria dos estudantes, então, não estavam adequados àquela escola.
A ideia de proporcionalidade numérica faz com que entendam e naturalizem a segregação por
acreditar na homogeneidade entre as demais crianças. Em outras palavras, o filho é minoria
surda numa sala homogênea de ouvintes, sendo compreensível que fique à parte do grupo.
Logo, como não encontram espaços para a diferença, passam a desejar um lugar paralelo e
menor em relação ao sistema comum, possível de acolher os filhos segregados. A alteração da
opção educativa da escola comum para a escola especial, voltada para a língua de sinais, passa
a ser aventada e não está estreitamente ligada à mudança de concepção de surdez, antes disso,
está associada ao julgamento de inferioridade em relação às crianças ouvintes e ao pouco
desempenho educacional e linguístico da criança.
De acordo com o observado, esta fase tem um marco na escolaridade obrigatória, época
em que surge a cobrança da escola por resultados na aprendizagem dos alunos. Enquanto
frequentaram a educação infantil, pelo contexto lúdico de socialização, a presença da criança
surda não despertou preocupação nem interesse da escola concernente ao desenvolvimento da
linguagem (estava dentro do esperado) e da aprendizagem formal, ficando essas inquietações
concentradas na esfera familiar. É importante destacar que, neste período, a própria escola
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regular orientou os pais a buscar espaços adequados aos filhos surdos, os quais recorreram a
fontes de informação externas e a opiniões de especialistas e de outras pessoas da família para
definir os novos caminhos pedagógicos da criança. O pensamento familiar, dessa forma,
começou a sofrer mudanças e interferiu na tomada de decisão em favor da escola especial. Pelo
que se nota, quando migraram para a escola especial, os pais apresentaram certa resistência e o
fizeram por falta de opção, pois não havia como manter o filho numa escola onde não aprendia,
sendo reprovado ano a ano. É como se tivessem reduzidas as expectativas em relação à
escolarização do filho. Porém, quando começaram a observar nos filhos o compartilhamento de
ideias e a boa convivência com pessoas usuárias da língua de sinais, além dos avanços na
aquisição de conhecimentos, os familiares redimensionaram suas percepções acerca da surdez
e dos surdos. A língua de sinais, antes percebida como gestos desestruturados incapazes de
compor um enunciado, ganha reconhecimento por dar significado ao discurso, podendo
transmitir ideias entre filho surdo-família ouvinte, surdos-surdos e surdos-ouvintes. Com isso,
observa-se que, mesmo concebendo a surdez na perspectiva de reabilitação, as percepções
familiares não se mantêm de forma linear ou fixa, sendo permeadas de deslocamentos.
Em suma, a escola especial ofereceu um contexto diferente: tirou as famílias do vazio
ao encontrar mães e pais com 'problemas semelhantes’, resgatou a alegria do filho, promoveu
ganhos de conhecimento, e favoreceu a interação com outras crianças, repercutindo
positivamente na dinâmica familiar. Por conta disso, os pais passam a ver como ideal uma
escola com perfil semelhante de atendimento rejeitando, principalmente, os espaços que não
ofereçam suporte para a Libras. Vale destacar o desejo por eles expressado de que a escola
possa incorporar o atendimento fonoaudiológico, objetivando ampliar as possibilidades de
comunicação do filho, habilitando-o para a convivência com ouvintes. Independente da
concepção de surdez apresentada por essas famílias se percebe a busca por recursos como um
meio válido, pois essas estratégias não se restringem à ‘limitação’ revelada pelo filho: mantêm
em suas práticas as terapias de fala oral; o estímulo ao resíduo auditivo; o acesso à língua de
sinais; associa a escrita aos recursos visuais e auditivos; busca amparo em programas de
computador para auxiliar na interlocução, entre outras tentativas.
Em síntese, ao discorrer acerca da interferência das concepções no processo de
escolarização, percebe-se que não se trata de preferência resultante da vontade ou da concepção
de cada família, antes disso, a forma de intervenção familiar no processo educacional do filho
está condicionada às possibilidades e realidades particulares e sociais. Todavia, em ambos os
casos, a opção educacional inicial foi a escola regular, nunca desatrelada da preocupação
oriunda da deficiência, para a qual as famílias buscaram diferenciação em relação às
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necessidades dos filhos surdos. Ou seja, apesar das ideias serem permeadas por influências
negativas do senso comum, os pais fizeram escolhas com o intuito de ampliar as possibilidades
dos filhos. Essa escola, no entanto, foi apontada pelas famílias como pouco satisfatória e
irrelevante, se considerados os aspectos do desenvolvimento da criança nas questões cognitivas,
emocionais e comportamentais, o que os levou à mudança de ensino e à incorporação de ações
familiares no contexto educativo. Neste sentido, a escola não tem feito diferença, e, na linha
dessa investigação, a interferência dos pais no processo educativo responde positivamente.
Apesar das percepções familiares iniciais estarem associadas ao modelo clínico, confirmou-se
que a atuação parental é central na vida dos alunos surdos, sendo fundamental para o
desenvolvimento escolar dessas crianças.
Pode-se dizer, portanto, que não há um impacto determinista da concepção da família
sobre surdez, pois a ação parental é associada, ainda que tardiamente, à diversidade de
experiência e informações. Neste sentido, convém destacar a importância de se reduzir os hiatos
entre família e escola, a fim de identificar suas peculiaridades e similaridades, já na primeira
infância, para assegurar o desenvolvimento global das crianças surdas. Apesar de representar
lugares distintos, família e escola devem dispor-se aos enfrentamentos para identificar no filho
e no aluno os elementos comuns, tornando possível o acolhimento da diversidade sem que ela
equivalha à desigualdade social e educacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se, neste estudo, que as famílias tendem a reagir frente ao diagnóstico da surdez
associando-a ao estigma da incapacidade, ao mesmo tempo em que buscam superá-la,
ampliando as formas de participação do filho surdo e os investimentos, com vistas à inclusão
em todos os espaços. Ao que tudo indica, as ideias iniciais acerca da surdez e do surdo são
estabilizadas antes mesmo das primeiras experiências diretas com as crianças, a partir das
concepções construídas pelo grupo cultural. Assim, os pais tomam como suas as ideias
encontradas no meio social, mas acabam modelando-as em função das tentativas de adaptação
dessa criança ao seu meio.
Às primeiras experiências entre família e criança surda, os pais resistem aos
pressupostos dados socialmente e elaboram estratégias de sobrevivência, subsistindo às ideias
dominantes. As necessidades apresentadas pelos filhos e a busca de satisfação dos pais abrem
possibilidades para resultados diferentes daqueles levantados na hipótese deste estudo, à qual
previa que a chegada de uma criança com característica diferente da idealizada poderia levar a
atitudes e práticas familiares discriminatórias, reduzindo suas chances de socialização e
inclusão social. Assim, como apresentado por Monteiro e Castro (1997), a experiência é força
diferenciadora das ideias e concepções dos pais, precisando por isso, ser compreendida com
base nos contextos socioculturais aos quais estes pertencem.
Essa ideia é reforçada por Crochík (2011b), citando Adorno e Horkheimer (1985), ao
entender que os julgamentos estabelecidos na ausência da experiência decorrem do imaginário,
sem nenhuma base na realidade, ou seja, consistem em percepções deformadas do objeto,
naturalizadas e universalizadas pelo social. Surge assim a hipótese do contato, no qual a
interação com grupos distintos permitiriam verificar as semelhanças existentes entre eles,
possibilitando a reconstrução da percepção inicial das diferenças. Neste caso, o contato dos pais
com a criança surda favorece a re-elaboração das concepções, permitindo, pelo pressuposto da
atração interpessoal, a verificação de semelhanças quanto a valores, ideias, e emoções.
Entende-se, então, que a concepção tomada de forma isolada não pode referenciar a
importância que os pais dão aos processos educativos, pois, mesmo com condições econômicas
restritas, percebem que há muito a ser feito. O acesso a fontes de informações médicas,
fonoaudiológicas, terapêuticas e educacionais colaboram para o desenvolvimento de
percepções positivas do filho surdo, sempre apoiadas por ações familiares interventivas, de
acordo com o que projetam para o futuro dele.
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Na confluência da concepção familiar de surdez e dos processos educativos, é possível
inferir que os pais concebem a surdez a partir da visão dominante na sociedade, no entanto,
suas ações frente aos processos educacionais são associadas a outras variáveis que funcionam
como um segundo filtro de suas percepções, considerando as diferenças e necessidades
específicas do surdo, mas questionando os estereótipos difundidos sobre eles. Isso não chega
a ser contraditório se considerarmos que as ideias e as ações educativas são polos de uma mesma
dimensão: pensam simultaneamente nas limitações e nas possibilidades de superá-las, na
adaptação e na resistência como dimensões que reúnem o reconhecimento das especificidades
da surdez, suas características particulares por um lado, e, de outro, as exigências para a sua
socialização. Reporto-me à analogia citada por Adorno (1962) na qual ilustra que ninguém pode
ser recriminado por ser do campo, mas também não se pode transformar este fato em mérito,
insistindo em permanecer nesta condição de província: é necessário emancipar-se dela, para
que não assuma posição extraterritorial. Dessa forma, os pais constituem como meta importante
a obrigação de ‘desprovincianizar’ e libertar os filhos do “imediatismo de relações que de
maneira alguma são naturais, mas constituem meramente resíduos de um desenvolvimento
histórico já superado, de um morto que nem ao menos sabe de si mesmo que está morto”.
(ADORNO, 1962, p. 67-68).
Nesta perspectiva, torna-se importante, quando relacionamos concepção familiar e
processos educativos, apontar para o caráter positivo do comportamento parental ao buscar
tentativas de adaptação do filho ao meio sociocultural. No entanto, o efeito do senso comum
precisa ser questionado como elemento que fortalece a desigualdade no âmbito social e escolar,
pois contribui para práticas excludentes em relação às pessoas consideradas diferentes. Neste
campo, o que se visualiza são práticas rígidas, definidas e aplicadas a todas as pessoas,
indistintamente, sem considerar os vários componentes da diversidade humana, sendo este o
maior obstáculo enfrentado pelo surdo.
O estabelecimento das diferenças entre as pessoas fica localizado no campo das
representações simbólicas para estigmatizar e classificar como inferior e anormal aquele que
não pertence às categorias instituídas como desejáveis. Assim sendo, e o surdo não pertencendo
a essas categorias, é conduzido a práticas escolares que não visualizam a diferença a partir das
situações concretas da surdez. Essas questões acabam sendo reduzidas a simples trato didático,
desconhecendo de fato o sujeito e sua realidade. Aos olhos da Teoria Crítica da Sociedade, o
processo de formação do indivíduo ocorre pela articulação entre os campos políticos, social e
científico, não podendo ser visto como simples objeto da pedagogia. (COSTA, 2005).
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Ao ouvir os relatos das experiências vividas por essas famílias, percebe-se que nos
espaços escolares o surdo é considerado na singularidade de grupo, por isso, destinado a práticas
pedagógicas ortodoxas e inflexíveis, não ancoradas nas histórias particulares e nos contextos
reais. Mendes (2006) critica as políticas de inclusão escolar pela tendência que têm de
padronizar o processo, como se fosse possível estabelecer padrões e desconsiderar os efeitos da
história sobre a prática e a política. As propostas que se assemelham a ‘pacotes fechados’
precisam ser superadas para assumir ar de criticidade, determinadas por extensa rede de relações
e subjetividades.
Em educação de surdos significa extrapolar as questões linguísticas e de identidade para
configurar um espaço educacional significativo que venha a se consolidar num conceito
abrangente de educação. Nessa direção, esse processo precisa significar mais que reorganização
de técnicas e procedimentos com rigidez metodológica, mas priorizar o desenvolvimento
cognitivo e a comunicação das crianças surdas com vistas à sua formação. Sendo assim, a
reorganização que deve ser efetuada é a revisão das antigas concepções e paradigmas do sistema
educacional, o qual deve abrir-se para a diversidade e transpor as barreiras linguísticas. Mantêlas significa limitar-se ao reino da necessidade. Com isso, entendo como urgente a superação
das discussões numa concepção exclusiva relacionada aos surdos e conduzida pelas mãos de
poucos, mas incluída num debate expandido de educação, no qual seja considerada a história
dos agentes envolvidos: pais, surdos e professores. Entende-se que o mundo torna-se melhor se
mantida a diversidade de pensamentos, línguas, opiniões, pois é isso que torna tudo mais vivo
e atraente.
Vale sempre enfatizar que a educação de surdos tem se configurado como área bem
específica, de conhecimento aplicado, sem autorreflexão crítica e em detrimento do
conhecimento teórico. Para Adorno (1967, p. 121), “a educação tem sentido unicamente como
educação dirigida a uma autorreflexão crítica”, isso significa abandonar a ingenuidade e
produzir conhecimento teórico em vista da superação de modelos compartimentados de
atendimento, que convergem para o apoderamento total do surdo quando afastados do contexto
geral da educação. Nesse sentido, Costa (2005, p. 81) ressalta que o “como se aprende só pode
ser percebido por quem ensina e por quem aprende, e se quem ensina pensar nisso”, buscando
identificar de que forma a aprendizagem ocorre em cada aluno.
Embora seja necessário um trabalho em amplitude para o desenvolvimento linguístico
da criança surda, deve-se evitar o estreitamento das opções educacionais e privilegiar a adoção
de recursos variados em respeito à diversidade de maneiras de ser dessas pessoas. A
heterogeneidade encontrada na surdez implica numa organização também heterogênea de
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apreender o mundo. Lembremos que as práticas sociais em contexto linguístico-cognitivo
diversificado constituem as principais responsáveis pela organização cerebral (SANTANA,
2007). É mais conveniente partilhar das ideias de Solomon (2013) ao postular que, assim como
a cultura surda se viu forçada a assimilar a cultura ouvinte, a cultura dominante está assimilando
o mundo surdo. Isso se traduz, por um lado, na popularidade e no aumento de pessoas
interessadas na aprendizagem dessa nova língua; por outro, também é crescente a busca pelo
implante coclear. Em meio a essa diversidade, tanto surgem pesquisas que intentam erradicar a
surdez criando dispositivos que corrijam a perda sensorial, quanto surgem outras visando
facilitar a comunicação entre usuários de língua de sinais e usuários de língua oral. De toda
forma, é saudável que se mantenham vivas todas as possibilidades de ser uma pessoa surda.
A falsa ideia de homogeneidade humana faz com que não levemos em conta que as
pessoas sejam diferentes quanto à forma de realizar as atividades e participar da vida social,
sendo conveniente, por isso, que a comunicação da pessoa surda e o enfrentamento das
dificuldades sejam tratados de maneira transversal (TORRES, MAZZONI e MELLO, 2007).
Como o processo educacional do surdo nem sempre pode levar em conta a opinião do próprio
surdo, já que são medidas necessárias ainda na primeira infância, é importante se tomar o que
é necessário como suficiente, convergindo o pêndulo a um meio termo, de forma a considerar
opções menos restritivas.
Focalizando, então, as discussões acerca da interação família de surdo e escola, concluise que, de maneira geral, o fator das concepções de surdez construídas pelos pais não pode ser
a única referência considerada na intervenção educacional da criança surda. Apesar das
percepções familiares sofrer interferência cultural são também alimentadas com ideias e
desejos, a partir da experiência e do contato com fontes externas de informação, possibilitandolhes alterar o conteúdo dessas percepções. Assim, há uma diversidade de situações familiares
existentes que merece especial atenção para além das concepções de surdez, pois, por si só, elas
não estabelecem o lugar desse indivíduo na sociedade. Em relação à escola, os achados sugerem
que a padronização de seus recursos limita as possibilidades de acesso às pessoas surdas,
mantendo-se na perspectiva da antiga escola integradora. Por isso, a educação precisa trabalhar
em direção contrária à pedagogia da homogeneidade, a fim de promover espaços mais abertos
ao acolhimento dos indivíduos na sua singularidade e diferença.
Em vista disso, destaca-se Adorno (1969/ 2012) para argumentar em favor de uma
educação para a emancipação, motivada pelo aprendizado baseado numa oferta dinâmica que
compreende um vir-a-ser. Nesse sentido, é preciso começar pelo enfrentamento das
desigualdades do mundo por meio do esclarecimento, a partir do qual será possível admitir a
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possibilidade de tornar-se indivíduo, o que pressupõe uma educação na perspectiva do
movimento, como ação política, reflexiva e com oferta formativa diferenciada e múltipla. Nessa
lógica, incluir significa criar espaços onde os indivíduos construam conhecimentos científicos,
históricos e culturais acumulados pela humanidade, pois, em detrimento de conhecimento
teórico não se abandona a ingenuidade, pressuposto para uma educação política e
emancipadora. As medidas educativas devem caminhar em direção da minimização das
dificuldades encontradas pelo surdo no espaço escolar, visando evitar a segregação em todos
os demais espaços. É urgente que a escola supere os discursos democratizantes para além do
acesso e da permanência, incorporando ações efetivas de escolarização daqueles que se
encontram à margem do processo, integrando-se na luta de uma educação democrática e
emancipadora, que possa alimentar a ideia de uma sociedade justa e humana.
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE

Título do projeto: Concepções de familiares ouvintes sobre a surdez na escolarização do
aluno surdo
Esta pesquisa será realizada por Jamara Barbosa Fernandes e Fernandes Dourado, aluna
do Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado
da Bahia –UNEB, sob a orientação e supervisão da Prof. Dra. Luciene Maria da Silva.
O objetivo da pesquisa é analisar as concepções das famílias de alunos surdos sobre a
surdez e a possível interferência dessas concepções no seu processo de escolarização.
A participação na pesquisa é absolutamente voluntária, sendo que qualquer participante
pode decidir por se retirar dela a qualquer momento, não acarretando em consequência,
penalizações ou prejuízos.
A coleta de dados será realizada por meio de entrevista semi-estruturada, de forma a
contemplar temas de interesse da investigação. Para melhor condução da conversa, a entrevista
será gravada. Caso o participante sinta constrangimento diante de qualquer abordagem por via
dos instrumentos de coleta, é assegurado o direito de recusar-se a respondê-la.
É garantido a todos os participantes absoluto sigilo quanto a suas identidades.
Provavelmente, os dados obtidos nesta pesquisa serão utilizados em futuras publicações
científicas, ficando garantido, também nesses casos, o mais absoluto sigilo quanto à identidade
dos participantes.
As despesas decorrentes da participação na pesquisa (impressão de instrumento de
coleta de dados, local de realização do questionário, entre outros) será de inteira
responsabilidade da pesquisadora, não havendo nenhum tipo de pagamento ou gratificação
financeira pela participação do voluntário.
É garantido aos participantes o direito de se recusarem a dar continuidade de sua
participação em qualquer fase da pesquisa sem que haja penalidade ou prejuízo pelo motivo de
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recusa. Além disso, os participantes podem pedir esclarecimentos à pesquisadora em qualquer
momento da pesquisa, podendo, inclusive pedir esclarecimento em momentos posteriores a sua
aplicação. Para isso, deixamos disponível um endereço para contato.
Tendo ciência disso, eu, _________________________________________________, dou
meu consentimento livre e esclarecido à minha participação na presente pesquisa e à utilização
dos dados obtidos em futuras publicações científicas.

Salvador, _______ de _______________________ de 2014.

__________________________________ __________________________________
Assinatura do participante

Assinatura da pesquisadora

Endereço para contato:
Pesquisadora Coordenadora: Prof. Dra. Luciene Maria da Silva
Endereço Institucional: Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade –
UNEB. Rua Estrada de Barreiras, s/n – Cabula – CEP 41195-001 – Salvador – Bahia – Brasil.
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APÊNDICEB – Formulário de entrevista
1 - Caracterização da família:
Nome:
Série:
Tipo da perda:
Período de descoberta:
Entrevistado:
Formação:

Idade:
Professora:

Grau de parentesco:

Quais as pessoas da família se ocupam da educação da criança?
Com quem a criança melhor se relaciona?
2 - Roteiro: Percepções familiares
1- Como você define surdez? O que significa ser surdo?
2- Como você soube que seu filho era surdo? Quem lhe informou? Como?
3- Qual a sua reação à descoberta da surdez de seu filho? Por quê?
4- O que você pensou a partir daquele momento?
5- Como foi sua vida após esse momento?
6- Qual tipo de encaminhamento você buscou naquele momento?
7- Que orientações você recebeu?
8- Você realizava alguma atividade com ele? Quais? O que pretendia com isso?
9- Como é a interação com seu filho? O que você faz por conta disso?
10- Como você se comunica com seu filho? Por quê?
11- Como ele gosta de se comunicar?
12- Quais as suas expectativas em relação ao seu filho?
3 - Roteiro: Práticas educativas
1234-

Em que série estuda seu filho? Quanto tempo em cada série?
Quais critérios foram pensados para escolher a escola de seu filho?
Qual a ideia que tem sobre educação? O que deseja que seu filho alcance?
Ao escolher a escola para seu filho você prioriza:
( )aquela que oferece maior condição de interação/socialização
( )aquela que oferece melhor condição de aprendizagem
( )aquela que oferece melhor condição comunicativa
5- Ao buscar uma escola para seu filho, o que você esperava conseguir?
6- Você espera que a escola garanta ao seu filho:
( )Aprendizagem ( )Comunicação ( ) Socialização
7- Como foi a primeira experiência de seu filho na escola? Qual a idade na época?
8- Ele já frequentou quantas escolas? Por quais motivos?
9- A quem cabe desenvolver as atividades formais de aprendizagem com as crianças:
10- Qual seria a escola ideal para seu filho?
11- Qual a escola que você rejeitaria para seu filho?
12- Você realiza atividades com seu filho para dar suporte às atividades escolares? Quais?
13- Com que frequência você vai à escola que ele estuda? Como você se sente?
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APÊNDICE C – Transcrição das entrevistas

Caso 1
Data de entrevista: 26 de agosto de 2014
1- Caracterização da família:
Nome fictício: César
Série: 4º ano
Tipo da perda: Moderada/Severa
Período de descoberta: 1 ano e 2 meses
Entrevistado: Cláudia
Formação do entrevistado: Administração

Idade: 10 anos
Escola: Especial para surdos

Grau de parentesco: Mãe

Percepções Familiares:
P- Quais as pessoas da família se ocupam da educação da criança?
Cláudia- Na verdade, minha mãe porque ela passa o dia todo dentro de casa. Assim, quando
eu chego em casa de noite ensino a ele o dever. Só que existe uma dificuldade grande porque
eu não sei libras. Eu preciso e devo aprender Libras. Só que os cursos de Libras são caros, eu
comecei tomar o curso de Libras de graça mas era assim, foi na época que eu tava
desempregada, foi só uma semana. Agora eu tou aprendendo por aquele programa da internet
[referindo-se ao Hand Talk, tradutor Língua Portuguesa-Libras]. Mas nada como você ter uma
aula todo dia, né!
P- Com quem César se relaciona melhor fora do ambiente da escola?
Cláudia- Pra César não tem dois tempos, ele se relaciona bem com todo mundo. Tem amigas
minhas que tem filhos que são normais, as meninas andam comigo, eu tenho que ter um pouco
de cuidado porque César é muito desenvolvido, ele às vezes vai brincar com um menino, vai
puxar e ... os meninos são tudo magrinho e ele é mais forte. Mas ele se desenvolve muito bem
com todo mundo, entendeu?

Roteiro de entrevista - Percepções familiares

P- Como é que você define surdez?
Cláudia- Ai, você me pegou [silêncio, emocionada]. É horrível porque a gente ouve tudo, César
não consegue ouvir tudo, não consegue entender. Se César ouvisse seria tudo diferente. Então
pra mim, eu acho difícil, entendeu! Definir surdez pra mim é complicado porque eu queria que
César ouvisse. Mas não ouve. Tem pessoas surdas que falam. Aah! Ele ainda vai falar! Essa
realidade eu não enxergo mais, entendeu? Ele vai falar... não fala! Pra mim é mais difícil,
entendeu! A surdez pra mim... não sei nem como é que eu defino.
P- O que significa ser surdo?
Cláudia- Alguém que se isola de outros ambientes, né, porque ela não ouve tudo como a gente
ouve. Seria mais ou menos isso?
P- Como você soube da surdez de César?
Cláudia- César tinha 1 ano e 2 meses, eu chamava ele, ele falava, me olhava porque eu sempre
falei alto. Minha irmã quando veio visitar César, veio conhecer, minha irmã sempre foi mais
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calma e falava baixinho: César, oh César, César... e ele não olhava. Aí minha irmã falou: César
não ouve, César não ouve. Só que antes disso ele deu uma convulsão, teve uma febre alta e a
médica tinha dito: ele pode, ele pode... ter perdido a audição ou a visão. Eu acho que pra mim,
eu acho eu pedi tanto, se fosse pra perder a visão seria pior. Mas a audição veio, aí eu descobri
com isso, quando a gente chamava, eu chamava ele ouvia, quando falava baixinho ele não
ouvia. A gente ficava atrás brincando: César, César, falava baixo e ele não olhava pra trás,
quando chegava e gritava: CÈSAR, CÉSAR! Ele olhava. Aí a gente foi fazer os exames ali na
APAE, e aí eu descobri que ele não ouvia.
P- Como foi esse processo? Quem lhe informou?
Cláudia- Assim ó, eu tenho um primo que ele foi casado e se separou, a mulher dele tem uma
irmã que é surda, e ele falou: poxa, eu vou pedir orientação a Ana, ela é assistente social e
vamos pedir orientação a Ana, ele tem uma relação legal com ela. A gente ligou pra Ana: ah, a
gente ta achando que César ta surdo, não sei que. Primeiro tive uma crise séria de briga com
minha irmã, né. Aí Ana falou assim, leve lá na Apae, ela que marcou tudo, fez tudo. Quando a
gente chegou lá ela não pôde ir, queria ir. Aí foi eu, minha mãe, César e esse meu primo. Ela
fez aqueles testes da orelhinha, que bota aqueles negócios na orelhinha. Na mesma hora a
menina falou: ele não ouve nada, ele não ouve nada. Aí eu comecei a ficar nervosa, comecei a
chorar, deu logo uma tremedeira, que ele tava deitado no meu colo, porque dá um remédio e a
criança fica ali. Começou a dizer que César não ouvia, ela dizia: ele não ouve nada, nada. Depois
ela fez um exame melhor, aí detectou que ele tem uma perda severa e uma moderada. Severa
da esquerda e moderada da direita. Ali eu chorei, né, fiquei triste, achei que todo mundo ia
discriminar meu filho, que não ia poder mais fazer nada na vida, ia ter que largar tudo, emprego,
tudo pra cuidar de César. Aí a médica fez assim, você tá chorando por uma coisa tão mínima.
Eu falei: mínima, doutora?? Ela: é sim!! Você bota um aparelho, ele vai estudar numa escola
especializada, ela indicou a Apada, tem outras escolas. Por que você está se acabando tanto,
chorando tanto por uma coisa...
Aí meu primo falou: lembre de Tatá, ela chegou aqui, olhou o ambiente, ela desenha no papel
e faz um quadro. Lembre que Tatá é inteligente, todo concurso que Tatá faz ela passa. Aí
começou a me botar pra frente. Aí a médica fez assim: venha cá pra eu te mostrar. Essa é a
realidade que você ta se acabando, vou te mostrar uma realidade pior e você vai dizer assim,
vai agradecer todo dia a Deus por seu filho ser somente surdo. Aí eu fui, quando ela abriu a
porta, a sala era desse tamanho [referindo-se à sala em que estávamos] e as crianças todas na
bola, umas bolas azuis, verdes, aquelas bolas que as mães botavam as crianças, brincavam com
os meninos, as mães olhando em direção a eles e eles com o olho do lado de lá, aquelas crianças
que, é... que tem aquela síndrome [tentando recordar] que tem problema de aneurisma... que
fica babando...
P- Paralisia Cerebral?
Cláudia- Isso! Paralisia Cerebral. Aí a médica falou: olhe!!! E você só vai botar um aparelho
em César, somente isso. Você vai andar com César normal, você vai pro shopping, você vai pro
cinema, pra onde você quiser. Imagina uma mãe dessa pra ir pro shopping, um cinema, uma
festa... olha a dificuldade que é!!! Todas aquelas cadeirinhas para as crianças. Ali as lágrimas
foram secando, minha fisionomia foi mudando. Quando eu parei ela falou assim: você só
precisa entender. Foi quando ela ensinou pra gente o CEPRED, você vai no CEPRED, vai fazer
os exames, César vai ser atendido. Lá é um órgão bom que anda, César vai receber um aparelho,
vai usar. Ele começou a usar com 2 anos e meio, eles dão mais prioridade à criança.
P- Então entre a descoberta e início de uso do aparelho levou mais ou menos 1 ano.
Cláudia- Foi mais ou menos 1 ano e meio foi quando descobriu e mais 1 ano pra conseguir o
processo, né. Mas agilizou rápido por causa dessa prima minha, essa amiga Ana que fez
rapidinho.
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P- Por que a sua reação foi de choque inicial?
Cláudia- Por quê? Por que a gente imagina mil coisas né, como eu te falei, pensa na
discriminação, como é que César ia proceder, como que César ia crescer na vida, como ia
conseguir um emprego.
P- Naquele momento ali, de descoberta, o que você pensou a partir daquele momento?
Cláudia- Que tanto a vida dele como a minha tava travada, né. Eu já tinha terminado a
faculdade, mas eu pensei em fazer outra que é o curso de direito e eu disse: não tenho mais
como fazer nada, agora tenho que parar o que era meu sonho pra tentar ajudar César. Entendeu?
Na verdade eu não tinha condições de fazer a faculdade, mas também tinha a prioridade César.
O dinheiro que eu recebia tinha que pagar o plano de saúde melhor pra César, na verdade César
sempre teve na minha vida prioridade por ele ser especial.
P- O primeiro momento foi de impacto, mas depois como é que ficou sua vida a partir
daquele momento?
Cláudia– Eu fiz assim, foi um dia de quinta-feira, na época da minha gravidez eu assistia muita
missa ali na Igreja da Piedade. No sábado eu fui lá assistir uma missa e conversei com Deus,
pedi a Deus para me orientar [pausa] vê como eu ia me guiar. [chorou emocionada] acho que
eu conversei tanto, tanto, tanto que Deus fez assim: não, você realmente só precisa aceitar César
da maneira que César veio pra você. Quando eu aceitei foi que as portas foram se abrindo, foi
que Ana começou a marcar os médicos e realmente a gente foi percebendo que César só tinha
a deficiência auditiva. Até que um certo ponto, vai fazer o que... 3 anos que a gente veio
percebendo que César vai crescendo e a baba vai continuando, crescendo e a baba continuando.
A gente conseguiu lá no Santa Isabel, através dessa prima minha Ana, uma neurologista. Ela
fez uma tomografia, na tomografia ela percebeu que César... nosso cérebro é assim, né,
revertido e o de César tava subindo ao contrário. Aí ela disse que César tipo, na matemática vai
ter mais dificuldade, mas no português pode ser que não tenha, na geografia pode ter
dificuldade, mas em história não tem. Em algumas coisas ele vai ter e em outras não. Então,
realmente, depois que eu aceitei César, eu primeiro tinha que aceitar César, não podia enfrentar
a vida sem primeiro aceitar, depois que aceitei Cesar e vi que realmente podia ser feliz, e posso
e continuo sendo feliz com César desse jeito, e aprendi muito com César, ele às vezes vem me
ensinando, eu não sei libras e César me ensina. Aí eu comecei tentar fazer um curso de Libras,
comecei a procurar um emprego melhor, mas as dificuldades vão vindo.
P- Naquele momento o encaminhamento que você buscou era voltado pra área médica
mesmo.
Cláudia- Isso, procurei até a Irmã Dulce pra poder fazer aquela [pausa para se lembrar] aquele
que abre a cabeça, Implante Coclear. Só que infelizmente, eu tenho várias amigas que graças a
Deus comecei a falar pelo Orkut na época, aí Mima, uma amigona minha falou: meu marido é
médico lá da Irmã Dulce, posso te ajudar? Me dá o telefone!! [risos] não quero pelo Orkut, eu
quero é o telefone, aí pelo telefone ela marcou, foi tudo rápido, realmente em 1 mês eu consegui
fazer todos os exames em César, tudo adiantado. Só que lá na frente o rapaz falou: você conhece
o implante, você vai deixar César, ele não vai poder fazer capoeira, não vai fazer futebol, não
vai poder fazer uma natação, não pode ficar muito tempo de cabeça baixa, tem todo um
procedimento. Aí eu pensei e não fiz, e não me arrependo, entendeu? Pensei: é melhor não
fazer. Agora que César tá me pedindo pra fazer, pra colocar aqui [imitando o filho sinalizando
a orelha], então ele tá me pedindo, então talvez seja o momento de fazer. Eu percebi que a
surdez não é uma coisa que vai me limitar, deixar de fazer alguma coisa. Eu consigo fazer
realmente tudo com César. Posso sair, posso ir no cinema, posso ir onde for, é só usar o
aparelho, o problema é, agora é que vai ser a dificuldade porque ele vai começar a crescer, vai
começar a virar homem... Como é que César agora vai se entender na sociedade? Até então ele
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é criança, mas vai chegar uma hora que ele vai parar e vai dizer: as pessoas não me
entendem...[silêncio, pensativa]
P-Que orientações e que informações você recebeu quando buscou os profissionais?
Cláudia – Não, elas sempre orientaram assim, que a gente tinha que fazer um curso de libras,
que a gente tinha que interagir com a criança, que a gente tinha que ir ao mundo dele, não ele
vir ao meu mundo, porque pra mim era mais fácil ir pra o mundo dele e também trazer ele pro
meu mundo, entendeu? Elas sempre falaram isso. Então, lá no CEPRED eles tem sempre uma
palestra antes e eles falavam isso: que a gente tinha que aprender libras, tinha que interagir com
a criança, mostrar a ele que o mundo dele é igual ao da gente pra poder trazer eles pra gente.
Num primeiro momento a gente tinha que entrar no mundo deles, depois que tivesse no mundo
deles aos poucos ia trazendo ele pro mundo normal, o mundo da pessoa ouvinte na verdade
P- Elas te orientaram a realizar alguma atividade?
Cláudia– Não, elas falavam assim, que a gente era pra estar sempre passeando, indo por
exemplo, no Dique, indo pro cinema, sempre saindo, passeando. Nunca deixar dentro de casa
isolado, ter amigos que sejam ouvintes e também que não sejam ouvintes, mostrando pra ele o
lado da criança que ouve e que não ouve. Muitas disseram assim: não acho certo vocês
colocarem a criança numa escola que seja só para surdo, vocês tem que botar numa escola
normal. A criança surda é pra estudar numa escola normal, só que não tem condições de uma
criança surda estudar numa escola normal.
P- E você seguia as orientações?
Cláudia – Eu saía muito, sim. César era pequeno e eu sempre gostei de andar pela Avenida
Sete, então eu ia muito na Avenida Sete, ia muito pro cinema com César. Eu saía pra me distrair
e pra distrair César, pra ele passear. Eu acho que hoje, quando você me perguntou como ele
interage com as pessoas. Interage bem, eu consegui mostrar isso pra ele. Ele tinha que participar
da minha vida. Só não vou assim, se for alguma festa de noite, César não vai, mas onde eu
estiver, onde estou... até casamento eu já fui com César, de eu que querer ir embora e ele querer
ficar. A gente fica normal, a depender se eu sair com minhas amigas, eu tenho meu momento
com César e tenho momento com minhas amigas, mas ele está em todos os momentos com
minhas amigas. A não ser quando eu saio sozinha, assim, exemplo: César vai pro Centro
Espírita com minha mãe e eu tou com minhas amigas, me sinto mal, eu olho assim: vixe Maria,
tem alguma coisa faltando, de tanto que ele tá comigo. Se eu for pra uma festa, uma boate,
César não vai, entendeu?
P- Como é hoje a sua interação com César?
Cláudia - Maravilhosa. César pra mim, assim, as vezes eu tenho que agradecer todo dia a Deus,
porque César pra mim parece que veio de outro mundo. Quando eu que vou sair com minhas
amigas pra dançar, César não chora, César não briga. Eu falo, César, hoje a gente vai pra o
cinema [faz o gesto em Libras] não é assim? Ele faz: ah! [simulando espanto]. Então ele é um
companheiro que eu só tenho que agradecer, entendeu? Ele é maravilhoso, não tenho muito o
que reclamar de César. Eu consigo explicar a ele! No sábado mesmo eu tava indo pra uma
formatura ele disse se não ia pra dançar comigo. Eu disse: Não, você ta pequeno, quando você
crescer a gente sai junto [fazendo ‘junto à noite’ em Libras] não é assim? Viu que eu tou
aprendendo?? [risos] eu disse a ele, não tem como você sair junto comigo! Ele parou, olhou e
perguntou: e amanhã, a gente vai pro cinema? Eu disse, vamos, se você ficar calmo, mas se
você ficar gritando, chorando, você fica em casa, vou explicando. Mas assim, não tenho o que
muito falar de César assim.
P- O que você faz pra interagir melhor com ele?
Cláudia–Ó, a Língua de Sinais eu aprendo pela internet, pelo programinha que ele baixou,
então pra explicar a ele que aquele dia era o dia dos pais, eu tive que ir no bonequinho
[referindo-se ao avatar do programa Hand Talk] aí eu olhei... ahhh, tá! Eu botei: ‘hoje é o dia
dos pais’ [como se estivesse digitando no celular] o boneco fez pra mim, eu repeti duas vezes,
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eu fui lá e repeti pra ele. Ele falou: ah! Vovô! Ele ligou ao avô dele, pai é o avô dele, entendeu?
Mas assim, eu tento, o que mais quero é aprender Libras, eu queria ser professora mesmo, dar
aula, mas eu sei que a dificuldade é grande.
P- Como é que você se comunica com ele?
Cláudia– Às vezes eu falo, ele consegue entender; às vezes eu falo e não consigo, aí quando
ele fala eu digo: não consigo entender! Você falou o quê? Peço desculpa, não sei, abaixo a
cabeça, aí ele vai, pega meu celular, aí ele tenta escrever, às vezes tem a dificuldade de escrever.
P – Então ele busca recursos pra te ensinar?
Cláudia – Busca pra me ajudar, me ajuda, ele me ajuda muito.
P- Então você procura se comunicar com ele tanto em língua de sinais quanto em língua
portuguesa?
Cláudia – Isso, as duas. Meu pai fala com ele normal, meu pai não consegue falar com ele em
Libras, meu pai diz que nunca aprendeu, não vai aprender agora e que César tem que entender
do jeito que entende. E César entende, às vezes a televisão tá lá quebrada, meu pai fala: a
televisão não quer funcionar, não! Ele vai lá, aperta o botão, olha pro meu pai e fala: faz o sinal
de burro, então sai xingando, dando risada e vai embora, entendeu?
P- Como é ele gosta mais de se comunicar?
Cláudia – Em Libras, porque assim, quando a gente vai no Bompreço, tem uma menina que é
surda, no Bompreço sempre tem surdo empacotando. César chega ali, a gente pode largar César
alí, fazer o mercado todo e ele lá, do lado da menina, é o tempo todo falando com a menina, e
quando a gente chega que ele olha, já atravessa a rua rápido pra poder falar com a menina, e
fica os dois. Eu falo: vamos embora! A menina: perái, vai embora? A menina ainda consegue
falar um pouquinho. Eu fico, ai meu Deus! Eu digo a ela: faz um bolo de chocolate, chame ele
que eu vou deixar ele na sua casa [risos], ela começa a dar risada, tem horas que ela fala e eu
não consigo entender, aí ela dá risada. Mas assim, quando ele vê a menina, sabe!!
P- Você disse que percebe nele a vontade de ouvir.
Cláudia- Tem, tem, de ouvir, tem. Eu não sei se porque que na escola tem alguém assim
[sinalizando o uso de aparelho], não sei se lá na Apada tem alguém que ele fica com vontade,
ou se achou legal, se achou bonito... Ele tem 1 aparelho só, porque o outro quebrou. Mas eu não
sei se é isso ... tá vendo no menino, porque criança é assim, vê o amigo usando óculos e também
quer. Ele agora me pediu um celular, quer um celular estilo desse [apontando para celular na
mesa], como eu vou dar um estilo igual o meu! Não tem como. Ele não quer o simples, quer
um que passa assim o dedinho [touch]. Eu acho que na escola algum colega esteja usando desse
celular. Então é a mesma coisa de uma criança normal, que vê aquilo e ... também quero. Eu
mostro que não tenho dinheiro.
P- Quais as suas expectativas em relação a César?
Cláudia – Eu tenho certeza que César vai crescer muito, eu sinto que ele só tem a desenvolver.
Ele só precisaria na verdade, se hoje eu tivesse condições, eu não iria trabalhar, eu iria fazer um
curso de Libras de manhã, eu iria fazer tudo focada em César, pra ajudar César, entendeu! Eu
sei que ele vai se desenvolver muito, só que infelizmente eu não tenho condições, eu tenho que
trabalhar. O curso de Libras eu sei que é mais dificuldade pra eu achar um pra eu fazer. Na
verdade eu consegui um lugar, na Unifacs, só que é 20 dias por oitocentos reais, não tem
condições, em 20 dias eu não aprendo.
P- Completando, você falou que ele gosta de se comunicar em Libras, mas ele manifestou
vontade de fazer o Implante.
Cláudia - Isso, ele vem me pedindo pra fazer.
P- mas ele chega a justificar por que, ele sabe o que é o implante?
Cláudia – Ele fala que as meninas [referindo-se às colegas implantadas] vão falar, entendeu?
P- Ele tem o desejo de aprender a falar, ele pede pra ensinar alguma palavra?
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Cláudia – Tem. O que eu vejo em César é isso: César consegue falar ‘amor’. Quando ele era
pequeno e acordava cedo, eu ficava na janela e falava: Tchau, César você é meu AMOR
[fazendo coração com as mãos]. Aí ele fazia aaa... aí ele consegue falar ‘amor’. Se você ver é
assim [fazendo coração com as mãos], fale aí amor, ele: amor. Ele atende o telefone e fala: aô,
mã? Se ele ouvir que eu tou falando e xingo, ele:ahpôa, aí bate o telefone. Eu sinto, entendeu?
Ele tem o maior desejo de falar, o nervoso de César, às vezes, é porque ele tenta falar e não
consegue. Ele quer aprender a falar, ele se esforça, se você ficar falando tipo: Bahia, Bahia, ele:
Bahia, Bahia [tornando a voz distorcida] e fala porque ele é louco pelo Bahia, ele aprendeu de
tanto as meninas ficarem: Bahia César!, Bahia, César! Aí agora ele repete e consegue. Ele fala.

Práticas educativas:

P- Ele hoje está no 4º ano?
Cláudia - Isso!
P- Quanto tempo ele estudou em cada série, desde que a frequentar a escola?
Cláudia-César passava 1 ano, agora teve 1 ano no XXXXX que ele repetiu, que ele realmente,
foi na época que meu pai tava muito doente, aí ele ia pra escola e não aprendia nada, a professora
pediu pra ele repetir. Só que assim, ele entrou no XXXXX e repetiu a 1ª, passou pra 2ª [ficou
pensativa], depois ia repetir e foi pra APADA, e agora tá na 3ª. Então ele passou o ano passado
na Apada e o 3º ano. Na escola regular ele repetiu.
P- Ele começou a estudar com que idade?
Cláudia - César foi pra uma creche-escola, quer dizer, creche, só que ele ficava um turno.
Quando eu comecei a trabalhar minha mãe não aguentava ficar o dia todo com ele porque ele
pintava muito. Aí o que minha fazia? Minha mãe botou ele numa escolinha perto, um turno de
tarde, só de tarde, minha mãe levava e eu ia buscar, só que a escola era perto de casa , ninguém
sabia Libras, ninguém sabia nada de surdez. A professora enrolava, enrolava, eu pagava todo
mês e enrolava, aí foi que me ensinaram, a gente começou a pesquisar uma escola pra surdos,
aí... a APADA , Caio foi pra APADA, só que a APADA tinha de manhã e César era pequeno,
aí tinha dificuldade de ... como ia levar César, quem ia buscar César... aí a moça... era aquela
confusão que a moça não podia. Aí a gente foi pra onde, meu Deus! Tirar César da APADA.
Aí ensinaram o X. Ah, minha mãe, bota no X porque o X é perto de meu trabalho, qualquer
coisa eu venho de ônibus com César. Aí enfim, no X ele passou 2 anos. Eu gostei da escola,
gostei da professora, da coordenadora, da filha da dona, ela tem uma filha que é surda, uma
menina. Mas assim, aí depois minha mãe foi pro, César foi fazer fono lá na... foi com Desirée,
lá na Ufba. Ela foi fazer uma entrevista comigo, aí nessa entrevista ela começou comigo:
imagine você num curso de inglês e a professora só falando inglês... brlrbrlr, e você lá sem
saber nada de inglês... você se sentiria como? Eu: isolada, né! triste, porque não tou conseguindo
entender nada. Ela fez: do mesmo jeito que César tá se sentindo na escola, César tá repetindo e
vai repetir, ele vai tá sempre repetindo nessa escola e César não vai aprender nada. Porque se
ele tivesse lá ele ia repetir o 2º ano, aí ela me indicou a APADA. Eu disse: ele chegou a estudar,
mas tirei ele e fui pra a Escola X. Ela: vai na APADA e conversa de novo. Eu: ah, eu já conheço
todo mundo. Ela: vá de novo. Na época que eu voltei lá e disse, não, vou ter que tirar César. aí
eu conversei com ela. Ainda brinquei: se eu conseguir, né, pra ele voltar pra APADA. Ela
realmente mostrou pra mim: Imagine César na escola. Fui na escola X e conversei com a
professora. Como é que a professora na sala de César, eram 10 crianças, 9 eram normais
ouvintes e César era único surdo. Aí eu fiz o questionamento: como é que a professora consegue
lidar com César, ela para pra fazer em Libras? Ela para pra dar atenção mais especial pra ele ou

155

ela isola César? Aí a dona da escola falou: não, a gente não isola César, não! Eu disse: porque
eu não consigo nem ensinar o dever a César, quando eu chego em casa e olha pro livro de César
me assusto. Como é que eu vou explicar que aquilo alí... eu não tou nem conseguindo explicar
a César, eu queria uma orientação. Ela começou a ficar meio agoniada. Aí minha falou, olha, é
melhor a gente botar na APADA. Aí eu fui pra APADA, mas eu estava na dúvida entre APADA,
porque tava vendo se ia ter vaga, ou a AESOS. Só que eu nunca gostei da AESOS, desde que
eu vi a escola. Na APADA é diferente, tudo limpo, tudo organizado, você se sente melhor.
Quando a gente chegou lá naquela escola todo mundo falou: cuidado, nessa escola já teve
criança estuprada, isso, aquilo... eu tomei um susto e... olha, minha mãe, o certo é APADA,
basta ter vaga. Como teve a vaga tudo direitinho... logo que começou a mandar os deveres na
primeira semana, César começou a fazer o dever sozinho, quando eu chegava em casa, que eu
chegava um pouco mais tarde, que eu sentava pra olhar o dever de César: ôxe, o dever tava todo
certo! Como é que esse menino consegue fazer isso? Eu comecei a tomar susto, né! Eu mandava
o bilhete: pró, me oriente como é que vocês fazem aí, porque César tá fazendo o dever sozinho...
às vezes, sai um ou outro errado, mas como é que senhora consegue fazer isso? Ela pediu pra
eu ir lá, foi quando eu conversei com a professora de César: Luciana. Ela disse que todos sabem
Libras, aí ela explica tudo em Libras, bota tudo em Libras, e César realmente começou a
aprender. No início ele apresentou dificuldade, mas pegou rápido. Aí eu achei que realmente o
importante pra César é aprender Libras.
P- Quais foram os critérios que você estabeleceu pra escolher a escola pra César, quais
características deveriam ter essa escola?
Cláudia– Na verdade eu busquei novamente essa prima minha e disse: me ajude, você tem uma
irmã que é surda! Ela chegou e disse pra mim: Tatá sempre estudou em escola normal, você
coloca ele numa escola normal. Eu falei: Como César vai entender? Como é que eu vou
entender? César vai entender os professores? Ela falou que ia dar certo, mas depois... esse
processo todo, eu disse, não! César precisa de uma pessoa que entenda ele e ele entenda a
professora. Precisa de uma escola que tenha professores de Libras, uma escola que tenha curso
de arte, o que for pra poder incentivar César. Foi quando a gente voltou pra APADA. Na
APADA realmente ele tem, as professoras sabem Libras, eles vão interagir com César, César
ficou mais calmo, ficou bem melhor na APADA. Na X ele ficava nervoso, ele tentava e não
falava, ninguém entendia ele, até os amigos era diferente.
P- Qual era a proposta do X?
Cláudia – Era ensinar a falar, a APADA não, é mais a Libras. Eu acho que é mais importante
pro surdo
P- Qual a ideia que você tem sobre educação, o que você acha que é educação?
Cláudia– [silêncio] educação, ah, é tanta coisa. É futuro, é aprender pra saber se desenvolver
lá na frente. Se ele for muito educado agora quando criança, lá na frente o mundo vai abrir as
portas pra ele. Se ele estudar numa escola que o povo não tá nem aí... como colégio público,
infelizmente, no colégio público as crianças... tenho primas que estudam no colégio público
que eu me assusto com as palavras que elas colocam no ‘face’, tudo errado. Educação ele tem
que aprender agora.
P- O que você deseja que seu filho alcance?
Cláudia– Ah, eu queria que César fizesse uma faculdade, quero que César faça uma faculdade,
que pense no que ele quer, entendeu? Quer ser médico? Lá na frente pra ele ser médico eu sei
que é difícil, mas ele pode ser professor de Libras, um professor da área de surdez ou professor
de Educação Física, não sei. Isso é ele que tem... o que ele gosta, informática. Nisso ele é rápido,
ele pega rápido. Ele é muito rápido, tem horas que eu fico com dificuldade no celular e ele
brlbrl... eu olho assim, Deus é mais! Começo a dar risada, eu acho que na informática ele ia.
Mas César também é muito frio na área de saúde. Eu venho observando isso porque o avô de
César era médico. César é frio, meu pai tava na UTI e ele entrou de boa. Todo mundo
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preocupado, a assistente social em cima dele, duas assistentes sociais. Eu dizia: engraçado,
vocês tão preocupadas, mas quem fala com César sou eu, elas não sabiam Libras, quem
conversa com César sou eu. Ela: não, entenda, é que a gente ta pensando na reação dele. Não.
Ele tá normal, entrou, pegou em meu pai, mas ele é frio, ele olhava pro pé de meu pai [o pai
amputou o pé em decorrência de diabetes] porque criança vira a cara, né! ele olha, se puder
cheirar, ele cheira, pegar ele pega. Na área de saúde, ele vai fazer exame de sangue, ele olha
assim, ó... dar aquela risada. Nunca foi de chorar, nunca foi de gritar, nisso aí ele é frio. Mas
pra ele ser um médico, é mais complicado, né... ou não, né! Pode ser que ele seja um bom
cirurgião. O problema é a dificuldade dele falar, dele explicar. A pessoa que for fazer consulta,
a paciente quer saber tudo, né!
P- Ao escolher a escola para seu filho você prioriza: a escola que oferece maior condição
de interação e socialização; a escola que oferece a melhor condição de aprendizagem dos
conteúdos; ou a escola que oferece melhor condição comunicativa?
Cláudia– A de aprendizado.
P- E ao buscar uma escola para seu filho, o que você espera conseguir... ou esperava?
Cláudia– Na verdade assim, o que eu buscava na X (...) é que, me botaram uma visão assim: a
X que é uma escola oralista, César vai falar, ele vai aprender a falar, em outras escolas ele vai
ser limitado, vai querer falar mais na Libras. Então na X em buscava muito César ouvir, eu
queria ouvir a voz de César. Eu queria que César falasse comigo: “minha mãe, não sei que”
[simulando uma fala do filho], mas, infelizmente, não é assim, depois que você pára e você vê
que a realidade não é essa, né... é outra
P- Então, você espera que a escola garanta a ele: aprendizagem, comunicação ou
socialização?
Cláudia – O aprendizado.
P- Como foi a primeira experiência dele na escola?
Cláudia– De qual você fala?
P- Da primeira vez que ele foi à escola.
Cláudia – Ele tinha 1 ano e foi maravilhoso porque ele achava tudo engraçado, brincava, como
eu te falei, ele interage muito bem, não chorou, que eu esperava que ele ia desabar. Passei a
tarde toda sentada na escola, ele não chorou, não fez nada. Na verdade ele estudou na Vila de
Emília, na Ribeira, agora que me lembrei. Foi a primeira escola dele, era um pouco mais distante
lá de casa, depois eu voltei lá, mas só tinha menino pequeno. Foi nessa escola que a professora
começou a despertar, que chamava ele, falava com ele e ele não olhava. Aí minha irmã falou
(...) depois foi ela.
P- Por quantas escolas ele já passou?
Cláudia– Olha, até depois de 1 ano ele estudou nessa Vila de Emília, que era pequenininho,
prezinho, depois foi pra essa Recanto da Criança que é perto da minha casa, depois foi pra X
por 2 anos e agora na APADA, já tem 2 anos. Quatro escolas.
P- Então ele já passou por quatro escolas. Por qual motivo você acha que passou por todas
essas escolas?
Cláudia– Ó, a primeira foi quando a professor me disse que ele era surdo, aí, na verdade, eu
nem ... não quis acreditar, minha irmã já tinha me falado, mas eu não estava querendo acreditar.
Pra mim, eu falava com ele e ele era normal. Aí eu conversei com minha mãe, tirei ele dessa
escola porque eu achei que a professora foi grossa, ela falou na frente de todo mundo, ela me
ofendeu, eu fiquei arrasada. Aí minha mãe: ‘tá vendo que sua irmã falou? Vamos fazer o
exame’. Falei com Ana e tirei ele dessa escola e pra não ficar o dia todo dentro de casa, botei
ele nessa escola Recanto da Criança que fica perto da minha casa, assim... três casas depois.
P- Você tirou dessa escola pela forma como ela te abordou.
Cláudia – Foi. Eu disse a ela: ‘a senhora é dona da escola, eu te respeito, a senhora é uma
senhora, mas a senhora agiu errado. A senhora poderia ter me chamado sozinha, à parte e ter
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dito: ‘olha, eu tou achando estranho, a gente chama César e ele não olha’. Mas a senhora falou
na portaria, o pessoal chegando, eu chegando pra pegar César, na frente de todo mundo. E as
mães: ‘ele é surdo, é’? Nenhuma mãe quer ouvir isso. Nenhuma mãe naquele momento quer
ouvir isso. Todo mundo me olhando, aí eu disse: oxente, ele não é surdo, não. Naquele dia saí
dalí triste, fiquei quieta, comentei com minha mãe e meu pai ficou estressado: ‘tira César! Tira
César’! Eu falei: calma, não é assim. No outro dia César foi de novo e a professora começou a
observar, chamava ele pra fazer um negócio e ele ficava olhando... tipo, sem entender o que as
pessoas estavam falando com ele. Aí eu tirei porque eu fiquei chateada com essa escola, botei
nessa crechezinha, só pra terminar o semestre. Foi quando começou a fazer os exames e que a
gente começou a correr atrás. Depois eu fui pra X e ele começou a melhorar, melhorar, mas eu
acho que na APADA ele se desenvolveu muito bem.
P- A cada vez que você mudava de escola, quais os motivos que faziam você mudar?
Cláudia – Nessa perto de minha casa é porque elas não tinham experiência nenhuma, assim,
elas não sabiam, eu já sabia que César era surdo e conversei com ela. Ela disse: ‘eu não sei nem
como é que fala em Libras, não sei nada de Libras’. Nessa época eu já estava começando a
procurar pela internet uma escola pra César, tinha a APADA e a X. Fui pra APADA e lá ele
ficou alguns meses, mas como tava muito distante e ruim pra levar ele, tive que tirar ele da
APADA (...) que o arrependimento foi total, hoje se eu tivesse o pensamento de hoje, César
entrava na APADA e só saía quando terminasse, entendeu! Tirei da APADA e fui pra X, o que
acontecer? Ele caiu, se tivesse ficado só na APADA, ele tava excelente. Ficou lá 2 anos e voltou
pra APADA. Foi uma besteira que eu fiz...
P- Será que você não tirou César da APADA nesse primeiro momento pela expectativa
que você tinha de César aprender a falar? Isso pode ter influenciado você a definir pela
escola oralista já que a APADA era voltada pra língua de sinais?
Cláudia – Também, fui pra X também por causa disso, porque lá em casa todo mundo quer
ouvir... o sonho é ouvir a criança falar. Só que assim... eu pensei em mim, eu não pensei em
César. Eu pensei em ouvir a voz de César, só que eu não pensei em como César ia lidar numa
sala com todas as crianças normais e ele surdo. A filha da dona é surda, a menina é professora
de Educação Física, ela se desenvolve. Tinha muita criança, eu pensava que César ia conseguir
igual a ela. Mas assim, na verdade ela não consegue falar, entendeu! Ela lê muito e tenta, fala
pouco a menina, mas acho que fiz besteira, pensei em mim, não pensei em César, eu busquei
ouvir a voz de César, mas no desenvolvimento de César ele não cresceu, ele caiu, agora ele
começou a evoluir, do meio do ano pra cá. Na X, no ano passado, ele tinha dificuldade de
aprender Libras, com dificuldade de entender, até junho ele tava balançado, depois do São João
ele melhorou 100%, a tendência de César é melhorar mais ainda. Se eu tivesse amigos perto de
minha casa que falasse Libras, Ave Maria! Tinha desenvolvido muito mais.
P- A quem cabe desenvolver as atividades formais de aprendizagem com as crianças?
Cláudia– Eu acho que a escola e em casa, os dois. Não adianta a escola fazer e a gente não
continuar a fazer, precisados trabalhar em conjunto, não é isso?
P- Qual a escola que você pensa ser a ideal para seu filho?
Cláudia– Na verdade eu penso assim, a APADA acho que vai até o 4º ano, seria um sonho se
a APADA fosse até o terceiro ano. Imagine ele sair da APADA, pra que lugar César vai? Isso
que eu penso, entendeu? Depois que ele sair dalí, como vai ser César, vai pra onde, pra que
escola?
P- Mas o que então essa escola precisaria ter pra ser atrativa pra você?
Cláudia – Uma escola estilo a APADA, professores que sabem Libras, professores que
incentivam os alunos a aprender mais, ler livros, falar ... falar eu acho mais difícil, mas assim,
acho que Libras. Não pode pensar só em César também, tem crianças ali na APADA que é
100% [surda], falar é mais complicado. Tem uma menininha que eu não sei o nome dela, mas
a mãe dela sempre fala comigo quando vou lá, que a menina fica ãããã (...) tenta mas não
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consegue, ela usa aparelho, eu lembro que ela também foi pro CEPRED e eles iam fazer
implante nela, mas não fizeram ainda, acho que não conseguiram, usava só aparelho. Então eu
não posso só pensar em César, pra César falar, tem que fazer fono, teria que fazer, esse também
seria o ideal também se tivesse, todos os dias aula de fono. Se César tivesse aula de fono todos
os dias na escola, se tivesse a intérprete, essa seria a escola ideal.
P- Então você gostaria de uma escola que tanto trabalhasse a oralidade de César e também
a língua de sinais e a aprendizagem?
Cláudia – Isso, a APADA podia fazer isso, né, não encerrar! [risos]
P- Qual a escola que você rejeitaria para ele, que você não colocaria César?
Cláudia – A escola que não tem intérprete, a escola que não tem um fono, a escola que não é
voltada pra o surdo. Não tem condições de César estudar numa escola normal, onde todos os
alunos vão falar normal, a professora vai falar normal e César não tem um intérprete, não tem
nada. Hoje, tem uma amiga minha, ela é casada com surdo, a gente fez uma amizade com eles,
ele trabalha na Ford, é encarregado de um setor lá. Ele é surdo e está fazendo faculdade na Ruy
Barbosa, eles colocaram no ‘face’ a dificuldade que ele tá tendo, desde janeiro as aulas
começaram e não tem um intérprete na faculdade, disse que não tem um currículo, eles não
recebem currículo, todo mundo sabe que a mulher dele é intérprete de Libras. Como é que não
tem? Ela pode ser intérprete dele. A faculdade recusou, disse que ela tinha que pagar a faculdade
junto com ele. Como é que ela vai pagar se ela é intérprete? Se a faculdade não tá tendo
intérprete ela vai lá, senta do lado dele, ela vai ter que aprender pra poder ensinar a ele. A
professora vai dando aula e ela vai fazendo a interpretação. A faculdade recusou. Essa é uma
das minhas preocupações com César porque, César vai seguir uma escola de surdo, só que lá
na frente a faculdade não vai ter Libras. Como é que César vai chegar lá na frente e vai se
desenvolver?
P- Então a escola que você jamais colocaria seu filho é aquela que não garanta a
comunicação dele em Libras?
Cláudia – Isso. Teve uma reunião lá na APADA com a diretora, ela disse que esse ano a gente
tem que colocar os alunos na escola normal num turno e no outro turno na escola de Libras,
disse que o MEC tava obrigando. Eu disse a ela: eu não vou colocar e se o MEC vier até a mim
eu vou dizer: nenhuma escola normal vai ensinar a César , porque ele já teve experiência, ele
estudou na X e não cresceu, não evoluiu, não se desenvolveu. Ele tá se desenvolvendo na
APADA, ele tá conseguindo crescer, tá conseguindo fazer o dever dele sozinho, ele consegue
ler as coisas, ele consegue identificar as coisas melhor. Eu não posso pensar em colocar porque
o MEC quer, o MEC vai dar o professor dentro da sala na estrutura que a APADA tem? Não
tem! Só se a justiça me obrigar e pra me obrigar tem que dar os procedimentos, tem que me dar
cobertura, eu vou ser obrigada a colocar César numa escola normal? Mas o juiz aí vai ter que
me dizer: ‘vai ter Libras e vai ser o mesmo procedimento da APADA’. Se não tem!!! Vou botar
César pra que? Vou gastar dinheiro e vou perder tempo. O menino fica nervoso, duas escolas e
sem entender?! Eu acho que a criança não aprende, uma escola vai acelerar mais, mas a APADA
acompanha o ritmo dele, a escola vai tá sempre acelerando por causa dos alunos normais, esses
alunos precisam crescer e se desenvolver. César vai se desenvolver no tempo dele e na maneira
dele.
P- E se a escola regular que o MEC está te oferecendo tiver o intérprete para no outro
turno ele ir pra APADA?
Cláudia – O intérprete na sala somente pra ele ou vai ser como o da Escola X que o intérprete
ia uma vez ou outra na sala, só quando a professora não conseguia falar com ele? Se for ter o
intérprete somente pra César é custo e essa escola não vai querer pagar um intérprete pra cada
um (...) tipo, na sala se tiver 5 alunos surdos vai ter o intérprete pra 5, beleza! Mas se cada sala
tiver 1 aluno surdo? Como é que eles vão conseguir? A escola não vai manter, não vai ter
condições. Por isso eu tenho vontade de aprender Libras, justamente pra quando César chegar
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lá na frente, na faculdade, eu vou lá e vou ser intérprete do meu filho. O dinheiro que eu vou
gastar com uma pessoa, eu mesma sento lá e vou aprender. Faça o curso que você quiser que
eu vou lá te ajudar. Esse é um dos meus sonhos.
P- Você realiza atividades com ele para dar suporte às atividades da escola?
Cláudia – Faço, assim ó, às vezes eu consigo assim, lá no trabalho, a gente trabalha com obra,
tem uma máquina de impressora grande que eu pedi pra o menino imprimir, não pode, né, mas...
eu pedi pra ele imprimir do número 1 ao número 50 e ele imprimiu, botei no quadro, na parede
do quarto com durex pra ele aprender. Botei o alfabeto todo e disse a ele pra aprender [fazendo
o sinal em Libras] Aprender e estudar muito [sinalizando a frase] é assim, né? aí César
consegue, às vezes ele esquece, por causa do problema que a médica tinha dito pra gente da
dificuldade em matemática, mas ele consegue. Às vezes eu vou ensinar o dever, aí, como eu
estudei no Salete e eu ia ser professora, a gente pegava as tampinhas de refrigerante e botava
pra contar 1, 2, 3... comecei a fazer isso. Depois me ensinaram, tem uns brinquedos que você
compra e vai montando os números, comecei a fazer isso pra César, e passar dever pra César,
fazer a-e-i-o-u, ficar cobrindo, fazer quadrado pra ele fazer. Agora eu tou seguindo o dever da
APADA, quando a APADA faz, eu tenho um caderninho em casa que copio algumas coisas e
mando ele fazer, às vezes ele não consegue, fica com preguiça. Mas eu faço pra ver se ele
melhora.
P- Com que frequência você vai à escola que ele estuda?
Cláudia – Ai Jesus! Eu tenho vergonha... [risos] vou muito pouco na escola, não tenho como
ir sempre, se eu pudesse eu ia sempre, primeiro que eu moro longe, segundo que infelizmente
eu trabalho o dia todo. Pra eu ir na escola de César, se eu tivesse carro... ele vai de transporte e
volta de transporte. Se eu tivesse um carro... teve uma época na empresa que era uma fase que
eu andava com o carro da empresa, a gente usava e ia sempre na Escola X. Chegava lá e falava:
oi pró, vim visitar vocês...
P- E como você se sentia quando ia lá?
Cláudia– Quando chegava eu não conseguia entrar logo na sala de César, primeiro que elas me
barravam na frente, eu nunca consegui entrar, era uma confusão pra eu chegar até a sala de
César. Eu queria chegar assim, toda mãe tem essa vontade de chegar e ir direto na sala pra ver
como era, porque depois que eu conversei com Desirée [fonoaudióloga que trabalhou com a
criança] quando tinha oportunidade, as obras que eu acompanhava eram perto da escola, eu ia
nas obras e... passava lá cedo, às vezes eu ia até antes, mas eu não conseguia, quando eu chegava
na sala a professora já tinha arrumado a sala, já tinha professora em cima de César, eu via que
que César tava meio assustado, tipo: por que todo mundo tá em cima de mim? Eu percebia isso,
quando eu ia embora eu acho que nada disso acontecia. Era mais fácil pra eu ir porque esse
carro ficava na minha mão. Infelizmente, agora, não tem como ir na APADA. Às vezes eu passo
alí com a filha do dono, não vou pedir a ela pra parar e ir lá. Ela pode achar que eu sempre faço
isso. Eu passo alí perto do Aliança, às vezes do lado alí. Penso, podia ter ido, mas...
P- Qual a escola que você prefere, regular ou especial?
Cláudia – Especial.
P – Por quê?
Cláudia– Porque vai saber lidar com César. Saber explicar a ele.
P- Qual é o seu maior medo da escola regular?
Cláudia – Meu maior medo da escola regular é César ser discriminado, eu tenho certeza, assim,
não sei se você lembra de uma novela que tinha uma criança com Síndrome de Down. A
professora botava a criança no canto com um papel e a criança sempre desenhando,
desenhando... ela desenvolvia todas as outras crianças e a menina ali... não lembro qual era a
novela. Aquilo ali me marcou muito, eu imagino que uma escola particular pode fazer a mesma
coisa com César, excluir César. Eu estudei no Salete e lá tinha uma criança, um aluno com
Síndrome de Down e a professora não dava muita pelota, não tava nem aí, ó...nem aí! Eu
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olhava assim!!! E pagava! A mensalidade, quando chegava, era o mesmo valor. Meu medo com
César na escola normal é isso.
P- E pensando na aprendizagem?
Cláudia – Ele não vai aprender! Não vai conseguir aprender, com certeza, ele não vai aprender.
Porque assim, eu tive a experiência da X, ele não aprendeu muito, César não aprendia eu tenho
certeza que é porque a professora não puxava muito dele. Já na APADA, as professoras sabem
Libras e sabem trazer ele para o mundo dos surdos que é o mundo dele. Libras eu não posso
tirar, na verdade, essa língua dele. Como a gente tem a língua predominante o Português, ele
tem a língua predominante a Libras, e como a gente precisa aprender inglês pra se desenvolver
lá fora, eu não posso cortar isso de César, entendeu?
P- Então você passou anos tentando a língua oral, foram 8 anos e meio tentando e ele não
chegou a desenvolver a língua oral.
Cláudia – Isso, ele não consegue, cheguei a fazer fono. Quando eu levava César pro fono, ele
botava o dedo no ouvido, César não queria ouvir a mulher, era uma agonia. E era assim, era dia
de quarta e sábado, quarta meu pai e minha levavam, no sábado eu levava. César não queria
nada, minha mãe dizia que quarta ele fazia, comigo não fazia. A gente só gastava dinheiro,
investindo, investindo, por isso que agora eu parei. Realmente, César se tiver fono só se for na
APADA, se não tiver não faz mais... a pessoa só faz gastar. César olhava pra mulher e dizia que
ela era louca. Pense! E a fono na verdade, é complicado, acho que fono, você faz fono, eu sei
que pode ingressar em várias carreiras, né! Só que ser fono de uma criança surda e não saber
Libras!! A menina chamava: César, venha cá, venha ver... azul, azul [pausadamente] fale. Só
que se ela falasse azul em Libras seria mais fácil pra ele entender. Ele olhava pra cara dela e
fazia assim, ó com o dedo [sinal de maluca em Libras], como se fosse maluca. Aí não aprendia,
comecei a perceber, dinheiro gastando, tempo gastando e César não tava se desenvolvendo.
P- Então hoje, a sua experiência lhe deixa com medo da escola regular e com vontade de
deixar na escola especial, pelo conforto, primeiro, da aceitação dele e não ser
discriminado...
Cláudia- E as crianças todas saberem lidar com ele, apesar que César, com o amigo dele,
Gabriel, filho da menina que anda mais comigo, o menino diz: ‘tia, meu sonho é aprender
Libras’. Eu ensinei a ele baixar o programinha pra você aprender, ele fica lá tentando e agora
ele já consegue falar algumas coisas com César. Mas, assim, César com ele, um entende o outro.
Com outras crianças também, mas ele se desenvolve melhor com as crianças que são igual e
ele.
P- Por que hoje você acredita que sem a língua de sinais ele não vem a se desenvolver?
Cláudia – Eu acho que eu só fiz perder tempo, dois anos de César na X foi a maior besteira.
Eu tenho certeza que César, se tivesse na APADA desde aquele tempo que ele era de manhã, o
sacrifício, César hoje tava bem lá na frente. Acho que eu vou lá na APADA conversar com a
diretora, ela não pode parar no 5º ano .
Eu, na verdade, queria ir no MEC, chegar pra pessoa que é o máximo lá e dizer assim: se ponha
no lugar de mãe de um surdo, botar um aluno numa escola que não tá preparada. Eu queria
chegar e mexer na ferida. Vocês tão brigando e reclamando e eu sendo obrigada a colocar a
criança (...) e a escola? Está preparada pra receber aquele tipo de aluno? Ela vai dizer que está,
mas os professores estão? Não estão! Hoje você para pra ver, bote assim, na escola particular,
de trinta professores, pode botar trinta, nenhum sabe Libras. Existe a lei, mas pelo exemplo de
Marcos que eu tou vendo, esse amigo meu, os amigos dele teve que parar a faculdade, fazer
protesto na frente da faculdade, reclamar, botou o número da lei que obriga ter intérprete ...
quer dizer, praticamente, ele perdeu o semestre. Ele trazia os livros pra casa, a menina lia, mas
ele queria perguntar e não tem como perguntar por que não tem intérprete. Imagine, ele já
perdeu 1 semestre. Mesmo que ele passe para o segundo semestre, mas um semestre pra ele tá
perdido sem ele perceber. Na Cidade Baixa não tem uma professora de Libras, não tem. Já fui
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em várias escolas, fui no Colégio São José, um colégio excelente, eles não tem, eu fui lá e
perguntei, não tem. Fui nas escolas particulares da Península, todas dali, nenhuma escola tinha.
Falam assim: caso você queira botar ele aqui, fique à vontade para contratar um intérprete.
Pense no valor que vou ter que pagar, uma escola dessa é 300 reais, pra ainda ter por fora o
intérprete, o transporte, o almoço. Não tem condições, primeiro, assim, as escolas tinham que
ter o valor normal, com intérprete, o mesmo valor. Na verdade, a X tem um valor e só cobram
um pouco a mais, tipo 50 reais pra criança especial que vai precisar do fono, mas o fono não é
todo dia, o intérprete é. Na X você já paga um valor a mais porque seu filho vai precisar.
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Caso 2

Data de entrevista: 28 de agosto de 2014
1- Caracterização da família:
Nome fictício: Paulo
Idade: 9 anos
Série: 4º ano
Escola: Especial para surdos
Tipo da perda: Profunda
Período de descoberta: aos 2 anos, após meningite
Entrevistado: Jorge
Grau de parentesco: Pai
Formação do entrevistado: Ensino Médio/Porteiro

Percepções Familiares:

P- Quais as pessoas da família se ocupam da educação da criança?
Jorge –Tem a minha mulher atual, a mãe dele também que às vezes se preocupa, mas quem
mais participa sou eu.

Roteiro de entrevista - Percepções familiares

P- Como é que você define surdez?
Jorge– Eu, antes, eu ficava olhando assim, todas as crianças, porque no caso de Paulo, ele já
nasceu, não teve esse problema de surdez. Paulo falava, ouvia normal como todo mundo. Aí
passado um tempo, quando ele teve a meningite, ele adquiriu essa surdez. Aí a gente para assim
e diz: poxa, o que foi que aconteceu que meu filho nasceu bom e de uma hora pra outra uma
doença causa essa surdez, entendeu! Eu ficava pensando isso, pensando, pensando e fui
procurar o psicólogo tanto da escola dele, como da onde ele faz o fono, eu fui, procurei, a
psicóloga começou a me explicar a situação, tudo o que aconteceu... aí eu fui aceitando a
deficiência dele, que eu não acho que ele é deficiente, deficiente pra mim é aquele que não pode
se locomover. Paulo corre, anda, dança, faz tudo, então o negócio dele só é a surdez.
P- E o que é surdez, o que é ser surdo?
Jorge– O que é ser surdo? é a pessoa que não escuta, pra mim é isso. É não ouvir, porque Paulo
se ele ouvir alguma coisa ele fala, o negócio dele é só audição, a fala tá normal.
P – Mas o senhor acha que a surdez traz alguma implicação pra vida social da pessoa?
Jorge - Antigamente eu achava que sim, mas agora, não, né! Passado o tempo fui vendo as
coisas, vendo as outras pessoas que tem filho também deficiente auditivo... aí eu fui vendo... eu
achei que ele ia ser uma criança discriminada, porque várias vezes ele foi discriminado nas
escolas onde eu morava na Sussuarana, ele foi discriminado. Porque ela disse que não tinha
professora capaz pra lidar com a surdez dele, então ele ficava na escola sentado, a professora
passava o dever, falava, ele não tava nem aí nem tava chegando, entendeu! Aí no meio do ano
a gente tirou e colocou em outra escola. Nessa outra escola a professora já dava mais atenção a
ele, entendeu, conversava... mesmo sabendo que ele tinha aquele problema da surdez. Aí,
pronto, ele já tava se tornando uma criança assim... como é que fala, é... rebelde. Ele não queria
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ir pra escola porque ficavam falando e ele não tava entendendo nada, aí, pra ele não tava bom,
entendeu!
P- Logo no início, quando o senhor descobriu a surdez de Paulo, qual foi seu maior receio?
Jorge – A discriminação.
P- Como você soube da surdez de César?
Jorge– Porque ele sentava próximo da televisão, ele só sentava em frente a televisão. Aí, às
vezes, caía as coisas dentro de casa e ele não... nem ligava, a gente chamava: Paulo, Paulo,
Paulo... ele nem olhava. Aí a gente pegou ele e levou pra fazer o exame, a audiometria, aí foi
comprovado na audiometria e no Bera que ele tava com perda auditiva, não era nem profunda
ainda, era perda auditiva. Aí passado o tempo, fez a tomografia e a ressonância. Na tomografia
foi comprovado que ele tava com a cóclea calcificada, que mesmo ele usando o aparelho, aquele
que a gente chama de pá, pá, pá, pá, né... não tava... como diz, não tava respondendo. Só podia
tentar fazer o implante coclear, aí eu corri e fiz o implante coclear.
P- Com que idade ele fez o implante?
Jorge – Ele fez, deixa ver... foi com a idade de três anos porque se passasse pra quatro ele não
fazia mais, foi com três anos, três anos e meio. Mais ou menos isso, porque foi tudo nas
carreiras.
P- Após o implante ele passou por algum tipo de terapia com fono?
Jorge – Teve, ele tem fono até hoje. Aqui em Salvador é 1 vez por semana e em Natal a gente
faz de 6 em 6 meses, às vezes de 3 em 3 meses, depende. A marcação dele é feita lá.
P- Qual foi sua reação no momento da descoberta da surdez de Paulo?
Jorge – Minha reação [pensativo]... eu... eu achei que alguma coisa de errado que eu tinha feito
e Deus tava me castigando. Eu pensei assim, que... poxa, será que eu fiz alguma coisa de errado
e Deus tá me castigando? Pô, meu filho ter nascido bom e para estar agora surdo! Eu pensei
assim.
P- Alguma outra reação?
Jorge – Assim, eu tive uns irmãos que usaram diazepan e gardenal, entendeu! Eles vieram
com... como é que fala... convulsão, epilepsia... aí eu já tinha mais aquele conhecimento...
quando falou que meu filho tava com essa perda auditiva, aí eu fiquei sentido como todo pai eu
acho que ficaria sentido de saber que seu filho nasceu bom e de uma hora pra outra, tá sem
audição.
P- O que você pensou a partir daquele momento?
Jorge - Que minha vida dali, daquele dia em diante, minha vida seria outra. Minha vida só ia
ser, no caso, daquele momento, só pra cuidar dele. Minha vida só foi cuidar dele, tudo era pra
ele, fazer tudo do bom e do melhor pra ele... Eu mudei totalmente até hoje, tudo que eu faço é
pensando nele. Só tenho ele de filho, tudo é pensando nele, se Deus me desse uma oportunidade
de eu ganhar um dinheiro e dissesse assim, vai pros Estados Unidos que ele vai voltar bom...
eu gastava meu dinheiro todo, podia ser o prêmio que fosse da Mega-Sena.
P- A surdez dele ainda te incomoda?
Jorge – É. Porque assim, eu penso que tem muitos que pega e não faz, aí depois o filho cresce
e se você teve oportunidade pra poder, talvez, voltar a ouvir, a falar e você não fez...
P- É desejo seu que ele fale?
Jorge – É um desejo meu, se eu pudesse, eu movia chão e terra, se fosse pra tirar metade do
meu [apontando para o ouvido]pra dar a ele eu tirava e colocaria nele, mesmo que eu ouvisse
50% e ele 50%, eu não ia me importar.
P- Qual encaminhamento você buscou após a descoberta da perda auditiva?
Jorge- Quando eu descobri que ele tava com a perda auditiva, a gente se encaminhou para o
CEPRED, lá a gente fez todo acompanhamento com fono, com assistente social, aí foi buscando
os recursos todos pra poder ele começar a fazer fono.
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P-Que orientações e que informações você recebeu quando buscou os profissionais?
Jorge – Me explicaram que ele tava com... na época não era perda profunda, era só perda
auditiva de um lado só do ouvido, aí colocou aparelho, mandaram que eu fizesse zoada quando
pegasse uma panela ou outra coisa, que fizesse sempre um barulho pra ele ouvir aquele barulho.
A gente fez, tinha uma panela lá que já tava calejada de tanto bater na panela e ele não tava nem
aí pra panela; jogava as coisas no chão pra fazer barulho, entendeu, tocava bomba, mas a bomba
até hoje ele ainda escuta, aquele eco da bomba ele escuta. Fazia de tudo pra ele perceber que a
gente tava ali naquele momento.
P- Você realizava que outras atividades com ele?
Jorge– Ia pra rua, ia pra... por exemplo, Pelourinho que tem muito zoada, a gente ia pro
Pelourinho pra poder deixar ele no meio da zoada pra ver se tava incomodando, com aparelho
e tudo e ele nem... eu estimulava pra ele ouvir, eu fazia tudo isso aí, levava pra tudo que era
canto, onde tivesse zoada eu levava pra poder estimular a audição.
P- Como é hoje a sua interação com Paulo?
Jorge - Hoje é mais, porque antes ele morava com a mãe, agora ele mora comigo, tem uns três
anos que ele mora comigo. Aí agora é diferente, totalmente diferente porque tinha coisas que
ele falava de sinais que eu não... algumas coisas eu não sei ainda não, ele me chama de maluco,
diz que eu sou maluco porque eu não entendo. Aí ele me explica o que é, tudinho, e eu vou
aprendendo, hoje já tou bem melhor.
P- Como você se comunica com ele?
Jorge– Algumas coisas em sinais eu sei, algumas coisas, né, não e tudo de sinais que eu sei,
algumas coisas eu ainda pergunto a ele: é o que? Ele me fala o que é.
P- Como ele te explica o que é?
Jorge – Apontando.
P – E quando é você que precisa explica algo pra ele, como você faz?
Jorge – Às vezes eu escrevo e ele vai olhando as letras, eu mostro que é isso aqui, ó. Aí ele já
sabe o que é, quando falo e faço o gesto com ele, ele sabe, já vai e pega. Eu escrevo, falo e faço
gesto.
P- Então você procura se comunicar com ele tanto em língua de sinais quanto em língua
portuguesa?
Jorge– Por leitura labial.
P- E ele tem boa percepção da leitura labial?
Jorge – Tem porque eu falo devagarzinho, ele sabe o que é. Devagarzinho.
P- E como ele gosta de se comunicar?
Jorge – Ele gosta de comunicar com sinais, ele prefere os sinais.
P- Mas você percebe nele a interesse em aprender outra língua?
Jorge– Ele me pergunta, tem interesse [silêncio].
P- Quais as suas expectativas em relação a Paulo?
Jorge– Amanhã ou depois ele crescer e saber que o pai dele... que vai sempre contar com o pai
dele, pra o que precisar, enquanto eu tiver vivo, vou estar ao lado dele. [silêncio]. Quero que
ele... vamos dizer assim... mesmo que não venha a ser um professor de sinais, mas que faça o
que eu tou fazendo, com o filho dele ou pra outra geração o que eu tou fazendo por ele, que ele
ajude a outra pessoa, aqueles que sabem alguma coisa. Mesmo que os sinais que a outra pessoa
não saiba, ele já ajuda nos sinais. Ajudar como eu ajudo ele.
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Práticas educativas:
P- Ele hoje está no 4º ano?
Jorge – Eu acho que é 3ª série, ou é 3º ano... [confuso quando a nova nomenclatura].
P- Quanto tempo ele estudou em cada série?
Jorge –Quando eu morava lá na Sussuarana ele ficou dois ou três anos na mesma série, depois
que passou pra APADA ele ficou um ano só, e agora foi pra outra. A escola de lá não era
específica pra ele, ele ia pra lá e ela passava um desenho, quando chegava em casa fazia o
desenho e entrega a ela... pronto. Era um colégio que era até pago.
P- Quais foram os critérios que você estabeleceu pra escolher a escola para Paulo, por
exemplo, essa escola particular?
Jorge– Eu fui em uma escola, cheguei lá a professora não aceitou ele por ele ter a deficiência
auditiva, aí eu fui em outra, o diretor falou, não! Pode trazer Paulo que vamos acolher Paulo
como qualquer outra criança. Aí eu levei Paulo e ele ficou lá e sempre a gente ia pra olhar como
é que tava o tratamento. Era uma escola particular. Aí a professora até gostou dele, ficava com
ele, ele sentava do lado da professora, fazia as atividades dele, a professora falava que ele era
uma criança inteligente, que pegava as coisas muito rápido, nem parecia que ele era deficiente,
que os outros que eram deficiente, porque ele fazia os deveres mais rápido do que os outros que
eram normal.
P- Então você não chegou a pensar nos critérios, você matriculou Paulo na escola que o
aceitou?
Jorge – Foi, não pensei no critério.
P- Que idade ele estava nesta época?
Jorge – Uns dois anos mais ou menos até quatro, cinco anos.
P – Isso na educação infantil, e depois?
Jorge – Depois a professora me chamou e falou: Paulo só vai poder ficar aqui até esse ano,
porque a gente não tem professora específica pra cuidar de Paulo, ele precisa de uma escola que
atenda as necessidades dele. Aí minha irmã pesquisou na internet e encontrou a APADA. Ela
falou: olha, tem uma escola lá no Rio Vermelho, pertinho de
onde você está morando, se você quiser ir lá conhecer, vá lá e vê se dá pra colocar Paulo. Eu
fui na APADA, olhei a escola e me indicaram também as pessoas que faziam fono com ele no
CEPRED, elas falaram: meu filho estuda lá há muitos anos. Aí eu matriculei ele.
P- Mas naquele primeiro momento você pensou em colocá-lo numa escola só de surdos ou
você desejou outra escola?
Jorge – Eu queria uma escola normal.
P- Qual a ideia que você tem sobre educação, educação é o quê?
Jorge – Educação hoje é tudo. Se a pessoa não tiver educação... não sabe nada. É por isso que
ele tá na escola, é pra isso, pra ser educado.
P- E o que você deseja que ele alcance?
Jorge– Aprender e ser uma pessoa digna. Aprender pra ser gente, aprender, seja os sinais,
escrever, ler, entendeu?
P- Ao escolher a escola para seu filho você prioriza: aquela que oferece maior condição
de interação e socialização; aquela que oferece a melhor condição de aprendizagem dos
conteúdos; ou a que oferece melhor condição comunicativa?
Jorge– Eu acho que a escola que ele vai se comunicar melhor, pra ele ser mais comunicativo.
A aprendizagem vem junto também.
P- Ao buscar uma escola para seu filho, o que você espera conseguir: aprendizagem,
comunicação ou socialização?
Jorge – Vou botar socialização também, porque ele já não tava tendo socialização... por
exemplo, se botasse ele com uma criança ele ficava embirrado, se fosse alguém brincar com
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ele, ele não queria conversa com ninguém. Então aí vem a parte da socialização. Só pra ele tá
como aí agora, no meio das crianças, correndo...
P – Então você nesse momento prioriza a socialização, mais que aprendizagem e
comunicação.
Jorge – Eu acho que os três é importante, viu! É os três porque como eu tava falando, ele tinha
que se socializar mais com as pessoas, por que, por exemplo, hoje em dia, Paulo... se o tio
chamar ele pra dar bênção, ele dá bênção, antigamente ele não dava. Se a avó dele chamasse
ele pra beijar ele, ele não beijava. Hoje ele socializa mais, já brinca com os meninos, os meninos
já pegam na mão dele, faz sinal de legal, ele tá outra criança. Antigamente, não. Do jeito que a
professora... acabou a aula ele pegava as coisas dele e saía, nem olhava pra traz.
P- Como foi a primeira experiência dele na escola?
Jorge – Foi duro porque eu deixei ele na escola o primeiro dia, ele começou a chorar, ele não
queria ficar na escola. Aí a professora foi conversando com ele até que não chorou mais. No
segundo dia em diante, todo vez que ia levar ele pra escola ele ficava emburrado, era no horário
da tarde e ele já ficava emburrado porque não queria. Eu trabalhar sentido: poxa, botei ele na
escola pensando que ele ia desenvolver e ficar brincando com os meninos e ele fica chorando
porque tá na escola. De vez em quando eu queimava o trabalho pra ficar olhando se a professora
tava maltratando ele, ou alguém tava maltratando. Fiquei olhando e vi que não tinha nada disso
de ninguém maltratar ele, ele mesmo que não tava querendo socializar com os outros alunos.
Aí quando começou os meninos brincando com ele, foi e se acostumou.
P- Ele já frequentou quantas escolas?
Jorge – Duas escolas.
P- A quem cabe desenvolver as atividades formais de aprendizagem (ler, escrever) com as
crianças?
Jorge– Cabe ao pai e à mãe, não é que no caso seja obrigação da escola. A escola ajuda
também.
P – E qual é a obrigação da escola?
Jorge – Vamos supor, é... ela vê uma coisa errada e comunica aos pais que a criança tá fazendo
aquela coisa errada, pra o pai e a mãe chamar a criança falar que tá errado e conversar pra não
voltar fazer mais o erro.
P- Qual a escola que você pensa ser a ideal para seu filho?
Jorge – Não é falando mal nem bem, né. Na APADA eu não tenho o que dizer. Mas hoje, hoje,
pra mim, a APADA tá o ideal. Se não tivesse APADA ele ia estudar sempre num colégio
particular.
P – Mas o que essa escola precisaria ter para ser ideal para Paulo?
Jorge – Mas a escola particular, a maioria não ia ter o que ele precisa, o intérprete. Também a
área de lazer pra ele ficar brincando no horário de lazer e segurança também.
P- E qual a escola que você rejeitaria para ele, que você não colocaria Paulo?
Jorge– Eu não tenho como dizer por que ele nunca foi pra outras escolas. Ah! Mas a que ele
foi a primeira vez na Sussuarana e também a mais longe da minha casa. Agora, a escola que
tivesse rejeitando ele eu não ia querer, se a escola tava rejeitando... Eu falo assim, se eu chegar
na escola e a escola tem o intérprete, a área de lazer e os educadores, é uma escola que todos já
conhecem, aí eu deixava ele pra fazer o teste... agora se eu chegasse em casa e pela reação dele
dissesse que não queria ir pra escola por isso, isso, isso... aí eu ia apurar essa escola e não ia
deixar na escola.
Sabe que a bicicleta dele eu vendi por que... eu fico com medo dele usar a bicicleta. Assim, o
cara vai no carro, não tem ver que ele é surdo. Ele entra pro lado e é o lado que o carro tá indo,
aí até que vai justificar que é surdo e mudo... por isso eu fico com medo. Até pra jogar bola é
na frente da porta, eu fico naquele negócio de protetor.
P- Você realiza atividades com ele para dar suporte às atividades da escola?
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Jorge – Eu participo dos deveres dele e jogar bola, porque ele gosta.
P- Com que frequência você vai à escola que ele estuda?
Jorge – Rapaz, eu vou na escola toda semana, no caso eu vou pegar ele toda quinta-feira que é
pra ver ele e também levar pro CEPRED.
P- E como você se sente?
Jorge – Quando eu vejo ele feliz, eu tou feliz.
P- E o que lhe traria infelicidade?
Jorge – Ficaria infeliz se chegasse na escola e achasse ele no canto e todo mundo brincando,
ele não estar participando...
P- Qual a escola que você prefere, regular ou especial?
Jorge– Uma regular e próxima da minha casa
P – Por quê?
Jorge – Porque tem aquela questão, assim, das crianças que escutam e as crianças que não
escutam. Aí as crianças que escutam iam prestar atenção naqueles que não escutam. Porque eu
já fui uma vez pra escola e vi o menino falando em sinais e todos os alunos que escutavam
ficavam parados assim, só ele e outro falando. Depois saíram e começou a conversar sem saber
que o mudo não tava entendendo nada que eles tavam falando. Só algumas coisas pela leitura
labial e eles ficaram amigos do menino, de hora pra outra. Eu falei: tá vendo!
P- Então você acha importante estar na escola regular pra interagir com outras crianças.
Jorge – Isso, isso... é.
P – E o que você acha da escola especial?
Jorge – Eu não vejo desvantagem por que... você tá labutando com os professores, a maioria
são ouvintes, todo mundo fala e escuta, faz sinais, fala libras, entendeu? Aí, não... não acho que
tenha desaproveito nessa escola, desvantagem nenhuma.
P- Mas acha que a escola regular seria boa pela questão da interação?
Jorge– Pela questão da interação e da convivência com outra crianças que vão entender que é
a dificuldade de Paulo e de outros que estejam, deficientes, eles vão entender. Vão ver: Paulo
não escuta, então vão ter mais... é... aquele jeitinho, aquele cuidado.
P- Você tem mais alguma coisa que queira falar?
Jorge – Eu queria dizer assim, que os pais que fazem o implante coclear que pensasse bastante,
porque o implante coclear não é barato, é caro. Eu sou pai de Paulo, sei quanto é que gasto
nesse aparelho dele, e ele é criança, muitos botam e a criança cai e quebra o aparelho, não tem
como consertar. Tem uma associação em São Paulo que a gente paga todo mês uma taxa e o
aparelho vai pra lá, por exemplo, se custar 3.000 reais, eles vão dividir, mas se você não pagar,
não tem o aparelho. Aí eu queria que a pessoa que colocasse o implante coclear que prestasse
mais atenção nisso, pra ver bem, porque é bom, mas eu falo o custo financeiro. O fio custa 150
reais, um pedacinho de fio. Imagina uma família que recebe 1 salário mínimo, vai ter como
comprar um fio? Eu me vejo rodado com Paulo, ele ficou quanto tempo sem esse aparelho?
Ó... [estalos de dedo] um tempão... porque eu vi que não tinha como ir buscar esse aparelho,
não tinha como mandar o dinheiro desse aparelho.
P- Qual o resultado do aparelho em Paulo?
Jorge – Ele diz que o aparelho ajuda, que fica uuuuu... [fazendo barulho], que percebe alguns
sons, que escuta alguns sons. Aí por isso que eu consertei, quando tá apitando ele fala.
P- Ele fala, se comunica com você usando o aparelho?
Jorge – ele fala algumas coisas, algumas palavrinhas. Algumas coisas que ele não sabe fica
perguntando. Às vezes eu mesmo não sei explicar o que é, fico tentando ver um jeito pra poder
explicar a ele. O negócio é isso, a pessoa tem olhar bem, estude, analise se vai ter como colocar,
porque se não puder, não coloque porque não vai adiantar. A criança vai ficar com um negócio
na cabeça e o aparelho lá quebrado, é perda de tempo, você se desgasta pra ir pra São Paulo...
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Eu fui em Rio Grande do Norte – Natal. Aí vai pra São Paulo, vai pra Natal, volta, aí, o aparelho
quebra.
P- Por que ele não é acompanhado aqui em Salvador no Hospital Irmã Dulce?
Jorge – Por que... os médicos de Natal não querem transferir ele pra Salvador, porque Paulo
foi meningite, no caso, eles acham assim, se Paulo crescer e tiver ouvindo algum som, nem que
seja 10% de audição, aí o mérito vai ficar pro médico daqui, vai dizer que os médicos daqui que
fizeram o tratamento, aí eles disseram que é pra deixar lá. Tanto que tem um bocado de papel
de Paulo lá que eles vão publicar, acho que é um livro, um negócio desse.

