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RESUMO 
 
 
Atualmente, o YouTube tem dominado o segmento de vídeos online no mundo, 
não sendo diferente no Brasil. Devido à visualidade do site, o YouTube pode 
ser encarado como uma possibilidade de expressão para o sujeito surdo, na 
medida em que possibilita o registro e a circulação de discursos produzidos em 
língua de sinais. Esta pesquisa apresenta como objetivo analisar os discursos 
produzidos por surdos em vídeos postados no YouTube a respeito da cultura 
surda, aspectos de convivência na sociedade entre surdos e ouvintes e 
movimentos políticos. O material de pesquisa foi composto por 25 vídeos nos 
quais pessoas surdas discorriam a respeito da surdez. A pesquisa nos 
ofereceu dados e condições para considerar que a ferramenta YouTube 
proporciona ao sujeito surdo um novo espaço interativo em sua produção 
discursiva pelo estabelecimento de interações. À luz da teoria da linguagem de 
Bakhtin, foi possível identificar as vozes sociais presentes nos discursos dos 
surdos, assim como os movimentos de alteridade, dialogia, enunciação, 
heteroglossia e responsividade. Mediante esta pesquisa, foi possível concluir 
que, através do YouTube, os surdos conseguiram estabelecer motivos para 
uma valorização do “ser surdo”, o que representa possibilidade de reconstrução 
de um novo olhar sobre a surdez por meio da língua de sinais.  
 
 
Palavras-chave: Surdez; YouTube; Bakhtin; Linguagem; Internet; Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 

 
Currently, YouTube has dominated the segment of online videos in the world, 
and in Brazil it is no different. Due to the site's visibility, YouTube can be looked 
as a possibility of expression for a person that is deaf, as it allows discourses, 
made in sign language, to be registered. This study has the objective of 
analyzing the discourses produced by deaf people and posted on YouTube 
regarding  the themes deaf culture, aspects of the living environment between 
hearing and deaf and political manifestations. This study's content was 
composed by 25 videos in which the deaf people manifested themselves about 
deafness. The study offered us data and conditions to consider YouTube as a 
tool to provide deaf people a new interactive space in their discursive 
production by establishing interaction. In light of Bakhtin's theory of language, it 
was possible to identify the social voices present in the discourses as well as 
the change in otherness, dialogic, enunciation, heteroglossia and 
responsiveness. With this study, it became possible to conclude that, on behalf 
of YouTube, deaf people where able to establish a reason to value "being deaf", 
which presents the possibility of reconstructing, through sign language, a new 
opinion about deafness. 
 
 
Key Words: Deafness, YouTube, Bakhtin, Language; Internet; Comunication 
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1 INTRODUÇÃO 

Internet, redes sociais, e-mail, postar vídeos, fazer download, anexar 

arquivo. Em pouco tempo, esse vocabulário acabou por fazer parte de nosso 

dia a dia.  

Aparentemente, estar conectado deixou de ser uma opção, pois, assim 

como os recursos tecnológicos aumentaram, as cobranças do ambiente virtual 

parecem não ter fim: “Você viu o e-mail que lhe enviei?”, “Vou adicionar você 

na rede social!”, “Vou encaminhar um link de vídeo para você”. Essas são 

mensagens que expressam a urgência do nosso cotidiano. Em nossa vida, nos 

nossos relacionamentos pessoais e de trabalho, é possível sentir o impacto 

social da mídia tecnológica.  

Em nosso caso particular, temos grande envolvimento com a tecnologia 

da informação, pelo fato, por exemplo, de atualizar constantemente nosso blog, 

buscar vídeos no YouTube, receber e enviar e-mails, estar nas redes sociais.  

Temos consciência de que essa tecnologia nos traz benefícios, uma vez 

que permite, por exemplo, em tempo real, acessar informações sobre quase 

tudo o que acontece no mundo. No entanto, parece haver informação demais e 

tempo de menos para assimilar tudo o que nos é apresentado.  

Nesse sentido, partilhamos o ponto de vista de Villaça (2010), quando 

assevera que, se o sujeito não consegue desenvolver mecanismos para coletar 

e transformar essa grande quantidade de dados em informação, de nada vale 

ter acesso a milhares de arquivos. Podemos ir além, afirmando que, embora a 

internet nos ofereça essa “miríade” de fontes, isso não é garantia de 

construção do conhecimento.  
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 Refletindo-se sobre essas questões, surge a ideia para a realização 

deste trabalho a respeito das novas tecnologias e da surdez.  

Na convivência com surdos, percebemos que a mídia tecnológica e 

todos os seus recursos são grandes atrativos para eles. Entre blogs, redes 

sociais, chats com webcam, a internet oferece ao surdo a possibilidade de 

comunicar-se sem intermediários. A comunicação mediada por computador 

pode ser realizada pela escrita e por meio de vídeos, em língua de sinais, algo 

que começou a ser difundido pela plataforma de vídeos YouTube. 

A partir dessas constatações, sentimo-nos atraídos pela ideia de verificar 

a relevância da presença dos surdos no YouTube. Então, através da busca no 

próprio site, foram encontrados aproximadamente 759 vídeos relacionados à 

surdez. Após assistir a vários deles, começamos a refletir sobre qual seria a 

motivação de um surdo para postar um vídeo, ou ainda, sobre quais assuntos 

os surdos falam no YouTube.  

Ao buscar na literatura pesquisas sobre a surdez (SKLIAR, 1998; 

SACKS, 1999; GOLDFELD, 2002; QUADROS e KARNOPP, 2004; SANTANA, 

2007; STROBEL, 2008; VALIANTE, 2009; SCHALLENBERGER, 2010), 

percebemos que algumas temáticas se mostraram bastante frequentes, tais 

como: a representação ouvinte sobre a surdez; busca dos surdos por uma 

representação política na sociedade; questões culturais dos surdos; 

acontecimentos históricos importantes na área da surdez; a língua de sinais 

com estatuto de língua e não de mímica ou gesto; a existência de múltiplos 

discursos a respeito da surdez; a língua de sinais como fundamento para os 

desdobramentos da cultura surda; a inclusão de alunos surdos em escolas 



14 
 

regulares e a utilização das novas tecnologias para divulgação da cultura 

surda. 

A nosso ver, a recorrência dessas questões encontradas na literatura 

revela sua importância para os sujeitos surdos, que vivem em uma sociedade 

majoritariamente ouvinte.  

Ao analisar os conteúdos dos vídeos sobre surdez no YouTube, 

procuramos verificar quais eram feitos por surdos e quais os temas mais 

comuns. Grande parte estava relacionada a três temáticas: cultura surda, 

aspectos da convivência entre surdos e ouvintes, assim como movimentos 

políticos referentes a questões sobre a surdez. 

Diante da experiência pessoal com novas tecnologias, da constatação 

da presença dos surdos no YouTube e das pesquisas que apontam várias 

temáticas relacionadas à surdez, objetivou-se nesta pesquisa analisar os 

discursos produzidos por surdos em vídeos postados no YouTube a respeito da 

cultura surda, aspectos de convivência na sociedade entre surdos e ouvintes e 

movimentos políticos. 

Para tanto, primeiramente foi feita uma pesquisa bibliográfica sobre a 

história da educação de surdos, as novas tecnologias e os pressupostos 

teóricos de Mikhail Bakhtin. Por meio dessa revisão da literatura, foi possível 

relacionar os discursos vinculados no Youtube com as vozes históricas 

construídas sobre a surdez ao longo da história. 

Com a finalidade de localizar o leitor e proporcionar organização às 

discussões necessárias para este trabalho, ele será dividido em cinco 

capítulos: 
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Primeiramente, no Capítulo 1 – Letramentos Múltiplos  -, serão 

discutidas questões sobre as novas tecnologias, considerando-as como 

letramentos múltiplos, visto que o ambiente virtual produz várias práticas 

sociais que possibilitam o desenvolvimento da leitura e escrita. Esses conceitos 

abordados no texto culminarão na abordagem do YouTube enquanto espaço 

discursivo para surdos. 

No Capítulo 2 – Diversidade de visões em torno da surdez  -,serão 

apresentados diferentes conceitos sobre o sujeito surdo, interligando-os ao 

panorama de acontecimentos históricos. A partir daí, delinearemos o 

arcabouço teórico que orientará as discussões a respeito da constituição das 

vozes sociais referentes à surdez durante a história, assim como trataremos de 

questões atuais sobre a surdez no cenário brasileiro.  

O Capítulo 3 – Pressupostos bakhtinianos  - trará os pressupostos 

teóricos a respeito de alteridade, dialogia, enunciação, heteroglossia e 

responsividade, que irão alicerçar posterior análise dos discursos dos surdos. 

Os Procedimentos metodológicos utilizados para a realização do 

presente trabalho serão revelados no capítulo 4. Adiantamos que o estudo está 

embasado na pesquisa qualitativa, que procura ressaltar os efeitos da situação 

em foco, no caso, a análise do que é falado pelos surdos. Os vídeos foram 

coletados no YouTube por meio de três critérios: vídeos relacionados com a 

palavra-chave “surdez”, vídeos “brasileiros” e vídeos “mais exibidos”. A partir 

desses critérios, foi possível extrair o material de pesquisa, o qual foi composto 

por 25 vídeos, nos quais pessoas surdas discorriam sobre a surdez. Dessa 

amostra, elencaram-se três temáticas: cultura surda; aspectos de convivência 
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na sociedade entre surdos e ouvintes e movimentos políticos na área da 

surdez.  

No Capítulo 5 - Análise dos dados  -, serão expostas as análises a partir 

dos conteúdos dos vídeos elaborados por surdos e vinculados no YouTube. O 

conteúdo desses vídeos foi considerado com base nos conceitos bakhtinianos 

e nos preceitos teóricos descritos ao longo deste trabalho. 

Acreditamos que o YouTube permitiu ao surdo um novo canal de 

expressão e que a análise desses discursos contribuirá para suscitar mais 

discussões a respeito da surdez. 
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2 LETRAMENTOS MÚLTIPLOS 

No mundo contemporâneo, a informação superou as barreiras 

geográficas; é crescente a divulgação do conhecimento e a construção de 

novos sentidos. Na televisão, por exemplo, temos acesso aos principais 

acontecimentos do mundo em poucos minutos, por meio da sucessão de 

imagens e sons em larga velocidade, assim como na internet, na qual a 

imensidão de dados e fatos revela concomitantemente a transitoriedade e a 

infinitude do ser humano.  

No nosso cotidiano, vivemos e convivemos em diferentes esferas de 

atividades (do trabalho, escolar, religiosa, jornalística, acadêmica, burocrática, 

artística) e assumimos nesse espaço-tempo diferentes posições sociais. Ora 

nos encontramos como produtores de discursos, ora somos seus 

consumidores em gêneros variados.  

Dessa forma, observa-se que as esferas de atividade e de circulação de 

discursos estão em constante movimento e funcionam de maneira interligada 

uma vez que estão atreladas ao contexto social. Essas esferas “interpenetram-

se o tempo todo em nossa vida cotidiana, organizando-a e organizando nossas 

posições, e logo, nossos direitos, deveres e discursos em cada uma delas” 

(ROJO, 2009, p.110). Portanto, é nas relações sociais que os sujeitos realizam 

os usos e práticas sociais de linguagem, dentre essas, práticas que estão 

intimamente ligadas às estruturas culturais da sociedade, tais como a 

linguagem escrita. 

A partir disso, Soares (2002, p.148) define letramento “como o estado ou 

condição em que vivem e interagem indivíduos ou grupos sociais letrados”. Já 

Fiorelli (2009) considera que o termo letramento está mais relacionado a um 
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conjunto de práticas, ou seja, a um processo social estabelecido por meio dos 

mais variados aspectos da vida em sociedade.  

A respeito da importância do aspecto social e do outro no 

desenvolvimento do processo de letramento dos sujeitos, Lemke (2010, p.458) 

defende que: 

Letramentos são sempre sociais: nós os aprendemos pela 
participação em relações sociais; suas formas convencionais 
desenvolveram-se historicamente em sociedades particulares; os 
significados que construímos com eles sempre nos ligam a uma rede 
de significados elaborada por outros. 

 

É nesses grupos sociais que somos constituídos enquanto sujeitos da 

linguagem imersos em uma sociedade letrada, que assim se constitui por meio 

das relações sociais. É nesse sentido que as agências de letramento (ROJO, 

2009), a saber: escola, família, igreja, local de trabalho entre outras, são 

consideradas como partes fundamentais no desenvolvimento do nível de 

letramento no indivíduo, pois ele vivencia experiências sociais constantemente. 

Essas experiências contribuem para a sua formação e constituição da leitura 

de mundo, assim como na construção de relações de sentido entre os sujeitos 

envolvidos.  

Na atualidade, diferentes espaços de letramento estão se constituindo 

no ambiente virtual, criando outros ambientes para o desenvolvimento de 

práticas de escrita e leitura, assim possibilitando novas condições de produção 

e novos papeis discursivos. Nas palavras de Soares (2002, p.151), a tela do 

computador pode ser considerada um novo espaço de escrita, pois “traz 

significativas mudanças nas formas de interação entre escritor e leitor, entre 

escritor e texto, entre leitor e texto”. Como as relações sociais estão mudando, 
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as relações dos sujeitos com a leitura e escrita também estão sofrendo 

alteração.  

Mediante essas considerações, constata-se não haver apenas um tipo 

de letramento, mas letramentos múltiplos, uma vez que existem várias práticas 

sociais e ambientes midiáticos repletos de sentidos influenciando o 

desenvolvimento da leitura e escrita, o que extrapola uma definição única de 

letramento. Devido à grande circulação de informações, realidade do ambiente 

virtual como meio de propagação de ideias e conceitos e a constituição de 

comunidades, novos letramentos emergem. De acordo com Fiorelli (2009, 

p.43), com a revolução eletrônica, os sujeitos “passam a adentrar em meios 

que passam a requerer outras possibilidades de lidar com as palavras, sons e 

imagens, emergindo daí outras práticas de letramento”. 

Dessa forma, nos últimos anos, houve uma ampliação do acesso às 

tecnologias digitais de comunicação e informação até a inovação de novos 

aparatos no mercado consumidor (computadores pessoais, tocadores de MP3, 

wireless, TVs digitais...). Esses fatos provocaram mudanças no contexto social, 

que refletem diretamente no impacto da escrita e das práticas da linguagem. 

Rojo (2009), partindo de uma análise baseada na concepção sociológica, 

antropológica e sociocultural, aponta que essa ampliação contínua de acesso 

às tecnologias digitais de comunicação e informação implicaram diretamente 

quatro mudanças, as quais ganharam importância nos estudos sobre 

letramento: 

• A intensificação e diversificação nos processos que envolvem a 

circulação da informação, tanto nos meios de comunicação analógicos 

como nos digitais, diferem dos meios mais seletivos e morosos, ou seja, 
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dos impressos. Essa modificação produziu alterações significativas nas 

maneiras de ler, na produção e no modo de fazer circular textos na 

sociedade. 

• A agilidade na comunicação produzida pela mídia digital e analógica 

proporcionou uma diminuição das distâncias espaciais, tanto 

geograficamente, devido aos transportes rápidos, quanto em termos 

culturais e informacionais. Essa diminuição das distâncias, por sua vez, 

“desenraizou” as populações e “desconstruiu” identidades. 

• A diminuição das distâncias temporais, ou a contração do tempo, “a 

quase instantaneidade dos transportes”, da informação e dos produtos 

culturais veiculados na mídia são características que contribuíram para 

mudanças nas práticas de letramento. 

• A existência da multiplicidade de modos de significar (multissemiose) e 

as possibilidades multimidiáticas e hipermidiáticas que o texto eletrônico 

oferece (ROJO, 2009, p.105). 

Percebe-se com isso que as mudanças tecnológicas produzem 

consequências sociais, que “estão fazendo surgir formas de comunicação 

entre os usuários e criam dinâmicas que alteram a maneira de se relacionar no 

mundo virtual” (FIORELLI, 2009, p.44). Isso oportuniza que o sujeito exerça o 

letramento digital, o qual, segundo Soares (2002), é um estado ou mesmo 

condição que os sujeitos os quais se apropriam da nova tecnologia adquirem 

ao exercerem práticas de leitura e de escrita na tela, diferentemente do estado 

ou condição– do letramento – dos que exercem práticas de leitura e de escrita 

no papel. 
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 Gribl (2009) pontua que, em decorrência da ampliação de acesso aos 

meios de comunicação e das consequências da globalização, faz-se 

necessário considerar as múltiplas dimensões que a escrita adquire, ou seja, 

atentar para as novas necessidades sociais de letramento, o que nos leva a 

considerar outras semioses as quais estão para além da letra. 

 Lemke (2010, p.456) procura definir o termo “letramentos” como “um 

conjunto de competências culturais para construir significados sociais 

reconhecíveis através do uso de tecnologias materiais particulares”. De acordo 

com Soares (2002, p. 156), a pluralização da palavra letramento já vem sendo 

reconhecida no âmbito internacional, sendo utilizada para “designar diferentes 

efeitos cognitivos, culturais e sociais em função ora dos contextos de interação 

com a palavra escrita, ora em razão de variadas e múltiplas formas de 

interação com o mundo”, não somente com a palavra, mas reconhecendo 

outras formas de comunicação como a visual, a auditiva e a espacial.  

Os avanços tecnológicos têm possibilitado aos textos uma enorme 

variedade de formas, que circulam em diferentes contextos sociais, sendo que 

esses são expressos por meio da linguagem verbal, das imagens estáticas e 

de um movimento entre outros signos os quais completam a leitura do texto. 

Dessa forma, constituem-se como multissemióticos, ou seja, é a multiplicidade 

de modos de significar essas possibilidades midiáticas do texto eletrônico que 

influenciam o ato da leitura.  

Nesse sentido, Rojo (2009, p.106) aponta que: 

 

Já não basta mais a leitura do texto verbal escrito - é preciso 
relacioná-lo com um conjunto de signos de outras modalidades de 
linguagem que o cercam, ou intercalam ou impregnam; esses textos 
multissemióticos extrapolam os limites dos ambientes digitais e 
invadiram também os impressos (jornais, revistas, livros didáticos). 
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 Assim, o letramento tradicional (letra/livro) torna-se insuficiente para dar 

conta dos letramentos necessários para interagir na vida contemporânea 

(ROJO, 2009, p.107). Além disso, percebe-se que a vida contemporânea 

produz cada vez mais registros, gêneros ou formações discursivas diferentes. 

Para Lemke (2010, p.458), “ser um falante nativo, saber a gramática, buscar no 

dicionário não é suficiente para se entenderem os textos de comunidades 

específicas da forma como seus membros os entendem“. 

Do artigo da revista popular até o relatório de pesquisa científica, é 

possível perceber que a presença de imagens visuais e o texto impresso 

formam entre si referências essenciais que contribuem para a compreensão de 

seu conteúdo por seus leitores e autores regulares, evidenciando que nenhuma 

tecnologia é uma ilha (LEMKE, 2010). Assim, a prática letrada de construção 

de significados estabelece um tipo de relação considerada interdependente 

com a tecnologia, uma vez que é preciso articular essa prática de letramento 

com “habilidades que vão desde a navegação no teclado até a virada de uma 

página, da composição à encadernação, da edição à venda e distribuição (no 

caso das tecnologias impressas)” (id, 2010, p.459).  

Concordamos com essa relação estabelecida por Lemke (2010), pois 

embora a tecnologia ofereça uma infinidade de recursos, somente a tecnologia 

não é capaz de proporcionar ao sujeito o exercício das práticas de letramento. 

Assim como o rolo, o códice, a imprensa e o livro foram tecnologias muito 

importantes para épocas específicas e proporcionaram mudanças nas 

condições de leitura e escrita, eles não subsistiriam nem se desenvolveriam 

sem a ação de sujeitos letrados sobre seu conteúdo e suporte, pois, conforme 
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nossas tecnologias se tornam mais complexas, elas se situam em redes mais 

amplas, ou seja, em outras tecnologias e práticas culturais.  

Dentro desse conceito de letramentos múltiplos, elencamos a internet 

como um novo espaço discursivo que possibilita novas práticas de letramento. 

 

 

2.1 A INTERNET COMO ESPAÇO DE CIRCULAÇÃO DE DISCURSOS 

 
Criar meu web site 

Fazer minha home-page 

Com quantos gigabytes 

Se faz uma jangada 

Um barco que veleja … 

Que veleje nesse informar 

Que aproveite a vazante da infomaré 

Eu quero entrar na rede 

Promover um debate 

Juntar via internet  

Um grupo de tietes de Connecticut (…) 

(Música “Pela internet” de Gilberto Gil) 

 

A internet, a grande rede mundial dos computadores, pode ser 

considerada a descoberta do século XX e, provavelmente, estender-se-á a 

outros tempos, pois a tecnologia está seguindo um caminho cada vez mais 

acelerado.  

A música de Gilberto Gil destaca a facilidade de interação na internet e o 

ingresso no ambiente virtual. No entanto, nesse momento histórico, 

entendemos ser fundamental a construção de mapas e instrumentos de 
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navegação para utilizarmos as possibilidades presentes na rede, ou seja, essa 

torrente de informações que nos possibilita conhecer outros portos e grupos.  

O autor francês Pierre Lévy (1999), filósofo da cibercultura, define a 

internet comparando-a a um grande oceano de um novo planeta informacional. 

Porém, como todo oceano, é alimentado por uma rede hidrográfica composta 

por redes independentes de empresas, de associações, de universidades e das 

mídias clássicas (bibliotecas, museus, jornais, televisão etc.). 

Como Gilberto Gil e Lévy, Felinto (2009, p.38) apresenta um conceito 

relacionado ao “oceano” de informações: “se nunca antes houve tanta 

informação disponível, nunca também foi tão fundamental peneirar o oceano 

informático em busca do dado relevante ou desejado”. Por essas informações 

se multiplicarem a cada instante, acabam por nos constituir, a partir do 

momento em que somos impregnados por elas e as reorganizamos, mesmo 

sem saber ao certo qual seria a sua origem e a quem pertencia cada ideia 

veiculada na rede. 

Acreditamos que a internet permite o acesso a informações que, muitas 

vezes, de forma presencial, não poderiam ser obtidas, entretanto ressalta-se 

que o processo de seleção e a busca dessas informações pelo internauta têm 

fundamental importância na sua utilização de maneira satisfatória, já que nem 

todos os dados oferecidos pela rede são relevantes ou verdadeiros.  

Nesse sentido, Keen (2009) aponta que nem sempre a quantidade de 

informações disponíveis na internet contribui efetivamente na construção do 

conhecimento. Concordamos com esse autor quando afirma que “o que a Web 

2.0 nos dá é uma cultura infinitamente fragmentada em que ficamos 
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irremediavelmente desorientados, sem saber como concentrar nossa atenção e 

despender nosso tempo limitado” (p.60). 

Por isso, Lemke (2010) ressalta que, na Era da Informação, além de 

saber utilizar a tecnologia (estratégias de exploração do ciberespaço e 

habilidades de navegação no ciberespaço), é preciso também elencar as 

habilidades de autoria multimidiáticas e a análise crítica multimidiática. 

 Nas últimas décadas, a rede mundial de computadores deixou de ser 

somente um veículo de transmissão de informações para tornar-se um meio 

para também estabelecer relacionamentos sociais, abrir novos canais de 

comunicação e, com isso, revolucionar a interação social. Hoje, o computador é 

o principal mediador de comunicação virtual e de circulação de conhecimento.  

Nesse sentido, as tecnologias digitais têm grande potencialidade para a 

instauração de interações sociais e por intermédio das ferramentas de 

comunicação mediadas por computador permitem “uma multiplicidade de 

dinâmicas linguístico-discursivas que possibilitam o uso da linguagem” 

(ARCOVERDE, 2006, p.252). 

Tais observações refletem a significação do conceito de computador 

atribuído por Lévy (2001, p.147): “é ao mesmo tempo, máquina de ler e 

máquina de escrever, museu virtual planetário e biblioteca mundial, tela de 

todas as imagens e máquina de pintar, instrumento de música universal e 

câmara de eco ou de metamorfose de todos os sons”. Nesse sentido, não é o 

aparato tecnológico em si que faz sentido no ambiente virtual, mas sim o que o 

seu suporte ampara. 

 Além desses pontos, Garbin (2003) destaca que a internet não pode 

mais ser encarada somente com um espaço que propicia trocas, busca de 
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informações e de interações pessoais, mas, também, como um local que 

fomenta a produção de conhecimento. Ela tem o poder de ampliar os acessos 

e compartilhamentos de conteúdos digitais em escala mundial, assim, as 

barreiras geográficas não possuem mais seus limites quando se trata do 

ambiente virtual, é um espaço virtual desterritorializado. Além disso, desde sua 

criação e maior difusão, a partir da década de 1990, a principal função da 

internet é disseminar informação (NICOLACI-DA-COSTA et.al, 2009).Por meio 

dela foi possível diminuir barreiras por se tratar de um domínio virtual sem 

restrição às etnias, gênero ou deficiência; é um espaço aberto aos sujeitos. 

A necessidade de estar conectado com o mundo exterior foi o terreno 

fértil para o fortalecimento da globalização. Segundo Hall (2006), uma das 

características da globalização é a “compressão espaço-tempo”, ou seja, as 

distâncias entre os diversos lugares do mundo parecem ser diminuídas em 

pouco tempo. Eventos que acontecem em determinado espaço podem ter 

efeito direto sobre pessoas em outros lugares, mesmo que as distâncias sejam 

continentais. Atualmente, em segundos, é possível ter acesso às informações 

de jornais locais de outros países, assim como imagens, fotos, opiniões e 

discursos.  

Portanto, as distâncias são diminuídas no ambiente virtual e situações 

comunicacionais emergem mediante a evolução da tecnologia. Assim, é 

possível conversar em tempo real com alguém de outro estado ou até mesmo 

de fora de seu país, sem exigir muito tempo da pessoa, desde que os sujeitos 

disponham das ferramentas necessárias para isso.  

Apesar de conseguirmos conversar com outras pessoas do mundo em 

tempo real por meio da internet, as identidades nacionais tornam-se mais 
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desvinculadas, pois recebem quase diariamente informações culturais de 

outros países, que acabam por pertencer ao estilo de vida dessa população.  

 Com todos esses atributos e consequências, o uso da internet gerou a 

necessidade de ampliar os contatos e suas ações no ambiente virtual, 

promovendo o desenvolvimento de softwares e outros programas com as mais 

diversas finalidades. As constantes mediações pelo computador criaram um 

espaço necessário na internet para a formação das chamadas redes sociais. 

Compreende-se por rede social um espaço virtual em que há 

possibilidade de interagir com grande número de pessoas ao mesmo tempo e 

no mesmo local, compartilhando vídeos, fotos, experiências, opiniões, 

escrevendo recados, ou seja, dividindo informações pessoais e/ou 

profissionais. Portanto, “relacionamentos virtuais são um aprofundamento 

duradouro das afinidades e empatias identificadas nas interações virtuais 

travadas entre desconhecidos nos ambientes coletivos de encontro virtual da 

internet” (NICOLACI-DA-COSTA, 2005, p.54). 

São vários os motivos que levam as pessoas a estabelecerem relações 

sociais na internet, tais como: reestabelecer vínculos comunicacionais com 

amigos com os quais já não têm mais contato, fazer novos amigos, iniciar ou 

manter um relacionamento amoroso, firmar contatos de trabalho, compartilhar 

informações e pesquisas acadêmicas, enfim, são muitas as utilidades 

apresentadas pelas ferramentas da internet nas redes sociais, o que vem 

conquistando progressivamente vários adeptos. 

Esse espaço em que são realizadas as comunicações por meio da rede 

de computadores interconectadas mundialmente é denominado ciberespaço e 

sua origem está diretamente relacionada à interconexão, ou seja, à 
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comunicação universal. O termo refere-seà união do conceito de cibernético 

com espaço, foi inventado em 1984 pelo autor Willian Gibson, no romance de 

ficção científica Neuromante (SERRANO,2009). Assim, a esse conceito de 

cibercultura estão relacionadas a universalidade e a pluralidade, resultantes 

das atividades humanas realizadas nos ambientes digitais por meio da 

Comunicação Mediada por Computadores (CMC).  

 Lévy (1999, p.92) define ciberespaço como “o espaço de comunicação 

aberto pela interconexão mundial dos computadores e das memórias dos 

computadores”. Nesse conceito, está relacionada a perspectiva da digitalização 

geral das informações, na qual o ciberespaço se tornará o principal canal para 

estabelecer comunicação e um suporte de memória da humanidade.  

 Ao descrever as funções do ciberespaço, o autor pontua que ele permite 

a combinação de várias maneiras de comunicação, como o acesso a distância 

aos diversos recursos de um computador; a transferência de dados ou upload; 

troca de mensagens, que podem ser escritas ou multimodais, acesso ao seu e-

mail de qualquer computador, porque os dados se encontram na rede; 

conferências eletrônicas; dispositivos de ensino em grupo; hiperdocumentos 

compartilhados, enfim, o mundo virtual de multiusuário. 

Dentre as várias ferramentas do ciberespaço, o YouTube tem sido 

considerado componente dos letramentos múltiplos, por apresentar uma 

relação interdependente entre as práticas sociais e o uso da tecnologia, sendo 

fonte de pesquisa de vários autores (CHENG,DALE,LIU,2007; 

LOUREIRO,2007; FELINTO,2008; SERRANO,PAIVA,2008; KEEN,2009; 

SERRANO,2009; SCHALLENBERGER, 2010).  
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O YouTube faz parte do conceito de multissemiótico, pois o site traz em 

sua estrutura textos, imagens, conteúdo audiovisual, além de exigir do 

participante uma leitura do movimento social existente dentro do site e do 

domínio das tecnologias e funções disponibilizadas para seu pleno 

funcionamento. Ou seja, o participante precisa ser alfabetizado digitalmente 

(domínio de habilidades e competências individuais no uso das tecnologias) e 

ser letrado digitalmente, exercendo novas práticas de leitura e escrita que são 

diferentes das formas tradicionais de letramento (letra/texto). 

 De acordo com Burgess e Green (2009), o YouTube “é um 

empreendimento comercial, mas também uma plataforma projetada para 

viabilizar a participação cultural dos cidadãos comuns”(p.105).  

 O YouTube foi fundado em junho de 2005, por Chad Hurley, Steve Chen 

e Jawed Karim. Como diferencial das outras ferramentas da internet, o site 

disponibiliza uma interface simples e integrada, dentro da qual o usuário pode 

fazer o upload (envio de dados do computador local do usuário para um 

computador remoto na internet), escolher publicar seus vídeos feitos de 

maneira caseira ou comercial e assistir a vídeos em streaming1 sem a 

necessidade de alto conhecimento técnico para acessá-lo.  

O YouTube está relacionado com a mídia de massa e cultura popular 

contemporânea. É um site de compartilhamento de vídeos na internet, que 

                                                 
1 Souza (2002) conceitua que os sistemas de streaming permitem que o usuário vá 
acompanhando o conteúdo do arquivo enquanto o download se processa, pois o arquivo é 
baixado em partes menores e o player executa as partes já recebidas ao mesmo tempo em 
que faz o download das partes seguintes. 
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atualmente tem gerado fascínio pela imagem e pela possibilidade de transmitir-

se, como sugere o subtítulo do site: Broadcast Yourself (traduzido como 

transmitir-se), constituindo-se como uma plataforma de diversidade cultural.  

 Em outubro de 2006, o site YouTube teve seu grande momento de 

sucesso, e a empresa Google o comprou por 1,65 bilhão de dólares. Passado 

o período de um ano após a venda, o YouTube tornou-se o site de 

entretenimento mais popular do Reino Unido e, em 2008, entrou na lista dos 

dez sites mais acessados do mundo. Em abril de 2008 alcançou a marca de 85 

milhões de vídeos, um número dez vezes maior comparado ao volume de 

vídeos do ano anterior. 

 Atualmente, o YouTube tem dominado o segmento de vídeos online no 

mundo, não sendo diferente no Brasil. Em um estudo sobre o YouTube e os 

acervos folkcomunicacionais, Renó (2007) relata que, no ano de 2006, a 

participação dos brasileiros poderia ser definida como “tímida” (apenas 19,1%), 

atribuindo esse fato ao site ser todo no idioma Inglês e pela sua falta de 

divulgação. Entretanto, em 2007, o YouTube  ganhou sua versão em 

português, sendo mais acessível aos brasileiros e aos países de Língua 

Portuguesa, além de lançar sites em outros oito países em suas línguas 

maternas como: Brasil (http://www.youtube.com.br), Espanha (youtube.es), 

França (youtube.fr), Irlanda (youtube.ie), Itália (http://it.youtube.com), Japão 

(youtube.jp), Holanda (youtube.nl), Polônia (youtube.pl) e Reino Unido 

(http://youtube.co.uk), atribuindo assim uma aparência mais regional aos 

vídeos, de acordo com a cultura de cada país. 

 Atualmente, os números do site surpreendem: no blog oficial do 

YouTube está escrito que, no ano de 2010, foram postados no site mais de 700 
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bilhões de vídeos e enviados mais de 13 milhões de horas de vídeo. Apesar da 

imensidão dos vídeos, indicando a popularidade do site e a grande adesão de 

usuários, concordamos com Felinto (2008) no sentido de que a quantidade de 

vídeos no YouTube pode produzir um outro efeito, uma vez que muitos vídeos 

que estão no site não possuem “valor de transformação cultural, constituindo 

apenas uma forma de entretenimento descompromissado e pouco original” 

(p.40). Assim, a quantidade não está diretamente relacionada à qualidade, ou 

ainda à ação de postar vídeos pode não encontrar relação com a contribuição 

cultural na internet. 

 A respeito do conteúdo dos vídeos e dos assuntos veiculados no 

YouTube, Burgess e Green (2009) apontam três temáticas principais: função 

referencial (informe sobre um determinado contexto), poética (sobre referencial 

pessoal), e metalinguística (sobre as próprias funções e definição do YouTube). 

 Já Serrano (2009) categorizou os vídeos do YouTube em duas grandes 

áreas mediante a estética do vídeo produzido e do público esperado para 

aquela produção. Dessa forma, a segmentação foi feita em: vídeos que foram 

adaptados de outras mídias e vídeos produzidos diretamente para difusão 

online.  

O primeiro quesito utilizado pelo pesquisador é relativo aos vídeos que 

possuem reproduções digitalizadas as quais foram veiculadas em outras 

mídias, que originalmente não foram feitos para a internet. Entre esses estão 

os conteúdos provenientes da televisão, de seriados, novelas, propagandas 

comerciais, eventos esportivos, filmes do cinema, trailers de filmes em cartaz, 

documentários, peças de teatro, músicas, registros de shows, videoclipes, 

vídeos tutoriais, jogos, artes plásticas, incluindo a seleção de obras do artista, 
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fanmade (vídeo de fãs que editam partes de uma obra para homenagear os 

personagens). 

Em seguida, os vídeos produzidos diretamente para transmissão online 

são os que foram elaborados pelos próprios usuários, de forma amadora, com 

a tecnologia própria para esse tipo de transmissão, como câmeras, webcams e 

editores de vídeo. São exemplos dessa categoria: vídeos de conteúdo pessoal 

visando ao compartilhamento de eventos e pensamentos com amigos e 

comunidade como videoblogs, acidentes domésticos, homenagens, 

autopromoção; vídeos de caráter independente referentes a opiniões de grupos 

ou individuais, paródias (spoof), política, instruções e convites. Assim como os 

de objetivo publicitário, referentes a marcas e produtos que visam à venda e/ou 

maior divulgação.  

Outra categoria encontrada no Youtube foram os vídeos de conteúdo 

acadêmico, como conferências, seminários, vídeoaulas, informativos e 

produção de trabalhos, contribuindo para a formação do conhecimento e a 

construção de novos saberes e como recurso pedagógico. 

 O sucesso do YouTube tem fortalecido a cultura do “Faça Você Mesmo”, 

democratizando o acesso das tecnologias de comunicação nas mãos de uma 

certa população. O YouTube possui contextos de produção que diferem de 

outras ferramentas da internet, como limite de duração dos vídeos; a utilização 

do site e postagem de vídeos de maneira simples; a produção de relatos 

espontâneos pelos usuários  e a interação por meio de respostas. 

 A respeito da duração dos vídeos e dos aspectos do YouTube, a 

pesquisa de Cheng, Dale e Liu (2007) demonstrou que o site exibe 

características únicas, especialmente se tratando da curta duração dos vídeos, 
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ou seja, vídeos de até dez minutos (SÁ, HOLZBACH,2010), assim como a 

existência de padrões que formam as categorias e tendências de crescimento 

na participação do site, o que de fato aconteceu depois de 2007. Essas 

características introduziram mudanças modernas e oportunidades para 

aperfeiçoar o desempenho de serviços de compartilhamento de vídeos de curta 

duração.  

 Em relação à utilização do site e postagem de vídeos, umas das razões 

da popularidade do YouTube deve-se à sua usabilidade. Não há grande 

refinamento no design do site, pois ele é apresentado de forma manipulável e 

permite fácil acesso às suas funções (BURGESS;GREEN,2009).  

O YouTube pode atrair tanto um público que não possui habilidades 

técnicas como um público já familiarizado com a operatividade das ferramentas 

da internet. A ausência de conhecimentos técnicos profundos por parte dos 

usuários não os impede de usufruir das funções do YouTube e adquirir 

audiência, pois existe a facilidade de chamar a atenção para seus vídeos 

publicados utilizando outros sites e o envio do html (endereço do vídeo) e-mail 

pessoal, fazendo circular os vídeos no ambiente virtual com mais rapidez e 

menos complicações. 

 Os relatos espontâneos fazem parte do arquivo no YouTube. O espaço 

aberto para a postagem de vídeos permite aos participantes ações como:  

 

Postar vídeos, visualizar, classificar, denunciar ou compartilhar 
quaisquer arquivos de vídeo online; salvar os vídeos preferidos 
(apenas o link, pois não é permitido “baixar” o arquivo para o 
computador); adicionar e ler comentários sobre os arquivos 
assistidos; adicionar amigos; criar grupos temáticos para exibição de 
vídeos e discussões; pesquisar vídeos; participar de promoções; 
entre outras possibilidades (BRESSAN, 2007, p. 5). 
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 Algumas formas de vídeo amador são predominantes no YouTube, 

como o vlog (abreviação de videolog), definido como um monólogo feito 

diretamente para uma câmera, caracterizado por edições pouco habilidosas e 

com uma webcam de testemunha. Os vídeos amadores, muitas vezes 

gravados por webcam em seus quartos, geram uma ideologia da autenticidade, 

sendo esse um dos “ingredientes” do seu sucesso, o que demonstra um 

interesse social sobre uma cultura produzida por pessoas reais e comuns.  

 O site permite certa interatividade entre os usuários, pois, além de 

“hospedar” o vídeo, possui mecanismos de resposta que permitem a 

submissão ou não de comentários, de recebimento de avisos de novos vídeos 

postados e do aviso de resposta para um determinado vídeo. Nessas 

condições, é possível assistir a vídeos, comentá-los via linguagem escrita ou 

através do video response (gravar uma resposta por meio de vídeo), e avaliá-

los segundo critérios próprios dos usuários, sinalizando o vídeo com avaliações 

de uma a cinco estrelas. Portanto, não basta assistir ao vídeo, é preciso saber 

como está sua avaliação perante os outros.  

 Felinto (2008) recorda que o que fascina no YouTube não é apenas 

tornar possível ser um produtor cultural, que extrapola a posição de consumidor 

das mídias massivas, mas a sedução dos diversos produtos que estão ao 

alcance dos participantes em meio a um grande armazenamento de vídeos. 

Entre esses produtos, podem-se destacar os clipes de artistas favoritos sem 

depender da programação rígida da televisão, assistir a programas antigos que 

já saíram de circulação, ter acesso a momentos históricos e decisivos de 

competições, entre outros. Na verdade, quem faz a programação é o usuário.  
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 Entretanto, acreditamos que, apesar de todas as facilidades de 

expressão no YouTube apresentadas por Burgess e Green (2009), outras 

questões precisam ser discutidas, tais como a confiabilidade da informação e a 

exposição da vida pessoal.  

Pela aparente liberdade de expressão na internet, qualquer usuário pode 

colocar informação na rede. Devido a essa facilidade, fica difícil saber se as 

informações apresentadas têm uma fonte fidedigna e foram elaboradas após 

pesquisa de fatos ou se são apenas apoiadas em especulações. No YouTube, 

existem vídeos que se apresentam como jornalísticos (KEEN, 2009), porém 

não se sabe ao certo se são vídeos reais ou apenas montados e editados com 

a informação disponível na internet. Concordamos com Keen (2009) ao pontuar 

que, na internet, público e autor se confundem, tornando cada vez mais 

indistinguível essa diferença. Assim é quase impossível verificar a 

autenticidade da autoria original, e a propriedade intelectual fica seriamente 

comprometida.  

Sibilia (2003) considera que há uma tendência de exposição da 

intimidade na internet que busca satisfazer a vontade geral do público de 

“bisbilhotar” e consumir vidas alheias. Dessa forma, os “muros” que protegiam 

a privacidade individual são seriamente abalados e “cada vez mais, essas 

paredes outrora sólidas são infiltradas por olhares tecnicamente mediados que 

flexibilizam e alargam os limites do dizível e do mostrável” (p.7). A mesma 

autora (2006) ainda aponta que a ambição de fazer do “eu” um espetáculo 

talvez seja uma tentativa desesperada de satisfazer um dos mais antigos 

desejos humanos: ser capaz de afugentar os fantasmas da solidão. A 

necessidade de expor-se vai além do narcisismo. Ela pode ser encarada como 
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“expressões de uma mutação mais radical na subjetividade contemporânea” 

(p.7), ou seja, o fato de “ser visto e notado” está relacionado com o objetivo de 

ser reconhecido pelos olhos do outro.  

A imensa quantidade de vídeos postados diariamente no YouTube 

indica haver um grande público à espera de novidades, o que acreditamos ser 

um incentivo para a exposição da vida pessoal, pois cria no usuário a 

necessidade de ver e ser visto. Em uma sociedade consumista que preconiza o 

individualismo e multiplicam “os fantasmas da solidão”, a vida particular acaba 

por tornar-se mais um produto disponibilizado nas prateleiras do ambiente 

virtual para uma multidão que tem necessidade de estabelecer 

relacionamentos e sentir-se aceita, ou melhor, sentir-se vista.  

As interações sociais são potencializadas pelas tecnologias digitais e 

essas relações se mostram cada vez mais amplas e, por meio das ferramentas 

de comunicação mediadas por computador (chats, e-mails, fóruns de 

discussão), resultam na multiplicidade de dinâmicas discursivas que 

possibilitam o uso da linguagem (ARCOVERDE, 2006).  

Essas interações discursivas e sociais também são estabelecidas pelo 

sujeito surdo na internet. De acordo com Schallenberger (2010), os surdos 

estão modificando a sua relação com a rede pouco a pouco, “pois ali veem a 

possibilidade de consolidar sua cultura, sendo um meio propício para isto, 

podendo aproximar surdos que estão em países muitos distantes” (id, 2010, p. 

51). Portanto, faz-se necessário refletir a respeito das possibilidades que a 

internet proporciona para os sujeitos surdos.  
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2.2 INTERNET E SURDEZ: O QUE DIZEM OS ESTUDOS SOBRE 

ESSE TEMA 

 

 A internet tem sido discutida na área da surdez desde a década de 90. 

Vários autores (ARCOVERDE, 2006; FREITAS, 2007; GARCEZ e MAIA, 2009; 

SCHALLENBERGER, 2010) vêm abordando questões referentes à relação da 

surdez com a comunicação via internet, assim como suas limitações e 

possibilidades. 

Dentre os estudos que discorrem sobre esse assunto, encontra-se uma 

pesquisa realizada em 2001, com publicação em 2007, por Freitas. Nesse 

período, os surdos já tinham iniciado o contato com a internet, o que levou o 

pesquisador a levantar questões relevantes sobre a interação mediada pelo 

computador, partindo do pressuposto de que a língua natural do surdo é a 

língua de sinais. 

 A pesquisa envolveu um grupo de 20 indivíduos surdos das classes B e 

C do Rio de Janeiro, provenientes de três instituições especializadas no ensino 

de surdos: INES (Instituto Nacional de Educação de Surdos); CES (Colégio 

Pilar Velásquez); ARPEF (Associação de Habilitação Fonoaudiológica). Os 

surdos desse grupo tinham idade média de 21 a 40 anos (FREITAS, 2007). 

 Para levantamento de dados, foi realizado um questionário em Língua 

Portuguesa sobre o contato desses surdos com a internet, com questões 

abertas simples e fechadas, assim como uma pesquisa em 15 sites de 

interesse da comunidade surda. Por meio da análise desses sites, o autor 

constatou que na internet existe uma pequena quantidade de imagens (figuras) 
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em detrimento da quantidade de texto. Para Freitas, o fato de a internet ser 

mediada pela linguagem escrita prejudica os surdos não proficientes nessa 

língua. 

 Aliando o desempenho dos surdos nos questionários respondidos por 

meio da Língua Portuguesa, a sua interação com a internet e o conteúdo visual 

dos sites, o autor encerra a pesquisa afirmando que: “(...) A interação desses 

indivíduos com a internet, quando acontece, é precária, já que esta é 

majoritariamente composta de textos que em nada ou muito pouco contribuem 

para que sejam incluídos socialmente no grupo majoritário ao qual também 

pertencem” (FREITAS, 2007, p.35).  

Acreditamos que a pesquisa de Freitas pontuou questões que são 

rigorosamente discutidas na área da surdez, como a acessibilidade, a língua 

escrita e as questões culturais sobre a surdez. No entanto discordamos quando 

o autor afirma que a internet não prioriza a imagem e devido a isso o espaço 

dos surdos na internet não é concedido. Dessa maneira, o autor tende a 

resumir a compreensão do surdo na internet somente a imagens e não à 

possibilidade de compreensão pela escrita. Como já abordado anteriormente, o 

letramento digital está para além da letra, pois a internet é composta por várias 

semioses. Ressalta-se, porém, que, em 2001, quando a pesquisa foi realizada, 

nem mesmo grande parte dos ouvintes tinha acesso à internet. 

Em outra pesquisa referente à relação da escrita e ao acesso do surdo à 

internet, Arcoverde (2006) apresenta outras questões que se contrapõem 

àquelas defendidas por Freitas (2007). A autora considera que a internet e “as 

novas tecnologias valorizam as interações verbais e inscrevem surdos e 
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ouvintes, interlocutores plurilíngues, em um novo espaço de interação social” 

(p.251). 

 A autora analisou o sujeito surdo que, constituído nas e pelas relações 

dialógicas com o discurso da maioria dominante ouvinte, trazia consigo 

conceitos de incapacidade e deficiência, os quais foram historicamente 

construídos pelo olhar do Outro. Relata que a internet proporcionou um novo 

espaço de interação social, sem rótulos nem estigmas, pois todos participam 

de uma grande comunidade virtual que não necessita de identificação. Além 

disso, valoriza as interações verbais em detrimento dos aspectos físicos e 

sociais, atribuindo assim uma função social da língua escrita para o surdo, ao 

permitir que esse sujeito possa utilizar sua língua natural para o pensamento e, 

ao mesmo tempo, fazer parte da comunidade letrada nacional por enunciar 

seus discursos em uma segunda língua (na modalidade escrita). 

 Outro estudo que pode trazer contribuições sobre a possibilidade de 

expressão do surdo através da internet foi realizado por Garcez e Maia (2009). 

O objetivo desse trabalho foi investigar as oportunidades de expressão que a 

internet oferece para grupos minoritários e marginalizados e, para isso, foram 

eleitos os surdos por considerarem-os uma minoria linguística que foi 

estigmatizada e marginalizada no decorrer da história. Como material de 

análise, os autores utilizaram testemunhos de vida de surdos registrados por 

meio da linguagem escrita vinculados no fórum de discussão da comunidade 

“Surdos Oralizados” da rede social Orkut e no site da FENEIS (Federação 

Nacional de Educação e Integração do Surdo).  

As autoras constataram que a utilização da internet para expressão de 

testemunhos dos surdos torna-se uma “ponte semântica” entre o objeto 
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desconhecido pela sociedade (a cultura surda e suas especificidades 

linguísticas e legais) e a visibilidade do reconhecimento de uma minoria 

linguística, pois a internet “oferece múltiplas possibilidades para grupos 

discriminados promoverem uma redefinição da própria imagem pelos outros e 

por eles próprios, buscando gerar um novo entendimento simbolicamente 

compartilhado” (id, 2009, p. 87). Destacam também a posição assumida pelos 

surdos na internet enquanto produtores e veiculadores de suas próprias 

narrativas, sem intermediações. 

 

Além de se constituírem em uma minoria linguística, os surdos 
configuram um público com poucas oportunidades nas grandes 
arenas de discussão face a face e ainda possuem um segundo 
obstáculo para a sua participação: a língua. Mesmo que saibam falar, 
a maioria deles comunica-se por meio da língua de sinais e a 
participação em fóruns ampliados depende de um tradutor para a 
língua oral. Nessas situações, há sempre um mediador (p.85). 

 

As autoras concluem que a internet amplia as oportunidades de 

comunicação e recursos “para que grupos e indivíduos que sofrem injustiças 

possam tornar visíveis interesses e aspirações de modo relativamente 

autônomo” (p.98), possibilita autonomia ao surdo para expressar-se sem 

intermediações, assim como permite grande visibilidade aos seus discursos, 

pois o alcance das informações disponibilizadas na internet ultrapassam as 

barreiras geográficas (ROJO, 2009). 

As pesquisas realizadas por Arcoverde (2006) e Garcez e Maia (2009) 

relatam a produção do surdo na internet realizada através da linguagem escrita 

(devido a muitas ferramentas preconizarem a comunicação via escrita), porém 

a sua produção na internet também pode ser realizada por meio da língua de 

sinais.  
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Para a comunidade surda, a língua de sinais é considerada uma língua 

visual “que traz sentidos expressivos e que produz significados e artefatos 

culturais do povo surdo; não é uma língua que subalterniza a comunidade 

surda; aliás, ela enaltece e aclama os artefatos culturais dos sujeitos surdos” 

(REZENDE, 2010, p.149). 

Em pesquisa realizada em 2010, Schallenberger se propôs a identificar 

algumas expressões de comunidades surdas por meio do humor, por entender 

que o surdo encontra no humor uma forma de conhecimento de si e dos outros 

e de expressar suas significações a respeito de ser surdo. Devido ao foco na 

língua de sinais, sua pesquisa foi realizada no ambiente virtual, mais 

especificamente no YouTube.  

 

O YouTube pode ser uma plataforma para encontrar produções 
culturais em língua de sinais. No entanto é preciso delimitar esta 
análise já que este site possui diversas possibilidades de inserção. Eu 
escolhi fazer uma investigação utilizando os vídeos humorísticos de 
surdos como artefatos culturais, privilegiando os vídeos produzidos 
em língua de sinais (p.20). 

 

Para encontrar os vídeos, o autor utilizou o sistema de busca do site 

através das seguintes palavras: “humor surdo”, “piadas de surdos”, “deaf jokes” 

(piadas de surdos), “deaf humor” (humor surdo). Foram eleitos vinte vídeos 

(coletados entre março de 2008 e abril de 2010), todos realizados em língua de 

sinais. A proposta da pesquisa foi descrever e analisar as produções culturais 

dos surdos, especificamente as produções humorísticas em língua de sinais, 

de modo a identificar como os surdos registram suas produções nessa língua 

no YouTube. 

Embora o foco da pesquisa fossem as piadas produzidas pela 

comunidade surda, o autor apresenta reflexões a respeito do YouTube 
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enquanto meio de divulgação da cultura surda, uma vez que permite a 

utilização da maior expressão do sujeito surdo: a língua de sinais.  

Por meio de uma análise cultural, o autor constatou que os ouvintes 

registram suas piadas e crônicas em livros, jornais, programas de televisão, 

cinema, teatro e internet, ou seja, as línguas faladas possuem a escrita como 

suporte para o registro e armazenamento de memórias e ideias. Porém, os 

surdos possuem certas limitações para propagar suas produções culturais, pois 

só podem registrá-las por meio de SignWriting2 ou de vídeos. Com o 

desenvolvimento tecnológico, as memórias da cultura surda tiveram a 

possibilidade de serem vinculadas em novas formas visuais de registros, 

favorecendo a publicação e divulgação de conteúdo cultural em língua de 

sinais.  

O YouTube apresenta uma nova possibilidade para circulação de 

discursos realizados pela língua de sinais, além de permitir registro efetivo e 

coletivo (pois é possível ter acesso a discursos em língua de sinais do mundo 

inteiro). 

Portanto, mediante as pesquisas apresentadas a respeito da surdez e 

internet (FREITAS, 2007; ARCOVERDE, 2006; GARCEZ e MAIA, 2009; 

SCHALLENBERGER, 2010), conclui-se que esta pode ser encarada como uma 

possibilidade de expressão para o sujeito surdo e o YouTube (por priorizar o 

conteúdo visual) é uma possibilidade de registro e circulação do discurso dos 

surdos produzidos em língua de sinais. 

                                                 
2 Este é um sistema de escrita utilizado para escrever a língua de sinais, sendo um fato 

histórico importante para os surdos, pois, em outros tempos, dizia-se que a língua de sinais 
era ágrafa (STROBEL, 2008). 
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Mesmo a internet sendo um progresso do mundo contemporâneo que 

revolucionou o acesso às informações de modo mais rápido e democrático, os 

conhecimentos difundidos em suas conexões têm suas bases formuladas nos 

séculos passados, pois dizem respeito ao patrimônio cultural elaborado pelo 

homem ao longo da história.  

Atualmente, os discursos dos surdos podem ser encontrados na internet em 

redes sociais, blogs, sites institucionais e em trabalhos acadêmicos registrados 

por meio da língua de sinais ou da linguagem escrita. Para analisar as 

significações e o conteúdo desses discursos, é preciso conhecer a diversidade 

de visões sobre o sujeito surdo que circulam atualmente na sociedade e 

entender os processos históricos que constituíram esses conceitos sobre 

surdez, o que será discutido no próximo capítulo. 
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 3 DIVERSIDADE DE VISÕES EM TORNO DA SURDEZ 

 

O diagnóstico da surdez suscita uma diversidade de visões e conceitos 

relacionados à deficiência, à linguagem e à constituição do sujeito surdo. Nas 

últimas décadas, a questão da surdez, do sujeito surdo e de suas 

especificidades têm alcançado um espaço especial para discussão e 

(re)construção de conceitos, ainda que divergentes, produzindo diversidade de 

discursos e visões sobre esse sujeito.  

Devido à importância da linguagem e da comunicação para o ser 

humano, a surdez é estudada por diversas áreas. As pessoas surdas podem 

apresentar comunicação diferente da utilizada pela sociedade majoritária 

(ouvinte), pois os ouvintes utilizam mais a modalidade oral-auditiva e os surdos, 

devido à limitação auditiva, valem-se da modalidade viso-espacial para 

captação linguística e produção da língua.  

Essa diferença de recepção e produção linguística muitas vezes é 

encarada como problema, por isso as ciências médicas e as humanas 

procuram constantemente “fornecer a solução primordial para o problema da 

comunicação dos surdos” (SANTANA, 2007, p. 13). 

Referentemente à pluralidade de vozes em torno da surdez, sabe-se que 

ela marcou a história da educação de surdos com conflitos e, também, 

controvérsias. Os discursos a respeito da surdez não estão estagnados e 

limitados a um período da história; foram constantemente elaborados e 

ressignificados à medida que as ciências médicas e humanas formulavam 

considerações sobre a surdez. 

De acordo com Santana (2007), a surdez envolve vários aspectos, 

principalmente, por possuir mais especificidades do que outras deficiências. 
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Pode-se analisar a surdez pela ordem médica (referente à etiologia e 

diagnóstico); ordem linguística (ao considerar a língua oral ou língua de sinais); 

ordem educacional (ao pensar sobre abordagens específicas para o surdo); 

ordem terapêutica (relacionadas à área de Fonoaudiologia); ordem social (na 

dificuldade de interação entre ouvintes e comunidade surda); ordem trabalhista 

(cotas em empresas); ordem política (luta pelos direitos dos surdos). Logo, em 

cada uma dessas áreas, existem discussões específicas que produzem 

conceitos, preconceitos, definições e olhares diversos sobre a surdez. 

Nos discursos construídos ao longo da história, percebem-se visões que 

vão desde a área clínica, que se relaciona aos tratamentos, a possibilidade de 

cura do corpo e a amenização dos impactos da limitação auditiva, defendidos 

pelas ciências médicas, até a preocupação das ciências humanas na produção 

de conhecimento a respeito da surdez para proporcionar atendimento 

educacional a esse sujeito, a diminuição de estigmas na sociedade e a busca 

pela aceitação social da diferença. 

Na sociedade atual, principalmente na área clínica, são usadas 

diferentes nomenclaturas para se referir ao sujeito surdo, tais como: “surdo-

mudo” ou “deficiente auditivo”. Essas nomenclaturas trazem em sua carga 

semântica um discurso histórico a respeito da representação social desse 

sujeito para a sociedade (GESSER, 2008), sendo que essa representação, na 

maioria das vezes, possui uma conotação negativa. 

Primeiramente, o termo surdo-mudo refere-se ao conceito de ausência 

de fala, que, em uma sociedade oral, significa a mudez. Essa conceituação 

pressupõe também a “ausência” de pensamento (LOPES, 2007), ou, ao 

menos, que o surdo não tem o que dizer, visto que ele não tem a fala nos 
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moldes da normalidade. Ou seja, fica deslocado do padrão de fala que a 

sociedade majoritariamente ouvinte utiliza. Esse discurso ideológico dominante 

foi construído nos moldes do oralismo, que encara o surdo em dimensões 

clínicas e terapêuticas da cura, reeducação e necessidade de normalização 

(GESSER, 2008).  

Essa posição sobre o surdo-mudo é proveniente da Antiguidade 

Clássica, na qual a palavra de autoridade não era diretamente relacionada ao 

discurso médico, como nos dias atuais, mas sim voltada às reflexões de 

filósofos.  

O peso das palavras de um filósofo na Antiguidade Clássica, período 

compreendido entre os séculos VIII a V a.C., tinha grande repercussão na 

sociedade. O filósofo “se caracterizava ou se identificava pelo fato de ser um 

produtor de conhecimentos, produtor de um saber, de uma reflexão” 

(GERALDI, 1997, p. 86). 

Dessa maneira, para Aristóteles (384 – 322 a.C.), um dos grandes 

filósofos da Antiguidade Clássica, “as pessoas que nasciam surdas eram 

também mudas, e consequentemente, não podiam falar nenhuma palavra” 

(GUARINELLO, 2007, p. 20). Segundo Aristóteles, para que a consciência 

humana fosse alcançada, as informações necessitariam passar pelos órgãos 

dos sentidos, sendo a audição considerada como o canal mais importante para 

o aprendizado.  

Morais (2008, p.34) aponta que o termo surdo-mudo fora designado para 

nomear o sujeito que era privado de algo, pois na Grécia a oralidade era a 

forma de expressão mais requisitada. Assim, “os surdos eram considerados 

fracos e sem inteligência, pois não podiam, através da oratória, ser 
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reconhecidos pela sociedade da época”. Dessa forma, “o veredicto de 

Aristóteles de que os surdos não eram treináveis permaneceu por séculos sem 

ser questionado” (GUARINELLO, 2007, p. 20).  

Embora exista um distanciamento cronológico em relação a essa época, 

percebe-se que esse discurso ainda circula nos dias atuais, por ser comum 

observar que pessoas se refiram ao sujeito surdo como “surdo-mudo”.  

Outro discurso levantado por Lopes (2007) relaciona-se com o olhar a 

surdez como uma falta, um prejuízo à normalidade da sociedade 

majoritariamente ouvinte. Nesse sentido, o sujeito surdo é tomado como 

deficiente auditivo. Ao se considerar o surdo como um desviante, ele é 

considerado participante de “outro mundo”, desdobrando-se em outras 

concepções generalistas sobre o surdo ser estranho à sociedade ouvinte.  

Gesser (2008) relata que os surdos foram definidos, desde o começo de 

sua educação, como corpos limitados, partindo-se da visão orgânica e 

biológica da falta da audição. Por meio dessa concepção, os discursos a 

respeito do surdo têm sua base fundamentada no olhar biológico e na 

necessidade de normalização. Portanto, o discurso de normalização vem ao 

encontro de uma sugestiva correção do “anormal”, construindo assim a 

identidade deficiente. Vale ressaltar que a norma está intimamente 

estabelecida a partir do padrão ouvinte. Dessa maneira, os surdos estão em 

constante desvantagem em relação à comunidade majoritária.  

Com a ideia da norma, institui-se simultaneamente o desvio – aquele 
que se encontra nas extremidades da curva normal e que faz parte, 
portanto, de uma minoria. Nessa concepção, a criança ouvinte 
representa a criança normal, o referencial para se tentar compreender 
a criança surda, que passará a ser retratada, na maior parte do 
tempo, como alguém que está ‘a menos’ em relação ao modelo 
(BISOL; SPERB, 2010, p. 8). 
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Observa-se que a concepção médica de que o surdo precisa “ser 

curado”, aos poucos, foi incorporada nos discursos a respeito da surdez, e, 

atualmente, ainda tem um grande peso e autoridade.  

No século XIX, o médico Jean-Marc Itard, considerado um dos pais da 

otorrinolaringologia moderna, publicou o trabalho “Traité dés maladies de 

l’oreilleet de l’audition” (GUARINELLO, 2007). Nesse estudo, Itard afirmou que 

o surdo somente poderia ser educado pela fala e pela restauração da audição. 

Ele praticou vários experimentos médicos com alunos surdos do Instituto de 

Surdos de Paris, como, por exemplo: “colocar sanguessugas no pescoço dos 

surdos, esperando que o sangramento ajudasse de alguma forma, e fazer 

cortes na tuba auditiva de outras crianças” (p. 25). 

Esse médico ainda acreditava que, se os gestos fossem estimulados, 

haveria prejuízo na aquisição da fala das crianças surdas, o que influenciou 

negativamente o ensino e os atendimentos a essas crianças (NADER, 2011). 

Rezende (2010) ressalta que o saber médico sempre inventou formas de olhar 

a surdez, de modo a intervir e controlar o corpo dos surdos, e que as invenções 

produzidas pela medicina foram se aperfeiçoando ao longo do tempo: “das 

sanguessugas à biotecnologia atual, foram necessários sacrifícios dos sujeitos 

surdos para as descobertas científicas atuais” (p. 86).  

Parece claro que a busca pela normalização e a aproximação do ideal 

ouvinte estão historicamente presentes no discurso médico, assim como estão 

atrelados às práticas de correção e reabilitação (SÍGOLO, 2007). Na maioria 

dos casos sobre suspeita de surdez, o primeiro profissional a ser procurado 

pela família é o médico (o especialista otorrinolaringologista ou o pediatra). 

Essa atitude evidencia que a primeira tentativa da família é procurar a cura 
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para a surdez, ou seja, aproximar seu filho surdo do padrão ouvinte (NADER, 

2011). Logo se percebe que o discurso elaborado no século XIX continua a ser 

ressignificado em famílias dos anos 2000, produzindo novas considerações a 

respeito da surdez aliadas ao desenvolvimento da ciência. 

Ao considerar a fala enquanto comunicação padrão na sociedade e a 

condição que legitima a integração do surdo na sociedade ouvinte, o uso da 

língua de sinais é encarado com desconfiança ou ainda relacionado a gestos 

ou mímica, não sendo normalmente classificada socialmente como língua3.  

Apesar de essa língua já ser considerada uma língua oficial da 

comunidade surda brasileira desde 2002(Lei 10.436), existe ainda hoje uma 

resistência dos pais e da sociedade em permitir que as crianças surdas 

utilizem-na (NADER, 2011), pois muitas famílias ouvintes, ao receberem o 

diagnóstico da surdez, são resistentes quanto à aceitação da situação, porque 

esperam que seu filho seja seu “semelhante”.  

A surdez para essas famílias é tida como desconhecida, estranha e 

diferente. Por vezes, alguns pais rejeitam a língua de sinais (SANTANA, 2007) 

pela dificuldade de aceitar que seu filho utilize uma língua que seja diferente da 

sua modalidade de língua, ou seja, não produzida oralmente. Assim, a família 

tem expectativas que esse filho fale (SILVESTRE, 2007). No entanto, a criança 

usa mais o canal visual e gestual, o que faz com que as interações entre a 

família ouvinte e o filho surdo sejam interrompidas ou distorcidas, já que a 

                                                 
3De acordo com Goldfeld (2002), as línguas de sinais são línguas naturais, que utilizam o canal 
visuo-manual, utilizadas pelas comunidades surdas através de gerações. Essas línguas 
possuem estruturas gramaticais próprias, sendo independentes das línguas orais dos países 
em que são utilizadas. As línguas de sinais têm todas as características das línguas orais, 
como polissemia, utilização de metáforas, piadas, jogos de linguagem, entre outras 
características. 
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família fala como se esse filho escutasse, e o surdo, pela falta de proficiência 

em uma língua, comunica, em geral, apenas aspectos concretos e familiares.  

A polêmica entre a utilização da língua oral e da língua de sinais pode 

ser observada na história a partir do século XVIII. Nessa época, instaurou-se 

uma discussão a respeito da utilização da língua de sinais enquanto forma de 

comunicação, que despertou defensores e opositores.  

As novas tecnologias da audição trouxeram possibilidades para que 

surdos desenvolvessem a fala, “o que levou alguns educadores a rejeitarem as 

línguas de sinais, acreditando que a aquisição desta língua dificultaria o 

aprendizado da língua oral por parte dos surdos” (GOLDFELD, 2002, p. 14).  

A partir do conceito de deficiência auditiva, a proposta oralista defendia 

que o surdo necessitava ser integrado à sociedade somente por meio da fala, 

sendo essa a única forma viável para essa integração (SILVA, 2002), além de 

propor o “esquecimento” ou a proibição do uso da linguagem sinalizada, 

considerada um fator de atraso no desenvolvimento do sujeito surdo.  

Ao mesmo tempo em que a língua oral ganhava força, o uso dos sinais 

na educação de surdos também se fortaleceu no século XVIII, principalmente 

na França, no Instituto Nacional de surdos-mudos de Paris. Nesse instituto, 

fundado por l’Epeé, os sinais passaram a ser utilizados com sucesso na 

educação dos surdos, além de, nessa época, professores surdos passarem a 

ensinar as crianças surdas usando a língua de sinais. 

No século XIX, as discussões a respeito do uso dos sinais e da oralidade 

na educação de surdos ganharam repercussão no cenário mundial, culminando 

em um dos fatos históricos mais relevantes na educação de surdos: o 

Congresso Internacional de Milão, realizado em 1880. Esse encontro tinha 
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como objetivo a escolha da melhor abordagem para os educandos surdos, ou 

seja, o método oral ou a utilização dos sinais. O método oral então foi votado e 

escolhido como o melhor para os surdos, e em consequência disso, a língua de 

sinais foi oficialmente proibida (SACKS, 1999; GOLDFELD, 2002). Houve, 

nesse momento, um recuo da atenção dispensada ao uso da língua de sinais 

para a potencialização da capacidade de fala e utilização da língua oral pelo 

sujeito surdo.  

Portanto, a partir desse evento, no campo educacional e clínico, os 

profissionais ligados à educação de surdos passaram a negar as significações 

sociais a respeito do sujeito surdo e da língua de sinais.  

Assim, a concepção de normalização generalizou comportamentos para 

todos os surdos: “por exemplo, se a pessoa conhece um surdo que fala e faz 

leitura labial, parte do pressuposto de que todos os surdos podem falar” 

(LOPES, 2007, p. 51). Essas generalizações podem ser observadas também 

quando se trata da cognição ou aprendizagem do surdo: 

 

Na verdade, os sujeitos portadores de deficiência são, geralmente, 
rotulados como incapazes de elaborar pensamentos desvinculados 
do concreto e, talvez, essa seja uma das explicações para a 
escassez de investigações que vinculem a experiência simbólica e o 
desenvolvimento de sujeitos considerados “deficientes” (SILVA, 2006, 
p.125). 

 

Em contrapartida aos discursos da concepção clínico-terapêutica4, 

outros discursos de base socioantropológica5 emergiram a partir da década de 

60 do século XX (REZENDE, 2010).  

                                                 
4 Concepção em que o sujeito surdo é visto como deficiente decorrente da privação da 

audição. Nessa concepção, o corpo deficitário necessita ser tratado e corrigido, pois nele há 
falta de algo, e a finalidade é a normalização. 
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Marques (2008, p. 29), em sua tese a respeito das considerações 

envolvidas na constituição da pessoa surda, apresenta um discurso presente 

na atualidade, que relata que a experiência da surdez precisa estar relacionada 

não a “uma pessoa anatomicamente diferenciada”, mas sim a uma pessoa que 

possui funcionalidades sensoriais e perceptuais que causam interpretações 

específicas do mundo. 

Para Rezende (2010), a língua de sinais é o meio para o surdo significar 

o mundo na medida em que é:  

 

Uma língua viva e compartilhada pelos seus iguais; uma língua visual 
que traz sentidos expressivos e que produz significados e artefatos 
culturais do povo surdo; e, acima de tudo, uma língua com todas as 
peculiaridades linguísticas e com o mesmo valor das línguas orais. 
Não é uma língua que subalterniza a comunidade surda; aliás, ela 
enaltece e aclama os artefatos culturais dos sujeitos surdos. (p.149) 

 

Por meio dessa interpretação que valoriza a constituição do surdo pela 

linguagem (língua de sinais), vários estudos (SKLIAR, 1998; QUADROS, 

KARNOPP, 2004; STROBEL, 2008; REZENDE, 2010; SCHALLENBERGER, 

2010) abordam a importância da língua de sinais enquanto marcador cultural 

dos surdos. 

 O discurso sobre a língua de sinais e suas implicações culturais e 

linguísticas teve suas discussões marcadas a partir da década de 60 do século 

XX, nos Estados Unidos, quando Willian Stokoe publicou um artigo intitulado 

“Sign Language Structure: Outline of the Visual Communication System of the 

American Deaf”. Nesse trabalho, Stokoe demonstrou que a ASL (American 

                                                                                                                                               
5 Concepção em que sujeitos surdos são significados a partir do ponto de vista cultural, 

antropológico marcados pelo uso da língua de sinais como princípio cultural e linguístico 
(LOPES,2007). 
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Sign Language) era uma língua com as mesmas características das línguas 

orais (GOLDFELD, 2002). 

Mediante esse estudo, Stokoe compreendeu que essa língua possuía os 

aspectos linguísticos necessários para comunicação e interação social, 

partindo do pressuposto de que a língua estrutura o pensamento e permite ao 

indivíduo significar o mundo.  

Sobre esse assunto, Quadros & Karnopp (2004, p. 30) afirmam que 

“Stokoe percebeu e comprovou que a Língua de Sinais atendia a todos os 

critérios linguísticos de uma língua genuína, no léxico, na sintaxe e na 

capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças”. A pesquisa de 

Stokoe provocou reflexões a respeito do trabalho que vinha sendo feito com os 

surdos em uma perspectiva oralista.  

Os estudos a respeito das línguas de sinais contribuíram para modificar 

a postura da sociedade frente aos direitos das minorias, influenciando dessa 

forma a atenção dispensada à educação de surdos. De acordo com Moura et 

al. (1997), foram realizados estudos comparativos entre filhos surdos com pais 

surdos e filhos surdos com pais ouvintes, que comprovaram que as crianças 

surdas as quais tinham contato com a língua de sinais precocemente 

apresentavam melhor desenvolvimento escolar (em matemática, vocabulário, 

leitura e escrita) em comparação com as crianças que não utilizavam a língua 

de sinais, demonstrando assim não haver prejuízos com o uso da língua de 

sinais.  

É importante contextualizar a repercussão desse momento na realidade 

dos EUA, na década de 60. Era um período da história em que as minorias 

reivindicavam o direito a ter sua própria cultura reconhecida perante uma 
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sociedade que discriminava esses pequenos grupos, como os negros, os 

índios e os latinos e, também, as pessoas com deficiência 6.  

Atualmente, no Brasil, essa diversidade de discursos a respeito da 

surdez continua em movimento de ressignificação, podendo ser observada no 

cenário nacional por meio da legislação e das ações políticas vigentes 

voltadas para a área da surdez.  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar discursos de surdos no 

YouTube, utilizando vídeos brasileiros. Logo, faz-se necessário apresentar um 

breve histórico sobre a surdez no Brasil, assim como mostrar aspectos da 

legislação brasileira a respeito da surdez para que os discursos presentes nos 

vídeos sejam contextualizados com a realidade brasileira.  

 

3.1 CONTEXTO DAS AÇÕES BRASILEIRAS EM RELAÇÃO À SURDEZ 

 Com a apresentação dos contextos históricos a respeito da surdez, é 

possível fazer relações com a trajetória educacional e social dos surdos no 

Brasil. Essa trajetória apresenta em sua história as influências das visões 

educacionais praticadas na Europa, formuladas nos séculos XVI a XVIII, e nos 

Estados Unidos, durante os séculos XIX e XX. Assim, na educação de surdos 

no Brasil, percebe-se desde a visão do surdo como deficiente e doente, 

necessitando de profissionais especializados para sua educação, até os surdos 

como diferentes, membros de uma comunidade linguística minoritária.  

                                                 
6 Neste trabalho será utilizada a nomenclatura "Pessoas com Deficiência", de acordo com a 

portaria SEDH nº 2.344, de 3 de novembro de 2010, que modificou o termo “Pessoas 
Portadoras de Deficiência” para "Pessoas com Deficiência". 
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Na primeira visão, os surdos eram considerados fora da norma padrão 

de saúde e eram classificados por graus de surdez, a fim de direcionar o 

trabalho clínico para a reabilitação.  

Depois da fundação da primeira escola para surdos do Brasil, em 1911, 

o INES7, seguindo a tendência mundial, estabeleceu a fala como língua de 

instrução (GOLDFELD, 2002), sendo o ensino de surdos baseado no modelo 

clínico e a escola considerada uma clínica na qual o principal objetivo era 

ensinar o surdo a falar. 

 Durante o século XIX e XX, a educação de surdos apresentou mudanças 

em sua concepção devido às necessidades econômicas e sociais produzidas 

pela industrialização. Assim, o surdo passa a ser encarado como um sujeito 

com força de trabalho que poderia ser produtivo na indústria, logo, a 

escolaridade para surdos assume outro papel: o de especializar a mão-de-obra 

para o trabalho (GUARINELLO; SANTANA; BERBERIAN; MASSI, 2009). 

No final do século XIX, além de frequentar a escola especial para 

surdos, esses sujeitos puderam ter acesso também à escola regular, porém 

não havia metodologias específicas para esse ensino, pois a visão era de que 

os próprios surdos eram responsáveis por sua aprendizagem e por sua 

adaptação no sistema educacional brasileiro.  

Somente após a Constituição de 88, o sistema educacional brasileiro 

apresentou significativas mudanças em sua estrutura, assim como o sistema 

público de saúde.  

                                                 
7 Esse Instituto foi fundado pelo imperador do Brasil Dom Pedro II, em 1857, juntamente com 

o professor surdo francês Ernest Huet na cidade do Rio de Janeiro, sendo referência na 
educação de surdos no país. Atualmente é conhecido como INES (Instituto Nacional de 
Educação de Surdos). 
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No aspecto educacional, a constituição apresenta, no Art. 205, que a 

educação é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovida e 

incentivada “com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho”, o que trouxe profundas modificações na maneira 

de encarar a função da educação na sociedade.  

A partir dos anos 1990, percebeu-se o movimento das minorias 

ganhando força e presença no território brasileiro, na mudança de um Estado-

nação de concepções assimilacionistas, que apontava para a homogeneidade 

cultural, para a redefinição de um Estado que legitima a sociedade de maneira 

heterogênea e multicultural.  

A partir desse novo modelo antropológico, os movimentos minoritários 

emergem na defesa de sua singularidade e de seus direitos. Destacam-se os 

indígenas, os quilombolas, o movimento afro-brasileiro no meio urbano, como 

um fortalecimento de identidades de gênero e sexualidade, assim como os 

movimentos referentes à educação de surdos no Brasil (SILVA, 2010). Assim, 

inicia-se a segunda visão a respeito da educação de surdos, na qual esses 

sujeitos passam a ser percebidos enquanto minoria linguística.  

Nesse momento, os surdos tiveram a primeira oportunidade por meio da 

legislação de poder exercer o seu direito à educação, abrindo caminhos para a 

idealização da inclusão no território nacional. 

No aspecto da saúde, a Constituição de 1988 traz no artigo 196 que a 

saúde é direito de todos, assim como dever do Estado, garantido através de 

políticas sociais e econômicas que visam “à redução do risco de doença e de 
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outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. 

Portanto, ao analisar os documentos legais produzidos pelo Ministério da 

Saúde (MS) e pelo Ministério da Educação (MEC)8 que são baseados nos 

pressupostos da Constituição de 1988, é possível compreender e identificar 

quais os discursos sobre a surdez estão presentes nos movimentos das 

políticas públicas brasileiras, os quais refletem na produção de discursos que 

circulam na sociedade. 

De acordo com Lei Orgânica do Ministério da Saúde, Decreto-Lei n.º 

212/2006, de 27 de Outubro de 2006, o ministério é um departamento 

governamental com missão de definir a política nacional de saúde, exercendo 

funções normativas e promovendo a sua execução, bem como avaliando seus 

resultados.  

A função do Ministério da Saúde é dispor de todas as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, reduzindo as enfermidades, 

controlando as doenças endêmicas e parasitárias, melhorando a vigilância à 

saúde e dando qualidade de vida ao brasileiro (BRASIL, 2011).  

A partir dessa definição, iremos abordar ações do Ministério da Saúde 

diretamente relacionadas à deficiência auditiva9. 

Para o Ministério da Saúde, a definição de pessoa com deficiência 

segue as descrições contidas no Decreto nº 3298, de 20 de dezembro de 1999, 

em que se define que deficiência é “toda perda ou anormalidade de uma 

                                                 
8 Esses dois ministérios foram escolhidos devido à própria história da surdez, em que a área 
pedagógica e a área da saúde procuraram ao longo do tempo “apontar a melhor solução para a 
comunicação dos surdos” (SANTANA, 2007, p. 14). 
9O termo deficiência auditiva é construído com base na perda auditiva, na falta e privação de 
algo, na ausência, é uma narrativa a respeito do sujeito surdo construída a partir da perspectiva 
da patologia (GESSER, 2008). Esse é o termo utilizado pelo Ministério da Saúde. 
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estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado 

normal para o ser humano” (BRASIL, 1999). Esse decreto, por sua vez, atua 

regulamentando a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, ao dispor a respeito 

da Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, que 

consolida as normas de proteção, assim como pontua outras questões 

relacionadas à pessoa com deficiência. 

Para a definição de pessoa com deficiência auditiva, são estabelecidas 

questões como a perda parcial ou total das possibilidades da audição, 

atribuindo uma classificação de graus de surdez de acordo com a perda da 

audição registrada em decibéis (db) como: surdez leve - de 25 a 40 decibéis 

(db); surdez moderada - de 41 a 55 db; surdez acentuada - de 56 a 70 db; 

surdez severa - de 71 a 90 db; surdez profunda - acima de 91 db e anacusia, 

ou seja, quando há perda completa, e muitas vezes permanente, da audição. 

Portanto, essa divisão procurou classificar a surdez conforme os dados de 

audiometria, fortalecendo a visão médico–patológica da surdez (VALIANTE, 

2009). 

 Para o Ministério da Saúde, a definição de surdez está atrelada à 

condição orgânica da limitação auditiva. Dessa maneira, a surdez é definida 

por uma questão numérica, em escala. Para “definir” a surdez de uma pessoa, 

as evidências numéricas são levadas em conta, ou seja, para saber “o quão 

surdo” é a pessoa, os exames médicos irão apontar a surdez e quais as 

possibilidades ou tratamentos para aproximar essa pessoa da “normalidade” do 

corpo perfeito.  



59 
 

Essas ações possuem sua base na concepção de cunho clínico-

terapêutica, que define o surdo como um indivíduo que tem falta de algo, por 

privação da natureza e que necessita ser inserido na sociedade por meio da 

oralidade. Segundo Skliar (1998), a concepção clínico-terapêutica classifica a 

surdez como deficiência, gerando assim metodologias, tratamentos e 

tecnologias para suprir o déficit da audição, buscando a normalização de um 

corpo defeituoso e a cura do problema auditivo (BISOL; SPERB, 2010).  

Uma das ações da política nacional da saúde mais populares é promover a 

vacinação como maneira mais eficaz de prevenção de doenças como 

poliomielite (paralisia infantil), tuberculose, rubéola e febre amarela, entre 

outras, enquanto medida de prevenção de doenças. As campanhas de 

vacinação promovidas pelo Ministério da Saúde têm grande repercussão no 

país, com grande divulgação na mídia e na televisão aberta. Ultimamente, essa 

divulgação ocorre no período considerado como nobre da televisão, entre 19h 

e 21h, com a interpretação em LIBRAS, explicando a importância da 

vacinação, assim como apresentando informações pertinentes sobre essa 

ação. Existem também projetos especiais que visam à utilização de missões 

aéreas para a realização de multivacinação em áreas de difícil acesso. 

Em 2008, houve uma grande campanha de vacinação contra a rubéola, 

orientada pelo então ministro da saúde, José Gomes Temporão, com meta de 

imunizar setenta milhões de brasileiros.  

Em reportagem realizada pela Agência do Rádio (2008), o ministro 

argumentou sobre a necessidade de eliminar a doença do País, e que para 

isso, seria necessário “criar o que chamamos de proteção coletiva, que só é 

alcançada através da vacinação em massa. Com isso, eliminamos o problema 
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e estaremos prevenindo que nasçam bebês com problemas sérios, como 

surdez, cegueira e retardo mental”. 

 A medicina tem evoluído constantemente na tentativa de corrigir 

problemas de audição. A protetização das pessoas com deficiência, por 

exemplo, é uma prática amplamente difundida. O Ministério da Saúde, desde 

200410, concede aparelhos auditivos gratuitamente para pessoas com 

deficiência. De acordo com dados do próprio ministério, existe investimento de 

144 (cento e quarenta e quatro) milhões de reais por ano em saúde auditiva, 

incluindo atendimento, diagnóstico, cedência de aparelhos auditivos e 

monitoramento desses pacientes. Em entrevista realizada em 2008, o 

coordenador-geral de Média e Alta complexidade do MS, Joselito Pedrosa 

afirma que:  

O cidadão que identificar que tem algum problema auditivo, ou sentir 
que tem dificuldade, ou algum tipo de incapacidade de ouvir, deve 
procurar um serviço de saúde local, isso pode ser um posto de saúde 
ou uma equipe de Saúde da Família, que essa equipe vai fazer uma 
avaliação e vai identificar o serviço de referência habilitado. A partir 
daí, ele terá toda a assistência à saúde para fazer o confirmatório e a 
indicação ou não do uso do aparelho. 

 

 Ainda de acordo com Joselito Pedrosa, o SUS (Sistema Único de 

Saúde), atualmente conta com cento e trinta e cinco serviços de Saúde 

Auditiva.  

 Essa ação vem ao encontro de uma das funções do Ministério da Saúde, 

ou seja, de melhorar a vigilância à saúde e dar qualidade de vida ao brasileiro. 

Nesse sentido, o aparelho auditivo é encarado como um meio de possibilitar a 

integração do sujeito surdo à sociedade ouvinte, o que retoma os conceitos 

                                                 
10 Portaria No. 587 de 07 de Outubro de 2004. 
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elaborados no século XIX, em que foram instauradas as práticas de correção e 

reabilitação do então “desviante” do padrão, no caso, o surdo.  

Em outra ação de saúde para prevenção na área auditiva, o Ministério 

da Saúde, por meio da Lei n.º 12.303 de 02 de agosto de 2010, institui a 

obrigatoriedade da realização gratuita do exame denominado Emissões 

Otoacústicas Evocadas, em todos os hospitais e maternidades, nas crianças 

nascidas em suas dependências. Esse exame é conhecido popularmente como 

“teste da orelhinha” e deve ser realizado, preferencialmente, nos primeiros dias 

de vida do bebê. 

Como procedimento, o teste é realizado enquanto a criança está 

dormindo, tem a duração de 10 minutos e o resultado é imediato. Se houver 

suspeita de problemas auditivos, a criança deve ser encaminhada à avaliação 

audiológica. 

 A importância do exame está na possibilidade de identificação precoce 

da perda auditiva. 

 Em relação a números, em 2009, foram realizados 267.973 testes da 

orelhinha no país, o que representa um crescimento de 46% em relação a 

2008, quando foram feitos 183.718 exames. O teste da orelhinha tornou-se 

obrigatório no território nacional em 2010.  

O discurso médico, por ser essencialmente de caráter corretivo e 

normalizador, produz outros discursos que vão ao encontro dessa proposta, 

principalmente para os surdos que fazem parte da comunidade surda, os quais 

possuem atitude de resistência a essas práticas.  
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Rezende11 (2010) percebe o teste da orelhinha como um perigo para a 

comunidade surda, porque, ao ser detectada a surdez por meio desse teste em 

bebês, os surdos logo seriam encaminhados para a realização do implante 

coclear.  

A realização do teste, para a autora, seria como “uma estratégia de 

controle para que os bebês surdos sejam encaminhados para o implante 

coclear. Essa é uma forma de considerar a língua de sinais como de segunda 

categoria, pois, com o implante coclear embutido no corpo surdo, a língua de 

sinais seria proibida” (id, 2010, p. 121). 

A autora também considera a Lei n.º 12.303, relacionada à 

obrigatoriedade do teste da orelhinha, como “uma lei inventada para corrigir os 

desvios da normalidade; o diagnóstico da surdez dos bebês recém-nascidos 

obrigado por lei; uma prática medicalizadora, num claro comando do biopoder. 

Um jogo de poder/saber sob o domínio dos especialistas em IC e, agora, sob a 

ação das mães líderes.” (id, 2010, p. 118). 

Também no calendário do Ministério da Saúde, existem várias datas que 

objetivam a disseminação de informações a respeito do assunto, além da 

promoção de campanhas de prevenção e de intervenção. No dia 10 de 

novembro, é realizado o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez, 

instituído pela portaria n.º 1661 de 7 de novembro de 1997 pelo então Ministro 

da Saúde, Dr. Carlos Cesar de Albuquerque. “O Dia Nacional de Combate à 

Surdez já faz parte do calendário oficial do Governo Federal e tem por objetivo 

disseminar informações sobre cuidados capazes de prevenir a perda auditiva 

(BRASIL, 2011)”. 

                                                 
11 A autora é surda e fez sua pesquisa de doutorado a respeito de considerações da 

comunidade surda sobre o implante coclear. 
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Sabe-se que a exposição constante a ruídos pode prejudicar a saúde 

auditiva, ocasionando a perda e danos irreversíveis na audição, sendo um dos 

males da vida moderna. Maus hábitos como: “utilizar objetos para limpar a 

orelha, ouvir som alto e usar fones de ouvido, remetem à importância de ações 

promotoras de saúde nessa área a fim de capacitar a população a adquirir 

hábitos auditivos saudáveis” (SANTANA, 2005, p. 75). O Dia Nacional de 

Prevenção e Combate à Surdez tem como fundamentos a divulgação e 

esclarecimento de questões referentes à surdez para a população em geral. 

 Acreditamos que o termo combate traz em sua carga semântica um 

sentido negativo a respeito da surdez. No dicionário Michaelis, encontramos as 

seguintes definições sobre prevenção: “Precaução para evitar qualquer mal; 

impedimento”, enquanto para combate encontramos: “1. Ação de combater. 2. 

Luta entre gente armada ou forças militares; batalha; peleja; recontro. 3. 

Embate, choque; 4. Rixa, encontro”.  

Dessa forma, uma campanha nacional intitulada “ Dia Nacional de 

Prevenção e Combate à Surdez” produz na sociedade várias significações 

negativas a respeito da surdez, o que contribui para o preconceito em relação à 

pessoa surda, uma vez que, de acordo com o conceito atribuído, quem é surdo 

possui um defeito, precisa de normalização.  

Atualmente, uma tecnologia da audição, que já foi mencionada 

anteriormente, está sendo amplamente divulgada na comunidade médica e na 

mídia: o implante coclear. 

 Com base nas informações disponibilizadas no portal do Ministério da 

Saúde, “o procedimento auxilia na recuperação da audição de pacientes com 

surdez por meio da implantação de uma prótese conhecida como ouvido 
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biônico” (BRASIL, 2011). Nesse momento, chamamos a atenção para o termo 

utilizado: “ouvido biônico”. Ao pensar sobre a carga semântica atribuída a esse 

termo, é imediato o relacionarmos com um sistema eletrônico com grande 

poder de desempenho. Relacionando-se surdez e ouvido biônico, o último 

termo indica a possibilidade de uma cura, de fazer funcionar uma parte do 

corpo que está comprometida. Nesse caso, indica a correção do orgânico, do 

biológico, a normatização de um corpo desviante do padrão.  

 O implante coclear é a colocação cirúrgica de um equipamento 

computadorizado dentro da cóclea, localizada na parte interna do ouvido. Esse 

aparelho capta os sons e os transforma em impulsos elétricos, sendo 

interpretados pelo cérebro como estímulos sonoros. Além do dispositivo, o 

aparelho é composto por um processador de fala localizado fora do ouvido, que 

capta o som ambiente com um microfone. Após a intervenção cirúrgica, o 

paciente necessita passar por processo de reabilitação. O SUS custeia a 

cirurgia12, testes de próteses auditivas, a avaliação com o profissional 

fonoaudiólogo e a reabilitação.  

 A grande adesão a esse tratamento deu-se através da Portaria nº 

1.278/GM de 20 de outubro de 1999, na qual o Ministério da Saúde prevê a 

importância médico-social do tratamento da deficiência auditiva, indicando a 

utilização do implante coclear para alguns casos de pessoas com deficiência 

auditiva, empregando a tecnologia mais avançada para recuperação e 

reabilitação. Nessa Portaria, há especificações sobre o estabelecimento de 

critérios de indicação e realização de implante coclear para sujeitos adultos, 

                                                 
12  Existem também clínicas particulares que realizam a intervenção cirúrgica para o implante 
coclear, porém esse não será o foco deste trabalho. 

 



65 
 

crianças, entre outros atributos referentes ao procedimento da cirurgia. Além 

disso, informa que essa cirurgia pode ser realizada no Sistema Único de Saúde 

(SUS) por contemplar os procedimentos para atendimento desse grupo de 

portadores de deficiência. A partir desse momento, cada vez mais se observa o 

aumento do credenciamento de hospitais para a realização do implante 

coclear. Dentre as políticas públicas promovidas pelo Ministério da Saúde 

(vacinação da população, protetização, Dia de combate à surdez), o implante 

coclear é uma das ações mais polêmicas da área da surdez. Nesse sentido, 

existe uma divergência entre os benefícios apontados pela comunidade médica 

pelo uso do implante e posicionamento contrário a essa tecnologia da audição, 

promovido pela comunidade surda.  

Com relação às ações do Sistema Único de Saúde (SUS) em prol do 

implante coclear, alguns autores se posicionam favoráveis a sua utilização. 

 De acordo com Angelo et al. (2010), desde a década de 90, o implante 

tem sido utilizado amplamente em crianças para o tratamento da deficiência 

auditiva. Dessa forma, o dispositivo é um efetivo recurso que possibilita a 

minimização das consequências da deficiência auditiva, promovendo melhor 

qualidade de vida a esses indivíduos. A respeito da eficácia do dispositivo, 

explica que: 

O implante coclear como tratamento de deficientes auditivos pré-
linguais é altamente efetivo, porém, vários fatores se correlacionam 
influenciando no desempenho com o dispositivo. Encontrou-se 
desempenho altamente satisfatório em todos os procedimentos 
aplicados, o que mostra a importância do implante coclear no 
desenvolvimento das habilidades auditivas do deficiente auditivo (p. 
279). 

 

 Outra autora, Santana (2005), considera que o implante coclear foi o 

resultado de avanços tecnológicos na área da Audiologia, sendo considerado, 

em alguns casos, facilitador da aquisição de linguagem oral na surdez. 
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Contudo, por ser uma nova tecnologia, ainda está em processo de estudos 

sobre as reais possibilidades auditivas no sujeito implantado.  

Muito tem se discutido a respeito dos sucessos e fracassos do implante 

e das suas implicações na discriminação auditiva do sujeito surdo, entretanto 

pouco se tem falado sobre o desenvolvimento da linguagem nos sujeitos 

implantados.  

Na pesquisa de Santana (2005), foi realizado um estudo com o objetivo 

de discutir o processo de aquisição de linguagem em duas crianças surdas 

implantadas. Como metodologia, foi realizada uma análise qualitativa das 

interações linguísticas e da relação da língua com o exterior discursivo. 

 Mediante as informações e interpretação dos discursos realizados pelas 

duas crianças, a autora conclui que o surdo pode adquirir linguagem oral de 

maneira eficiente, se possuir as condições auditivas para essa aquisição, pela 

utilização do implante coclear. Todavia, esse fator não deve ser considerado 

como único. A qualidade das interações sociais é significativa no 

desenvolvimento da linguagem e na constituição da criança como sujeito da 

linguagem, compreendendo-se que a linguagem não se resume a ouvir ou não, 

mas o que importa é a qualidade das interações e a subjetividade de cada 

sujeito.  

 Em contrapartida a esses autores (SANTANA, 2005; ANGELO et.al, 

2010), existem outras posições mais radicais a respeito do implante coclear.  

Em sua tese de doutorado, Rezende (2010) ressalta que a emergência 

da utilização do implante coclear enquanto técnica de correção abriga a prática 

discursiva de normalização do sujeito surdo. Pois a norma, ou seja, a condição 

de normalidade, é atribuída pelas pessoas que ouvem ao considerarem a 



67 
 

melhor prática para os “anormais” surdos. Nesse sentido, o implante é 

significado como “uma norma que aprisiona, que captura, que escraviza os 

surdos para uma vida normalizada, para uma vida padronizada pelo soberano 

ouvinte.” (id, 2010, p. 126).  

Está claro que essas questões a respeito do implante coclear produzem 

discursos radicais que envolvem a mistificação do implante enquanto milagre 

ou cura e a constante resistência da comunidade surda às práticas da ciência 

para a normalização dos surdos. 

Schallenberger (2010) pontua que o implante coclear suscita opiniões 

diversas na comunidade surda, sendo que essa questão está cada vez mais 

presentes nas piadas13 contadas por surdos: 

 

Um casal surdo vai ao restaurante e tem dificuldade em se comunicar 
com a garçonete. A partir daí percebem que isto poderia ser 
facilmente solucionado se fizessem a cirurgia de implante coclear. A 
garçonete se sensibiliza com o fato de não ter compreendido o que os 
surdos solicitaram. Após a cirurgia, os dois retornam no mesmo 
restaurante, e, já devidamente oralizados, fazem o pedido à 
garçonete, esta, no entanto, já havia feito curso de língua de sinais e 
pergunta ao casal, numa sinalização fluente, o que eles gostariam de 
pedir. Os dois percebem que haviam perdido tempo de ter feito o 
implante. Logo após, eles entram num clima de romance e se 
preparam para beijar, mas quando se aproximam um do outro eles 
acabam ficando grudados pela cabeça por causa do magnetismo do 
implante. No final os dois resolvem correr em direção a uma parede 
para que com o impacto sejam separados. (p.43) 

 

O autor aponta que muitas pessoas acreditam que o implante tem algo 

miraculoso, como a cura da surdez, e fará com que os surdos oralizem. Por 

outro lado, existem ouvintes que estão aprendendo a língua de sinais, o que 

deixa muitos surdos em uma “posição complexa diante desses fenômenos, 

                                                 
13 Esse autor, que é surdo, considera que a piada em língua de sinais faz parte da cultura 

surda, por ser um meio de expressão dos surdos em relação às dificuldades encontradas na 
sociedade. 
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pois, ao mesmo tempo em que a medicina propõe “soluções” para a surdez, 

muitos ouvintes começam a aprender a língua de sinais” (id., 2010, p.43). 

A respeito da importância e da urgência relatada sobre o implante 

coclear, percebe-se um discurso elaborado a respeito da dificuldade da 

sociedade de conviver com as diferenças e considerá-las como “patológicas”. 

Maria Inez Gadelha, coordenadora de Média e Alta Complexidade do Ministério 

da Saúde, em 2009, diz que “esse procedimento traz uma nova perspectiva de 

vida para os pacientes com deficiência auditiva. O equipamento permite que 

pessoas que nunca ouviram ou que deixaram de ouvir recuperem a audição” e, 

dessa forma, exemplifica a urgência da correção, ou seja, oportunizar a cura 

que resulte em uma “nova perspectiva de vida” para esse sujeito surdo. 

Para Santana (2007, p. 38), “além de estar em jogo a cura da surdez, 

também está a dificuldade da sociedade de lidar com o diferente, com o 

patológico ou mesmo com aquele privado da fala ou com quem tem um déficit 

sensorial”. 

Tendo em vista as ações realizadas pelo Ministério da Saúde, neste 

momento, iremos pontuar as funções, atribuições e ações do Ministério da 

Educação. 

O Ministério da Educação (MEC) foi criado por meio do decreto 

n.º19.402, em 14 de novembro de 1930, pelo então presidente Getúlio Vargas. 

Sua função é a promoção de um ensino de qualidade no país, com visão 

sistêmica da educação, com ações integradas voltadas para ações educativas 

e de investimento em todos os níveis de ensino. “Essa construção dessa 

unidade só será possível com a participação conjunta da sociedade. Com o 
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envolvimento de pais, alunos, professores e gestores, a educação se tornará 

um compromisso e uma conquista de todos” (BRASIL, 2011). 

Para o Ministério da Educação (MEC), a definição de pessoa surda pode 

ser encontrada no Decreto 5626/2005 ao considerar “pessoa surda aquela que, 

por ter perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 

experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 

Língua Brasileira de Sinais - Libras”. 

 A construção da narrativa sobre o que significa ser surdo, com base nas 

ciências sociais, inaugura um momento de reflexão a respeito da identidade 

cultural da comunidade surda, desmistificando esse corpo interpretado 

clinicamente como deficiente para transmutar em um ser cultural. 

 Essa visão procura romper com as interpretações e as considerações a 

respeito da surdez do ponto de vista clínico, que a definem como falta de algo, 

ou seja, uma “anormalidade”. A visão de cunho socioantropológico concebe o 

sujeito surdo como participante de quadros e contextos sociais “que acabam 

tomando, para si, traços identitários demarcados por diferenças culturais. 

Nesse caso trata-se de traços que (...) frisam a surdez como a presença do 

olhar” (LOPES, 2007, p. 52).  

Na legislação brasileira sobre inclusão de pessoas com deficiência, existem 

alguns documentos do Ministério da Educação que contribuem para elucidar a 

questão da surdez no âmbito educacional brasileiro. Vale ressaltar que esses 

documentos foram elaborados mediante os conceitos de educação para todos 

contidos na Constituição Federal de 88, assim como em outros documentos 

internacionais como a Declaração sobre a Educação para Todos e o Plano de 

Ação para a Satisfação das Necessidades Básicas de Aprendizagem, realizado 
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em 1990 na Tailândia, e Declaração de Salamanca, realizada na Espanha em 

1994.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei n° 9.394, de 

20.12.1996 e as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação 

Básica de 2001 mostram a opção do Brasil pela construção de um sistema 

educacional inclusivo (GUARINELLO et. al., 2009).  

Na área da surdez, a atual configuração da educação de surdos foi 

influenciada, em grande parte, pelos estudos sobre língua de sinais realizados 

nos Estados Unidos, tendo como seu principal precursor o linguista William 

Stokoe. Em 1960, iniciaram-se os chamados Deaf Studies, que levam em 

consideração as produções linguísticas dos surdos.  

No Brasil, a partir de 1980, os estudos sobre a surdez começam a ter 

expressão, mais especificamente no Rio de Janeiro e em São Paulo (LOPES, 

2007).  

O movimento sobre Deaf Studies teve sua expressão traduzida no Brasil 

como “Estudos Surdos” e tem seu foco de pesquisa no sujeito surdo a partir da 

compreensão da surdez “como uma diferença que agrega, gera e alimenta 

tanto relações com outros surdos quanto tensões e diferenciações inventadas 

ao interior do próprio grupo” (LOPES, 2007, p. 24). Os Estudos Surdos 

fortificaram os movimentos da comunidade surda como possibilidade de 

expressar uma cultura surda, a partir da diferença e não da deficiência, 

reivindicando outras condições de ensino e de vida para os sujeitos surdos no 

Brasil. 
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 É por meio da divulgação da língua de sinais, do fortalecimento das 

comunidades surdas, da militância dos surdos na exigência de seus direitos e 

dos estudos sobre a surdez que a concepção socioantropológica se 

fundamenta e se desdobra no reconhecimento da cultura surda. Ao pensar a 

surdez inspirada em discussões de base antropológica e culturalista, percebe-

se o surgimento de outras questões relacionadas a esse sujeito surdo que, na 

concepção clínico-terapêutica, não encontrariam espaço para circulação, tais 

como a língua, a cultura e a comunidade surda. 

 A construção da narrativa sobre o que significa ser surdo com base nas 

ciências sociais inaugura um momento de reflexão a respeito da identidade 

cultural da comunidade surda, desmistificando esse corpo interpretado 

clinicamente como deficiente para transmutar em um ser cultural.  

 Strobel apresenta uma definição da cultura surda como “o jeito de o 

sujeito surdo entender o mundo e de modificá-lo a fim de torná-lo acessível e 

habitável ajustando-o com as suas percepções visuais, que contribuem para 

definição das identidades surdas e das ‘almas’ surdas das comunidades 

surdas”.  

A partir dessas considerações, percebe-se que a língua de sinais é um 

aspecto fundamental da cultura surda. Assim sendo, sua representação está 

além de um sistema gramatical e linguístico para os surdos. Essa língua está 

intimamente ligada à possibilidade de expressão subjetiva, construção de uma 

identidade e seu referencial no mundo, aquisição do conhecimento universal e 

legitimidade de participar da comunidade surda, atribuindo a esse sujeito 

sinalizador mais autoestima e segurança.  
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Decorrente do movimento dos Estudos Surdos, a legislação sobre surdez 

no Brasil na área da educação possui uma base socioantropológica, o que 

pode ser percebido nas três leis que tiveram grande importância no 

direcionamento da educação para surdos: a Lei n° 10 .436/2002, o decreto 

5626/2005 e a Lei n°. 12.319/2010. Portanto, são no ve anos de estruturação do 

ensino especializado para o educando surdo (2002-2011). 

Em abril de 2002, por meio da Lei nº 10.436, a Libras (Língua Brasileira 

de Sinais) é reconhecida como a língua utilizada pela comunidade surda do 

país. Esse fato modificou o contexto educacional brasileiro, uma vez que essa 

língua foi integrada como disciplina curricular nos cursos de educação especial, 

fonoaudiologia e magistério.  

 No artigo 4º, parágrafo único, destaca-se que “A Língua Brasileira de 

Sinais - Libras - não poderá substituir a modalidade escrita da língua 

portuguesa”. Dessa forma, desconsidera-se a possibilidade de monolinguismo, 

por se compreender que os surdos, mesmo tendo uma língua própria diferente 

da língua oral, estão em uma sociedade ouvinte e letrada.  

 Após três anos, em 22 de Dezembro de 2005, o decreto nº 5626 

regulamentou a Lei n° 10.436/2002, incluindo nesse discurso outros sujeitos, 

surdos e ouvintes, na educação do aluno surdo: o intérprete de Libras, o 

instrutor surdo e os professores na disciplina de Libras.  

O decreto 5626/2005 aborda a questão linguística do surdo, 

considerando a língua portuguesa como segunda língua, o que garante sua 

formação bilíngue, pois a modalidade oral e escrita são asseguradas, assim 

como o respeito pela Libras enquanto primeira língua dos surdos.  
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 De acordo com o capítulo II do decreto, a disciplina de Libras deve ser 

incluída no currículo acadêmico nos cursos de formação de professores em 

nível médio e superior, assim como nos cursos de fonoaudiologia. Por meio 

desse capítulo, pode-se perceber que a necessidade não se refere apenas ao 

aprendizado da língua, mas à formação de profissionais que receberão esse 

sujeito surdo em suas escolas e clínicas.  

De acordo com Moura et. al (2008, p. 192), esses profissionais 

necessitam compreender que as especificidades da pessoa surda extrapolam o 

nível linguístico, pois as concepções de surdez na sociedade, a história da 

língua de sinais, as vozes sociais construídas e elaboradas no decorrer dos 

anos, assim como a cultura surda, são fatores que influenciam a constituição 

subjetiva do sujeito surdo, pois “apenas a compreensão desses aspectos 

possibilitará uma atuação que contemple a singularidade dos sujeitos surdos.” 

 Outras questões referentes ao decreto abordam a formação integral do 

sujeito surdo. A diferença linguística do surdo fica assegurada legalmente, 

assim como o direito de participar da sociedade como cidadão brasileiro 

bilíngue. 

 Para que essa situação seja possível, o trabalho realizado por 

fonoaudiólogos e professores precisa estar baseado no conhecimento da 

gramática de Libras, assim como nas diferenças entre as duas línguas, tanto 

no que diz respeito à estrutura quanto às situações discursivas. 

 Esses profissionais necessitam dominar os conhecimentos a respeito da 

Libras para realizar um trabalho que priorize as atividades metalinguísticas 

sobre as duas línguas, caracterizando o movimento bilíngue. 
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 A aprendizagem da língua oral também é contemplada no decreto, no 

capítulo IV, artigo 16. Esse artigo assegura o direito da família de optar pela 

aprendizagem da língua oral ou do interesse do próprio aluno. Essa ação 

preferencialmente deve ser ofertada na educação básica, em turno distinto da 

escolarização, ou seja, a educação e a saúde precisam estar integradas em 

prol do aluno surdo. 

 Retomando o aspecto educacional, pode-se afirmar que o cenário atual 

do aluno surdo envolve questões sobre a inclusão do surdo na escola regular, 

as metodologias específicas para o surdo, além da compreensão cultural da 

sua aprendizagem e da necessidade da discussão sobre o bilinguismo no 

espaço escolar. Também, no ensino superior, a presença do aluno surdo em 

cursos acadêmicos traz um novo integrante a esse cenário educacional: o 

intérprete de Libras. 

Em 2010, uma proposta há muito tempo esperada culminou na Lei n.º 

12.319/2010, conhecida como Lei dos Tradutores e intérprete de Libras. Até 

então, a profissão não era regulamentada no país. Por meio dessa lei, a 

profissão de Tradutor e Intérprete da Língua Brasileira de Sinais foi 

reconhecida nacionalmente, as competências do profissional foram 

estabelecidas (interpretação das duas línguas de maneira simultânea ou 

consecutiva e proficiência em tradução e interpretação da Libras e da Língua 

Portuguesa), assim como se atribuíram valores éticos que são inerentes ao 

exercício da profissão. Acreditamos que, embora a Libras tenha sido 

considerada oficial no território brasileiro e as legislações assegurem sua 

circulação nos diferentes espaços sociais, esse movimento não é suficiente 

para promover uma real inclusão. Essa consideração decorre da diversidade 
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dos discursos em circulação a respeito da surdez, que continuam a perpetuar a 

ideologia clínico-terapêutica no sentido de estabelecer um padrão a ser 

seguido. De acordo com Lodi (2006, p. 200):  

Embora a língua de sinais faça-se presente, a ideologia que perpassa 
as organizações sociais (da mais básica a mais complexa), por 
coerção das forças centrípetas que tentam, insistentemente, fechar o 
sistema, promove a manutenção desta língua e do grupo de surdos 
que a usam em lugar subalterno à língua portuguesa e aos seus 
falantes. 

 

Dessa forma, assegurar a língua não está relacionado diretamente à 

mudança de paradigmas e preconceitos na sociedade. 

Após a década de 90, a inclusão14 foi suscitada como uma possível 

possibilidade da melhoria do ensino e aprendizagem do aluno surdo. A partir 

desse momento, o movimento inclusivo ganhou força, considerando as 

especificidades do aluno surdo e a preocupação em como realizar um ensino 

para ele, o que resultou na produção de propostas pedagógicas e 

metodológicas para esse alunado (GUARINELLO; SANTANA; BERBERIAN; 

MASSI, 2009).  

A respeito do desenvolvimento das questões inclusivas do aluno surdo 

no Brasil, na década de 1990, a luta dos movimentos surdos no país se 

intensifica com o objetivo de defender a escola para surdos. Buscava-se uma 

escola que respeitasse a diferença cultural e a utilização de uma língua 

visuoespacial, que é a Língua Brasileira de Sinais. A surdez, para os surdos, já 

não poderia mais ser explicada apenas pelo biológico, mas era preciso 

constituir uma escola que compreendesse “a diferença surda dentro de um 

                                                 
14 De acordo com a Declaração de Salamanca, 1994, a inclusão dentro do campo da 

educação, reflete no desenvolvimento de estratégias que procuram promover a genuína 
equalização e exercício dos direitos humanos. Portanto, o princípio fundamental da escola 
inclusiva é que todas as crianças devem aprender juntas, sempre que possível, 
independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças que elas possam ter. 
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registro antropológico e cultural, e não mais médico-terapêutico.” (LOPES, 

2007, p. 79).  

 Nos anos 2000, a repercussão da militância surda alcançou proporções 

nacionais, levando essa discussão para o Ministério de Educação e Cultura 

(MEC). Além da defesa por uma escola para surdos, percebe-se aí a 

inconformidade por parte dos surdos de continuar participando passivamente 

da escola, o que demonstra uma relação de poder por ouvintes que partiam de 

uma concepção clínico-médica. A estruturação desse movimento surge de um 

conceito antropológico de fortalecimento da comunidade surda como uma 

“invenção necessária para que a luta continue e a identidade surda se 

expresse, politicamente com mais vigor” (LOPES, 2007, p. 75).  

A respeito do movimento de inclusão, de acordo com os dados do censo 

escolar sobre a evolução da educação especial no Brasil, o Ministério da 

Educação (MEC) relata que, entre 1998 e 2006, houve um crescimento de 

640% das matrículas em escolas comuns (inclusão) e de 28% em escolas e 

classes especiais. Em 2010, a educação especial registrou 702.603 matrículas, 

ou seja, um aumento de 10% com relação a 2009. Esse salto aconteceu devido 

ao processo de inclusão de alunos com deficiência nas escolas públicas 

regulares que iniciou em 2007. 

A partir das discussões sobre a inclusão das pessoas com deficiência no 

ensino regular, em 2005, o Ministério da Educação criou o projeto intitulado 

“Escola Viva” (ARANHA, 2005). Esse movimento tinha o objetivo de favorecer 

reflexões críticas a respeito do ensino da diversidade, apresentando um 

conjunto de informações relevantes para o reconhecimento das diferentes 

necessidades educacionais dos alunos brasileiros. Ainda, atribuir a construção 



77 
 

de uma sociedade verdadeiramente democrática e garantir um sistema 

educacional acolhedor para todos os alunos por uma busca conjunta de 

professores, dirigentes e familiares. Como material de apoio e divulgação, 

foram elaboradas cartilhas com temas a respeito da inclusão e distribuídas no 

território nacional, além de serem disponibilizadas em download pelo próprio 

site do MEC.  

A conclusão do Ministério da Educação (MEC) a respeito desse 

considerável aumento foi que “a política trouxe consigo mudanças que 

permitiram a oferta de vagas na educação básica, valorizando as diferenças e 

atendendo às necessidades educacionais de cada aluno, fundamentando a 

educação especial na perspectiva da integração” (BRASIL, 2011). Embora 

essas considerações legais e pedagógicas sejam asseguradas pela legislação 

brasileira e os alunos surdos estejam frequentando a escola regular em uma 

perspectiva de uma escola que se considera inclusiva, algumas pesquisas 

(GUARINELLO et al., 2006; SILVA, 2006; MORAIS, 2008) apontam que essa 

experiência dita inclusiva ainda está longe de ser considerada como ideal. 

Em pesquisa realizada em 2006 (GUARINELLO et. al.) a respeito da 

inclusão do aluno surdo no ensino regular do estado do Paraná, 36 professores 

com idade média de 38 anos, com cerca de 13 anos de magistério, foram 

questionados sobre sua prática com alunos surdos. As autoras concluem que, 

embora já sejam discutidas questões como a necessidade de formação 

continuada do professor, a importância da Libras, a presença do intérprete, 

ainda existe uma compreensão reducionista sobre o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos surdos.  
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Segundo as autoras, a presença da língua de sinais não isenta o 

professor da compreensão dos processos específicos e diferenciados para 

aprendizagem de uma língua que os surdos não dominam: o português.  

Percebe-se que a palavra “inclusão” possui um conceito atribuído de 

respeito às diferenças, que é amplamente divulgado nos atuais discursos da 

Política de Educação Especial. No entanto, as estratégias utilizadas para 

adequar os que necessitam ser inclusos no sistema educacional acabam por 

trazer um efeito contrário ao proposto. Em relação ao aluno surdo, este 

continua a apresentar dificuldades de comunicação com a comunidade escolar, 

assim como defasagem em seu processo de ensino–aprendizagem. Para 

Morais (2008, p.34), o efeito da inclusão é vazio de significação social, “isso 

sem descartar o importante processo histórico que gerou a construção desse 

paradigma, que se pautou em edificar e amenizar as ‘diferenças’ promovendo a 

‘inclusão’ a partir do princípio básico da normalização”.  

Sabe-se que as avaliações realizadas no desenvolvimento acadêmico e 

do rendimento escolar dos alunos brasileiros contribuem para o 

aperfeiçoamento de políticas públicas na área da Educação. Entretanto, de 

acordo com a pesquisa realizada por Capovilla (2008), o INEP (Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisa) tem excluído a avaliação sistemática a 

respeito da Educação Especial e a educação de surdos também não foge à 

regra. Segundo o autor, “nunca foi avaliada qualquer escola para surdos, nem 

avaliado qualquer aluno surdo assim identificado em regime de inclusão”. 

Portanto, a ausência de indicadores educacionais a respeito de alunos surdos 

em pesquisas importantes no país, como a Prova Brasil e o Sistema de 



79 
 

Avaliação da Educação básica (Saeb)15, culminaram na inviabilização de uma 

avaliação sistemática a respeito desses alunos, gerando ações como 

desativação de escolas para surdos ou a dispersão desses alunos em escolas 

regulares, que não se encontram preparadas para esse fim.  

Para isso, em 1999, a USP, com apoio do CNPq, Capes e Seesp, 

inaugurou o Programa de Avaliação Nacional do Desenvolvimento Escolar do 

Surdo Brasileiro (Pandesb), que avaliou sistematicamente mais de 8.000 

alunos surdos de 15 estados, de 1ª série do Ensino Fundamental até o Ensino 

Superior. Esses alunos foram avaliados por bateria de 15 testes, que 

buscavam mapear o desenvolvimento de competências linguísticas e 

cognitivas consideradas decisivas ao rendimento escolar do aluno surdo. 

Por meio desses testes e análises, o Pandesb conclui que a atual 

política de inclusão é benéfica para o deficiente auditivo16, mas é “nociva” ao 

aluno surdo, uma vez que este se desenvolve melhor em escolas que são 

específicas para esse alunado. Isso porque estão em contato com a cultura de 

Libras e podem ser acompanhados por professores proficientes nessa língua. 

Uma década de pesquisa mostrou que o melhor modelo de educação 

para surdos consiste na articulação de dois momentos de ensino: educação 

principal ministrada em Libras e Português escrito na escola de surdos (com 

presença de colegas surdos e professor fluente em Libras), e educação 

complementar em contraturno sob inclusão na escola regular. 

                                                 
15 Essas avaliações são realizadas para diagnóstico pelo MEC, em larga escala, com objetivo 

de avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de 
testes padronizados e questionários socioeconômicos (MEC, 2011). 

16 Nesse caso, para o deficiente auditivo, a sua língua materna é o Português e este já vem 
sendo incluído normalmente, pois possui maior facilidade de alfabetização e inclusão devido 
à leitura orofacial e leitura-escrita alfabéticas (CAPOVILLA, 2008). 
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Outras dificuldades são relatadas em pesquisas (LODI, 2005; SILVA, 

2006; LODI, MOURA, 2006; SCHEMBERG, 2008; NADER, 2011) que se 

propõem a investigar a realidade do surdo no Brasil e apontam como 

empecilhos as práticas de caráter integrador e não de fato inclusivo em relação 

ao aluno surdo; o desconhecimento por parte dos surdos brasileiros da Libras; 

a falta de profissionais surdos nas escolas; a carência de propostas de 

situações significativas de práticas de leitura e escrita que envolvam a criança 

surda no âmbito familiar e âmbito escolar, assim como a resistência das 

famílias na aceitação da condição de surdo e da língua de sinais. Também, 

apontam a importância de outras discussões, como a necessidade de uma 

nova postura na educação de crianças surdas, no sentido de haver no 

processo de ensino–aprendizagem a possibilidade da Libras como primeira 

língua. Além disso, a transformação social em relação à Libras, superando 

preconceitos sobre a língua e considerando a importância da língua de sinais 

enquanto lócus de construção de sentidos para sujeitos surdos.  

Outra questão a ser levantada é a criação de datas comemorativas em 

território nacional a respeito das pessoas com deficiência, atribuindo 

importância e significação ao motivo da celebração. Em 2005, foi instituído o 

Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, no dia 21 de 

setembro, por meio da Lei n.º 11.133 (14/07/2005), e o dia do Surdo, 

estabelecido pela Lei n.º 11.796 (29/10/2008), no dia 26 de setembro de cada 

ano, devido à data de fundação do INES (Instituto Nacional de Educação de 

Surdos) na cidade do Rio de Janeiro.  

Embora essas datas não tenham sido instituídas pelo Ministério da 

Educação, são marcadas por ações em todo o país pela participação de 
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escolas especiais e por familiares e profissionais da área de Educação 

Especial e de Direitos Humanos. Nessas datas, são realizados eventos como 

palestras educativas, manifestações, passeatas, amostras culturais, buscando 

a valorização da pessoa em detrimento da deficiência na sociedade. 

Portanto, é por meio de movimentos realizados, como o “Dia do Surdo”, 

que a surdez pode ser identificada como um marcador cultural primordial 

(LOPES, 2007), atribuindo significações a uma comunidade que se distingue 

não pela deficiência, mas pela diferença. É por meio da divulgação da língua 

de sinais, do fortalecimento das comunidades surdas, da militância dos surdos 

na exigência de seus direitos e dos estudos sobre a surdez que a concepção 

socioantropológica se fundamenta e se desdobra no reconhecimento da cultura 

surda. 

  

3.2 PARADOXO NA ATENÇÃO AO SURDO: O DISCURSO 

“DICOTÔMICO” NAS AÇÕES BRASILEIRAS 

 
 Por meio das informações levantadas e das questões discutidas sobre a 

surdez no Brasil, observa-se que, a princípio, o Ministério da Saúde e o 

Ministério da Educação apresentam discursos um tanto diversos, que refletem 

diretamente nas ações políticas e na instituição de políticas públicas para a 

população surda.  

 O Ministério da Educação propõe a questão bilíngue, assim como as 

possibilidades do desenvolvimento ao aluno surdo dentro de uma escola 

inclusiva, produzindo um discurso que parece se voltar ao respeito às 

condições sociais e culturais dos surdos e da Libras no território nacional. 
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Dessa forma, o movimento que teoricamente deveria acontecer nessas escolas 

inclusivas é que, tanto a comunidade escolar quanto as metodologias de 

ensino, fossem adaptadas para acolher esse aluno surdo, fornecendo as 

mesmas oportunidades de ensino e aprendizagem que aos alunos ouvintes. 

Todavia, várias pesquisas sobre a inclusão de surdos no ensino regular (LODI, 

2005; SILVA, 2006; LODI, MOURA, 2006; SCHEMBERG, 2008; CAPOVILLA, 

2008; NADER, 2011) têm demonstrado que esses sujeitos estão apenas 

matriculados nas escolas, mas não há um bom desenvolvimento acadêmico e 

social deles em escolas de ouvintes. 

A própria comunidade surda já manifestou suas opiniões sobre o que 

considera ser ideal para a educação dos surdos no Brasil. Klein e Formozo 

(2008) tratam do documento intitulado “A educação que nós surdos queremos”, 

elaborado durante o encontro do V Congresso Latino Americano de Educação 

Bilíngue, realizado em Porto Alegre em 1999. Esse encontro preliminar foi de 

extrema importância para a comunidade surda, pois “a história dos surdos 

mostra como as decisões foram sempre tomadas por ouvintes e, na maioria 

das vezes, prejudiciais aos surdos, que não tinham sua cultura e sua língua 

respeitadas” (id, 2008, p. 1). Eis algumas aspirações da educação para surdos 

constantes nesse documento: 

 
25. Elaborar uma política de educação de surdos com escolas 
específicas para surdos. 26. Considerar que a escola de surdos é 
necessária e deve oferecer educação voltada para princípios culturais 
e humanísticos, promovendo o desenvolvimento de indivíduos 
cidadãos e sendo um centro de encontro com o semelhante para 
produção inicial da identidade surda. 29. O ensino dos surdos que 
precisam de apoio visual para se comunicar não devem ser incluídos 
nas listas de inclusão na educação infantil, ensino fundamental, e 
ensino médio. Eles precisam do suporte que somente a escola de 
surdos pode dar. 33. Revisar o papel das clínicas junto às escolas de 
surdos no sentido de que a educação do surdo não seja clínica 
(FENEIS, 1999). 
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 Fica claro nesse documento que a comunidade surda defende a 

educação de surdos em escolas específicas para eles, a não inclusão de 

alunos surdos em escolas de ouvintes, além de dar à escola um caráter 

acadêmico, e não de reabilitação. Assim, algumas ações do Ministério da 

Educação não atendem às reinvindicações dos alunos em questão.  

 Dessa forma, embora o Ministério da Educação tenha como função 

promover o ensino de qualidade no país e considere a pessoa surda como 

aquela que interage com o mundo por meio de experiências visuais pelo uso da 

Libras, as pesquisas demonstram que o surdo continua a estudar nas escolas 

de ouvintes que em sua maioria realizam poucas ou nenhuma adaptação 

curricular para esse aluno. Assim, o Ministério da Educação parece partir do 

mesmo princípio da normalização ao não ouvir as reinvindicações da 

comunidade surda e ao supor que somente pelo fato do surdo estudar entre os 

ouvintes está sendo realmente incluído. 

Já o Ministério da Saúde preconiza a prevenção da surdez e a correção 

da limitação auditiva por meio de programas de reabilitação, assim como a 

disponibilização, por via de lei, dos dispositivos auditivos e testes. Essa 

concepção clínico-terapêutica produz ações e atitudes nos profissionais da 

saúde as quais irão influenciar famílias em busca de tratamento e na sua visão 

a respeito do sujeito surdo. 

 Cabe ressaltar, porém, que tanto a prevenção quanto a instauração de 

políticas linguísticas são importantes no contexto brasileiro, mas parece que o 

Ministério da Saúde e o da Educação não possuem ações integradas para 

dispor do máximo de possibilidades para o desenvolvimento da criança surda, 
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um ser que necessita de cuidados com sua saúde e precisa de uma formação 

adequada.  

As concepções diferentes dos referidos ministérios produzem discursos 

bastante heterogêneos que resultam em ações contraditórias no território 

nacional, em um país de tamanho continental como o Brasil.  

 Por um lado, o Ministério da Saúde demonstra, por meio de suas ações, 

que, se o surdo for devidamente atendido clinicamente, pode aproximar-se do 

ideal ouvinte de saúde auditiva (como se o fato de usar aparelho ou implante o 

fizesse “ouvir” normalmente, sem que sejam necessárias ações educativas 

diferenciadas).  

Por outro lado, o Ministério da Educação parece preconizar a 

diversidade, a pluralidade linguística e a prática bilíngue, sem que, no entanto, 

na prática, isso ocorra.  

Percebe-se que as leis procuram amparar a pessoa surda, mas, na 

realidade da educação brasileira, os alunos surdos ainda se sentem excluídos 

do sistema educacional. Essa não aceitação da diferença no cotidiano escolar 

produz uma série de empecilhos para o pleno desenvolvimento do aluno surdo, 

como a constante comparação de seu desempenho (produção escrita, 

comunicação, rendimento escolar) com o dos alunos ouvintes, sendo sempre 

considerados como deficitários. 

Goldfeld (2002, p. 15) considera que a realidade do surdo brasileiro 

ainda é muito precária, “muitos não têm acesso a tratamentos fonoaudiológicos 

especializados e, a não ser em grandes centros urbanos, não existem 
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comunidades de surdos organizadas, lugares onde a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras) possa ser utilizada e divulgada”.  

Concordamos com as considerações de Goldfeld, pois muitas crianças 

surdas crescem sem ter acesso à Língua Brasileira de Sinais ou mesmo ter 

uma referência linguística; são poucas as escolas e centros de atendimentos 

especializados (fonoaudiológicos e educacionais) que baseiam suas 

intervenções em uma perspectiva bilíngue. 

Portanto, ao relacionar informações, ações e considerações sobre a 

surdez elaboradas pelos dois ministérios, percebe-se que o Ministério da 

Saúde é mais explícito quanto à sua concepção de surdez, já que suas ações 

são baseadas na visão clínico-terapêutica.  

No entanto, o Ministério da Educação, apesar de aparentemente aceitar 

as diferenças linguísticas dos alunos surdos e fazer um discurso sobre a 

importância da perspectiva bilíngue na área educacional, ainda possui ações 

contraditórias, como o fechamento de escolas de surdos no país e a inclusão 

do aluno surdo em escolas de ouvintes. 

A legislação é de suma importância no norteamento das ações públicas 

em um país. Há um movimento político em relação à surdez que preconiza o 

atendimento ao surdo, no entanto apenas oferecer dispositivos legais não 

garante a efetividade de sua inclusão. É preciso um momento de reflexão a 

respeito da teoria e sua verdadeira relação com a prática, encontrando 

soluções possíveis em um país que ainda preconiza o monolinguismo, a 

normalidade.  

Nader (2011, p.130) considera imprescindível existirem políticas 

linguísticas não apenas se comprometendo a minimizar os efeitos de 
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intervenções tardias na surdez, mas que criem condições para que as crianças 

surdas “aprendam uma língua ainda na primeira infância, que permitiria a esses 

sujeitos condições reais de desenvolvimento no processo de ensino-

aprendizagem”. Isso porque a linguagem não é apenas um meio de 

comunicação, mas precisa ser encarada “como constituidora do pensamento, 

como um fator essencial para o desenvolvimento cognitivo da criança” 

(GOLDFELD, 2002, p. 15). 

 Diante do exposto, pode-se constatar que a surdez produz vários 

discursos. Sua diversidade social e clínica gera múltiplas significações, ou seja, 

uma plurivocidade; vários olhares diferentes para o mesmo assunto: o sujeito 

surdo. Portanto, o surdo brasileiro é diariamente constituído por essas 

concepções, pois ele transita entre os discursos da área da saúde e da 

educação, ou seja, ele vive em uma teia de vozes que são constantemente 

reelaboradas por sua visão de mundo e podem ser identificadas em seus 

enunciados.  

 Para ter condições de identificar essa “teia de vozes”, será necessário 

embasar a análise desses discursos em conceitos do filósofo da linguagem 

Mikhail Bakhtin. 
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 4. PRESSUPOSTOS BAKHTINIANOS 

 

Neste capítulo, procuramos tecer reflexões baseadas nos pressupostos 

teóricos de Mikhail Bakhtin (1995), autor que reconhece a linguagem enquanto 

atividade constitutiva do sujeito. Nesse sentido, para estudar a atividade da 

linguagem, é preciso levar em conta sua historicidade, os sujeitos e o contexto 

social que, sem dúvida, provocam mudanças tanto nas relações sociais como 

nas comunicacionais. 

Com o objetivo de analisar os discursos produzidos por surdos em 

vídeos postados no YouTube a respeito da cultura surda, aspectos de 

convivência na sociedade entre surdos e ouvintes e movimentos políticos, 

procuramos identificar as vozes sociais17 construídas sobre a surdez, ao longo 

da história, que estão presentes nos discursos atuais dos surdos. 

Para realizar essa análise, tomaremos alguns pesquisadores, além do 

próprio Bakhtin (1995; 2000), que têm procurado discorrer sobre a linguagem 

na perspectiva bakhtiniana, tais como Geraldi (1997; 2003), Fernandes (1998), 

Brait (2008), Amorim (2008), Ponzio (2008) e Faraco (2009). 

As obras do Círculo de Bakhtin trazem vários conceitos, ideias, 

concepções a respeito da linguagem. Alguns desses conceitos serão 

abordados na análise dos relatos dos sujeitos surdos, tais como: alteridade, 

dialogia, enunciação, heteroglossia e responsividade. 

Ao falar sobre Bakhtin, é preciso defini-lo como filósofo da linguagem 

que analisou sua funcionalidade partindo das relações sociais. As produções 

do Círculo de Bakhtin serão consideradas a partir dessa perspectiva.  

                                                 
17 Bakhtin define o termo “vozes sociais” como complexos semióticos-axiológicos com os 

quais determinado grupo humano diz (FARACO, 2009). 
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O Círculo de Bakhtin era formado por um grupo de intelectuais de 

diferentes áreas como Matvei I. Kagan, Ivan I. Kanaev, Maria V. Yudina, Lev V. 

Pumpianski, Mikhail M. Bakhtin, Valentin N. Voloshinov e Pavel N. Medvedev 

(FARACO, 2009). Portanto, “Bakhtin é pelo menos duas pessoas ou, mais 

precisamente, uma pessoa mais seu grupo social” (AMORIM, 2008, p.101). 

Brait (2008) considera que o pensamento bakhtiniano representa na 

atualidade uma das maiores contribuições para os estudos da linguagem. 

Segundo a autora, Bakhtin não propôs formalmente uma teoria e/ou análise do 

discurso, nem o Círculo de Bakhtin o fez. No entanto o Círculo postulou um 

conjunto de preceitos sistematicamente organizados para funcionar como 

perspectiva histórico-analítica fechada, e pode-se dizer que suas obras 

motivaram uma teoria dialógica do discurso.  

O embasamento constitutivo dessa teoria está ligado às relações entre 

língua, linguagem, história, sujeito, concepção de linguagem, de produção e 

construção de sentidos apoiadas nas relações discursivas produzidas por 

sujeitos historicamente situados. Essas relações da teoria bakhtiniana 

instauram os estudos da linguagem “como lugares de produção de 

conhecimento de forma comprometida e responsável” (BRAIT, 2008, p.10). 

Os estudiosos do Círculo de Bakhtin tinham em comum a paixão pelas 

discussões a respeito da linguagem, o que produziu grandes avanços nessa 

área sob a ótica filosófica. Isso significa que os trabalhos realizados pelo 

Círculo não fixavam sua atenção na estrutura da palavra enquanto parte de um 

sistema, mas na historicidade dessa palavra, na vida, no diálogo vivo desses 

interlocutores com valores sociais (STELLA, 2007).  
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Ressalta-se que, para Bakhtin, a palavra é concebida como um produto 

ideológico que recebe marcas valorativas de uma época. Sobre a importância 

da palavra, Bakhtin (1995, p. 41) explica que: 

 

É, portanto claro que a palavra será sempre o indicador mais sensível 
de todas as transformações sociais, mesmo daquelas que apenas 
despontam, que ainda não tomaram forma, que ainda não abriram 
caminho para sistemas ideológicos estruturados e bem formados. 

 

Para o autor, a palavra dita nunca é vazia ou nula de sentidos, mas é 

sempre carregada de valores, pois o sujeito que produz uma enunciação tem 

uma história de vida, e o contexto social do qual faz parte influencia na sua 

formação de valores: “a palavra dita, expressa, enunciada, constitui-se como 

produto ideológico, resultado de um processo de interação na realidade viva” 

(STELLA, 2007, p. 178).  

A respeito dos valores sociais das palavras, Geraldi (1997, p. 27) refere 

que “ainda que os interlocutores possam compartilhar algumas de suas 

crenças, sempre se está reorganizando, pelos discursos, as representações 

que são feitas do mundo e dos objetos, de suas relações e das relações dos 

homens com o mundo e entre si”. 

Nesse sentido, para o círculo, existe a valorização da fala, da 

enunciação, e esta última é de natureza social e não individual, pois está ligada 

diretamente às condições de comunicação e às estruturas sociais. Portanto, ela 

não se desvincula do social. 

A proposta do Círculo vai ao encontro de uma reflexão filosófica sobre a 

linguagem. Não a percebendo como estritamente científica, a linguagem é 

então um fenômeno social da interação verbal, sendo essa uma atividade 

produzida por meio de práticas socioculturais que não podem ser quantificadas.  
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Nessas condições, Bakhtin, ao estudar a linguagem, não trata apenas 

da língua em si e de sua estrutura, mas do ser que utiliza a linguagem, 

extrapolando o sentido de categorias gramaticais abstratas, pois a considera 

em seu uso no meio social organizado, que fortalece o sentido de relações 

dialógicas. O autor reconhece então o complexo sistema de relações entre 

pessoas socialmente organizadas e não somente as relações entre as 

palavras.  

Portanto, para o Círculo, a língua é ação sobre o outro, saturada de 

conteúdo axiológico, e por meio dela é possível a construção de experiências 

nas quais se instaura um processo de significação e reflexão sobre a realidade 

(FERNANDES, 1998). Assim, a língua é um fenômeno puramente histórico.  

A preocupação dos estudos do Círculo não está direcionada à palavra 

ou ao diálogo em si, mas “com o que ocorre nele, isto é, com o complexo de 

forças que nele atua e condiciona a forma e as significações do que é dito ali” 

(FARACO, 2009, p. 61). A atividade mental, assim como sua expressão 

exterior, constitui-se a partir do território social, na medida em que “ a língua 

penetra na vida através dos enunciados concretos que a realizam, e é também 

através dos enunciados concretos que a vida penetra na língua” (BAKHTIN, 

2000, p.282).Assim, quando há interação verbal entre os sujeitos, as relações 

socioculturais atravessam essa atividade, pois o sujeito não pode se 

desvincular de sua história nem estar alheio à arena de vozes que o constituem 

como um ser único e heterogêneo.  

De acordo com Geraldi (2003), o pensamento bakhtiniano está 

alicerçado em dois pilares: a alteridade, pressupondo-se a existência do Outro 
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reconhecido pelo “eu” como Outro que não-eu, e a dialogia, que se qualifica 

pela relação essencial entre o eu e o Outro.  

Sobre dialogia, Brait (2008) explicita que esse termo diz respeito ao 

permanente diálogo existente entre os diferentes discursos que acabam por 

configurar uma comunidade, sociedade e cultura, “é nesse sentido que 

podemos interpretar o dialogismo como o elemento que instaura a constitutiva 

natureza interdiscursiva da linguagem” (p. 95). O diálogo acaba sendo uma 

corrente que está em meio à infinita corrente de enunciados. 

Portanto, ao assumir uma posição dialógica como elemento fundamental 

na constituição dos sujeitos, não convém imaginar que essa relação constante 

entre o Outro e o “eu” é livre de conflitos, ou seja, sempre harmoniosa e 

consensual. De acordo com o autor, o Outro possui um excedente de visão em 

relação ao “eu”, pois estamos expostos ao Outro que nos vê, e este nos vê 

com o “fundo da paisagem” em que estamos. Não conseguimos ter essa visão 

do todo, portanto, não dominamos todas as nuances que são vistas pelo Outro 

a respeito de nós mesmos. Dessa forma, “ele tem uma experiência de mim que 

eu próprio não tenho, mas que posso, por meu turno, ter a respeito dele” (p.45). 

Em suma, o conceito de alteridade se relaciona com a compreensão que o 

sujeito tem de si, que se constitui por meio do olhar e da palavra do Outro. E, 

com o olhar do Outro, estabeleço comunicação com meu interior; eu preciso 

passar pela consciência do Outro para que eu possa me constituir enquanto 

sujeito. 

Ao refletir sobre o olhar do outro, Amorim (2008) relaciona essa 

atividade com a criação estética que expressa diferença e tensão entre dois 

olhares. A autora propõe a figura de um artista que está pintando um retrato e 
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uma relação é concebida nesse momento: a do retratista e do retratado. O 

retratista possui seu trabalho em dois movimentos: “primeiro o de tentar captar 

o olhar do outro, de tentar entender o que o outro olha, como o outro vê. 

Segundo, de retornar ao seu lugar, que é necessariamente exterior à vivência 

do retratado, para sintetizar ou totalizar o que vê, de acordo com seus valores, 

perspectivas, sua problemática” (p.96).  

O retratado é aquele sujeito que vive cada instante de sua vida como 

inacabado, ele olha o horizonte sem fim e o sentido de sua vida é o próprio 

viver. O retratista procura compreender o ponto de vista do retratado, mas não 

se funde com ele. “Ele retrata o que vê do que o outro vê, o que olha do que o 

outro olha” (p.96). O artista situa o retratado num ambiente, que é delimitado 

pelo próprio artista como uma moldura. Essa delimitação dá um sentido ao 

outro, pois uma visão para o retratado é inacessível, ele é visto com o olhar do 

outro. Portanto eu não posso me enxergar como totalidade, pois não consigo 

ter uma visão completa de mim mesmo; somente um outro pode construir o 

todo que participa de minha definição. 

Embora a alteridade tenha relação com o olhar do Outro sobre mim, 

cada sujeito é considerado único. Na perspectiva sócio-histórica18, o sujeito 

possui sua unicidade, ou seja, o sujeito é único e insubstituível, pois “se 

percebe único, que reconhece estar ocupando um lugar único que jamais foi 

ocupado por alguém e que não pode ser ocupado por nenhum outro” 

(FARACO, 2009, p.21).  

 Desse modo, pela unicidade, o sujeito é compelido a assumir uma 

atitude, a se posicionar perante sua história como autor dela, ser ativo e capaz 
                                                 
18 A perspectiva sócio-histórica apresenta um conceito de que é nas relações sociais e nas 

relações de produção que acontecem as interações verbais, portanto, existem interlocutores 
ativos, que interagem uns com os outros. 
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de realizar enunciações perante os outros que não poderão assumir seu lugar 

em tais realizações. Essa é a tomada de posição autoral. Assim como o sujeito 

é singular, também é social. Sua consciência individual parte da construção 

coletiva e na interação com outros sujeitos também dotados de suas próprias 

histórias e, povoado de outras vozes sociais, gera diferentes modos de 

significar o mundo. Nesse sentido, Bakhtin, metaforicamente, diz que não 

tomamos nossas palavras do dicionário, mas sim dos lábios dos outros 

(FARACO, 2009). 

Outro conceito da teoria bakhtiniana diz respeito à enunciação. Para 

Bakhtin (1995), a enunciação pode ser comparada a uma ilha que emerge em 

um oceano sem limites, o discurso interior. Portanto, o enunciado é um 

discurso interior ou exterior de natureza social ideológica (reflete as estruturas 

sociais), que não existe fora do contexto social, pois o locutor pensa e se 

expressa para um auditório social bem definido.  

Os enunciados surgem em meio a um contexto cultural e histórico, 

saturado de valores e de significados, em ato responsivo no momento em que 

se toma uma posição mediante o contexto envolvido, ou seja, uma posição 

axiológica (FARACO, 2009). Dessa forma, o enunciado deve ser considerado, 

acima de tudo, como uma resposta aos enunciados realizados anteriormente 

(BAKHTIN, 2000) de modo a refutá-los, confirmá-los, completá-los, ter neles a 

sua base de elaboração, ou apenas contar com eles na realização de sua fala.

 Portanto, “toda época, em cada uma das esferas da vida e da realidade, 

tem tradições acatadas que se expressam e se preservam sob o invólucro das 

palavras, das obras, dos enunciados, das locuções” entre outros (BAKHTIN, 

2000, p. 313).  
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A partir desse conceito, é possível realizar uma análise de discursos 

proferidos e perceber que, em muitos deles, existem “ecos” e lembranças que 

já foram elaborados em outros enunciados, que estão vinculados no interior de 

uma esfera singular na comunicação verbal. 

No momento da enunciação, existem dois sujeitos principais: o locutor e 

o interlocutor. Na visão bakhtiniana, o locutor de determinado enunciado não 

deseja uma reação passiva de seu interlocutor, mas espera o retorno do que foi 

dito. Portanto, o locutor age no sentido de instigar uma resposta no interlocutor, 

exercendo influência em busca de convencimento. Essa é a principal 

característica da enunciação, pois “logo de início, o locutor espera deles 

(ouvintes) uma resposta, uma compreensão responsiva ativa. Todo enunciado 

se elabora como que para ir ao encontro dessa resposta” (BAKHTIN, 2000, p. 

320). 

O interlocutor é um personagem ativo no processo comunicativo, 

independentemente de ser esse o leitor, o espectador ou o ouvinte. Esse 

sujeito age dialogicamente no processo de comunicação, já que trabalha sobre 

o que lhe é ofertado de forma ativa, e não passiva, e vai além do próprio 

enunciado, por envolver nesse processo seu contexto histórico social, não 

sendo possível o descolamento nesse ínterim.  

O interlocutor realiza várias articulações no momento da comunicação, e 

não apenas com um enunciado, mas com outras enunciações, mediações 

socioculturais, provenientes de sua experiência de vida ou de experiência de 

outros do presente momento ou do passado. É nesse processo de luta de 

sentidos e de negociações que a comunicação é concebida por Bakhtin, como 
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um espaço de interações, disputas, conflitos, definidos por pressões de 

determinada época. 

Fernandes (1998) colabora com a reflexão sobre enunciação de modo a 

confirmar que o enunciado é uma unidade real a qual possui fronteiras 

delimitadas pela alternância dos locutores. Ao iniciar um enunciado, o falante 

(locutor) é perpassado por outros enunciados e, ao terminá-lo e passar a 

palavra ao outro, abre possibilidades para enunciados-respostas, ou seja, o 

locutor dá espaço para as chamadas réplicas do diálogo. Nesse sentido, a 

palavra pode ser comparada a uma ponte lançada entre mim e os outros “se 

ela se apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o meu 

interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor” 

(BAKHTIN, 1995, p. 113). 

Por mais breve e fragmentada que essa réplica seja, ela possui um 

acabamento específico que expressa a posição do locutor, sendo possível 

tomar uma posição responsiva (BAKHTIN, 2000). Isso reafirma a atitude 

responsiva ativa dessa interação, pois, mesmo ao se calar, o sujeito fez uma 

escolha de ação de acordo com suas questões axiológicas (de valores) 

construídas no decorrer de sua vida.  

Para Faraco, “todo enunciado emerge sempre e necessariamente num 

contexto cultural saturado de significados e valores e é sempre um ato 

responsivo, isto é, uma tomada de posição nesse contexto” (2009, p.24). 

Assim, cada enunciado é uma réplica de enunciados já pronunciados 

antes, pois os sujeitos são heterogêneos e tensionados pela diversidade de 

vozes sociais que povoam seus discursos. Dessa forma, todo enunciado 
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espera uma réplica e todo dizer é internamente dialogizado, ou seja, articulado 

por muitas vozes sociais. 

Referentemente a esse aspecto, Faraco (2009) aponta para a existência 

de diferentes “verdades sociais”, pois parte do pressuposto de que os 

enunciados estão imbricados com a práxis humana (social e histórica), e os 

dizeres estão saturados de valores provenientes da práxis. Formula, assim, 

verdades sociais, que não são verdades absolutas, mas suas elaborações vão 

de acordo com as posições valorativas dos grupos sociais.  

Geraldi (1997) diz que a verdade de uma determinada época está 

apoiada num conjunto denso de práticas envolvidas em toda a circulação de 

textos e de falas. O autor considera que não há a verdade, mas se está em 

uma verdade. Portanto, as exclusões dos discursos considerados “falsos” são 

definidas historicamente.  

As verdades sociais estão materializadas de modo semiótico (através 

dos mais diversos signos) e redundam em diferentes vozes sociais que são 

atravessadas por embates entre si como uma “guerra de discursos” que estão 

em constante tensão.  

Bakhtin (1995, p. 47) exemplifica que “toda crítica viva pode tornar-se 

elogio, toda verdade viva não pode deixar de parecer para alguns a maior das 

mentiras”. Assim, o signo ideológico pode apresentar duas faces, 

demonstrando através desse exemplo o caráter de embate, uma arena de 

vozes que a linguagem apresenta. Cada palavra apresenta uma “arena em 

miniatura”, em que os valores sociais se entrecruzam e travam uma luta de 

orientação contraditória, “a palavra revela-se, no momento de sua expressão, 

como o produto da interação viva das forças sociais” (p.66).  
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Por meio de tantos ambientes geradores de situação e ações, um 

conceito importante se faz presente: a heteroglossia, ou seja, a multidão de 

vozes sociais (FARACO, 2009). Esse processo não é harmonioso por envolver 

uma orquestra de vozes; é caracterizado como conflitante.  

Os enunciados emergem nesse caldo heteroglóssico e nos pontos de 

tensão entre as forças centrípetas e centrífugas. As forças centrípetas são de 

características centralizadoras e monologizadoras, pois tentarão sempre 

estancar ou apagar o movimento da heteroglossia; impor uma das verdades 

sociais (a sua) como a verdade absoluta; controlar a multidão de discursos; dar 

a última palavra como maneira de monopolizar o movimento dialógico e, dessa 

forma, finalizar o diálogo.  

O sentido de monologizar vem ao encontro de ser insensível às 

respostas do Outro, por não esperar, nem mesmo reconhecer nessas 

respostas, nenhuma força decisiva. Por isso, pretende ser a última palavra, ter 

a palavra de autoridade. Nesse sentido, a palavra de autoridade é aquela que 

interpela, ou seja, cobra reconhecimento e adesão incondicional (FARACO, 

2009). 

Enquanto as forças centrífugas resistem ao movimento de 

monologização e multiplicam a heteroglossia, por serem abertas às mudanças, 

são permeáveis ao mesclar as palavras do Outro com as minhas perspectivas 

assumidas. 

A partir desses movimentos centrípetos e centrífugos do discurso, o 

sujeito pode encontrar um espaço para ser autor. Faraco (2009) afirma que 

autorar é orientar-se nessa atmosfera heteroglóssica, assumindo assim uma 

posição estratégica no contexto da circulação e da guerra das vozes sociais, “é 
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explorar o potencial da tensão criativa da heteroglossia dialógica, é trabalhar 

nas fronteiras” (p.87).  

Entretanto, não se pode atribuir ao locutor o início absoluto do 

enunciado, no sentido de que esse locutor já é um respondente, “pois este não 

é o primeiro locutor a romper pela primeira vez o eterno silêncio de um mundo 

mudo”, mas acaba por responder a outros enunciados anteriores (dele mesmo 

ou proveniente do outro). Por isso, seu próprio enunciado está atrelado a algum 

tipo de relação, seja ela de concordância ou de polêmica com outros 

enunciados anteriormente formulados (BAKHTIN, 2000, p. 291). Essa dinâmica 

entre as vozes sociais é conceituada como cadeia de responsividade. 

Faraco (2009, p. 58), ao trazer conceitos bakhitinianos sobre essa 

cadeia de responsividade, elucida que as vozes sociais estão intrincadas nesse 

grande elo, pois “os enunciados ao mesmo tempo em que respondem ao já dito 

(não há palavra que seja a última ou a primeira), provocam continuamente as 

mais diversas respostas (adesões, recusas, críticas, ironias, concordâncias ou 

dissonâncias)”.  

Silva (2011) diz que uma das facetas da responsividade é a de esperar 

ou supor como o outro irá receber meu enunciado. E esse processo não é 

passivo e livre de conflitos. Ao contrário, pois escapa ao nosso controle, de 

modo a confirmar o diálogo infindo entre os enunciados. Nas palavras de 

Bakhtin (2000): 

 
A compreensão de uma fala viva, de um enunciado vivo é sempre 
acompanhada de uma atitude responsiva ativa (conquanto o grau 
dessa atividade seja muito variável); toda compreensão é prenhe de 
resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a produz: o 
ouvinte torna-se o locutor (p. 291). 
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De acordo com Bakhtin (1995), os discursos produzidos no passado não 

podem ser considerados definitivamente acabados, pois há o processo de 

renovação e mudança deles, que estarão em diálogos feitos no futuro. Nesse 

sentido, nada do passado está morto, pois o que foi dito vai se perpetuar para 

sempre, porque, mesmo que a renovação exista, o já dito estará presente e 

contínuo nos discursos atuais, formando as vozes sociais. 

Mediante essa reflexão sobre conceitos da linguagem na perspectiva 

bakhtiniana, percebe-se a importância do que é dito pelo sujeito: seu dizer não 

é feito no vazio, pois traz consigo significantes marcos históricos e conceitos 

atrelados que foram construídos no decorrer do tempo. No entanto, como o 

enunciado exige uma resposta, o fato de não haver resposta para o Outro, 

segundo Bakhtin, pode ser definido como a morte absoluta. Esse estado refere-

se ao não ser ouvido, ao não ser reconhecido pelo Outro. (FARACO, 2009).  

Para que esses conceitos sejam percebidos em discursos, uma análise 

realizada a partir da perspectiva bakhtiniana exigiria a interpretação e a 

constatação da dialogia nesse movimento discursivo. Ao realizar análise de 

discursos via Bakhtin, um procedimento analítico essencial é “chegar a uma 

categoria, a um conceito, a uma noção, a partir da análise de um corpus 

discursivo, dos sujeitos e das relações que ele instaura” (BRAIT, 2008, p.24). 

Por meio dos trabalhos de Bakhtin, é possível perceber que outra condição 

para realizar a análise é não aplicar os conceitos com a finalidade de 

compreender o discurso, “mas deixar que os discursos revelem sua forma de 

produzir sentido, a partir do ponto de vista dialógico, num embate” (p.24).  

Relacionando esses conceitos com a presente pesquisa, ao analisar os 

discursos de surdos no YouTube, é preciso observar o que é dito e estabelecer 
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uma relação dialógica entre o pesquisado e o pesquisador. Cada sujeito possui 

seu ponto de vista, porém é fundamental que não exista fusão entre esses 

olhares e pontos de vista, mas que o caráter de diálogo seja mantido. Amorim 

(2008) diz que “o pesquisador deve fazer intervir sua posição exterior: sua 

problemática, suas teorias, seus valores, seu contexto sócio-histórico, para 

revelar do sujeito algo que ele mesmo não pode ver” (p.100). 

Portanto, embasados nesses pressupostos bakhtinianos, buscamos 

analisar o que é dito e localizar outros discursos que estão vinculados nos 

enunciados de surdos no YouTube. Isso porque as palavras são tecidas a partir 

de uma multidão de fios ideológicos (BAKHTIN, 1995), como uma teia de vozes 

sociais, que acabam por servir de trama para todas as relações sociais em 

todos os seus domínios.  
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 5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa, nas palavras de Duarte (2002), pode ser comparada a uma 

longa viagem empreendida por um sujeito com o olhar de quem procura 

vasculhar lugares que já foram visitados. No entanto, cada pesquisador tem um 

modo diferente de olhar e pensar “determinada realidade a partir de uma 

experiência e de uma apropriação do conhecimento que são, aí sim, bastante 

pessoais” (p. 139). 

A escolha de um método precisa ser avaliada à luz do objetivo da 

pesquisa. Essa pertinência depende de seu contexto de utilização, dos 

objetivos elaborados e, de modo mais global, da questão a ser tratada na 

pesquisa (ALAMI, DOMINIQUE, GARABUAU-MOUSSAOUI, 2010).  

A metodologia deste trabalho é caracterizada pela pesquisa qualitativa 

em abordagem sócio-histórica, a partir da análise dos discursos sobre a surdez 

realizados por surdos no YouTube. Optou-se pela utilização desse método de 

pesquisa pelo fato de ele tender a ressaltar os efeitos da situação analisada, as 

interações sociais, o papel do imaginário ou a relação dos pesquisados com as 

normas sociais.  

Por ser um trabalho que procurou analisar os discursos de sujeitos 

surdos, no decorrer da pesquisa qualitativa, procurou-se trazer à tona 

dimensões que não seriam reveladas mediante abordagens quantitativas, 

como a diversidade de práticas sociais, os contextos históricos presentes em 

enunciados feitos no presente momento e as relações entre o sujeito e a 

internet.  

As experiências com pesquisas qualitativas dizem respeito à realidade 

social a ser descoberta, pois “elas revelam dinâmicas, ambivalências e 
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diversidades, permanências e dinâmicas, detalhes e sinais tênues” (ALAMI, 

DOMINIQUE, GARABUAU-MOUSSAOUI, 2010, p. 19). 

Como delimitação do universo de estudo, foi elencado o objetivo de 

analisar os discursos produzidos por surdos em vídeos postados no YouTube a 

respeito da cultura surda, aspectos de convivência na sociedade entre surdos e 

ouvintes e movimentos políticos. 

A partir dessa delimitação, procurou-se levantar os dados (vídeos) para 

a pesquisa no site YouTube. Os vídeos foram selecionados por meio de três 

critérios: 1) vídeos relacionados com a palavra-chave “surdez”; 2) vídeos 

“brasileiros”; 3) vídeos “mais exibidos”, ou seja, organizados de acordo com o 

número de exibições (do mais visto ao menos visto). Esse último critério foi 

considerado, pois havia interesse por parte da pesquisadora em observar quais 

os assuntos sobre a surdez chamavam mais a atenção do público do YouTube 

e, consequentemente, atraíam mais visualizações.  

A coleta dos vídeos ocorreu em novembro de 2010 e a amostra foi 

composta por vídeos postados no site entre 2006 e 2010.  

No primeiro levantamento, foram obtidos 759 vídeos, dos quais foram 

eleitos para a presente pesquisa uma amostragem dos 200 mais visualizados. 

O vídeo mais exibido alcançou 50.985 visualizações, enquanto o menos visto 

conta com 55 exibições.  

Os 200 vídeos mais vistos sobre surdez foram classificados em várias 

categorias, como anúncio de aparelhos auditivos, reportagens, trechos de 

filmes e informativos, sendo que nem todos os vídeos apresentavam o sujeito 

surdo discorrendo diretamente sobre temas relacionados à surdez.  
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Duarte (2002) ressalta que, numa metodologia de base qualitativa, 

dificilmente o número de sujeitos que irá compor a pesquisa poderá ser 

determinado a priori, pois tudo depende da qualidade das informações 

adquiridas em cada depoimento. Como o objetivo da presente pesquisa 

buscava o discurso de sujeitos surdos, foi necessário realizar novo 

levantamento, ou seja, apenas os vídeos nos quais pessoas surdas discorriam 

a respeito da surdez. Dessa forma, a amostra inicial de 200 foi reduzida para 

25 (Apêndice 1)19.  

Dentre esses 25 vídeos, observou-se uma heterogeneidade de discursos 

produzidos sobre o sujeito surdo e os desdobramentos da surdez em diferentes 

esferas da atividade humana. Assim, foi possível captar a diversidade dos 

discursos produzidos, ora baseados em uma concepção socioantropológica, 

ora na concepção médico-clínica. Sabe-se que o material de pesquisa 

necessita ser organizado e categorizado de acordo com critérios relativamente 

flexíveis, em consonância com os objetivos da pesquisa (DUARTE, 2002).  

Com o objetivo de verificar sobre quais assuntos os surdos elaboram 

vídeos e relacionar esses discursos com a história da educação de surdos, 

optou-se por dividir esses vídeos em três temáticas principais: cultura surda 

(40% deles), aspectos de convivência na sociedade entre surdos e ouvintes 

(32%) e movimentos políticos na área da surdez (28%). Para a definição 

dessas categorias utilizou-se dois critérios: 1) Título dos vídeos; 2) O objetivo 

principal de cada vídeo. Vale ressaltar que embora em alguns desses 

aparecessem mais de uma temática em seu conteúdo, para finalidade de 

categorização e análise foi eleito o objetivo principal de cada um. 

                                                 
19Esses vídeos estão gravados em um CD-ROM que acompanha esta dissertação. 
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Percebe-se que esses temas são provenientes dos espaços que os 

surdos ocupam em nossa sociedade, produzindo dessa forma novos discursos 

a respeito de práticas do cotidiano voltadas para a atenção ao sujeito surdo no 

Brasil. 

GRÁFICO 1 – TEMAS DOS VÍDEOS ANALISADOS 

 

FONTE: A autora 

 

Após a etapa de organização/classificação do material coletado, houve 

necessidade de realizar pesquisas na literatura a fim de se dar conta das 

interpretações e explicações de questões e problemas que motivaram essa 

investigação. Unindo as leituras sobre Bakhtin, redes sociais e surdez, foi 

possível cruzar informações dos vídeos (que, em um primeiro momento, podem 

parecer desconexas do contexto histórico), o que contribuiu para a 

interpretação do que os surdos queriam dizer.  

Os conceitos adquiridos por meio do referencial teórico orientaram a 

pesquisa durante todo seu processo, “pois o olhar e a sensibilidade estavam 

armados pela teoria” (DUARTE, 2002, p. 152), permitindo reflexões e 

interpretações, articulando teoria e experiências em torno do objeto de estudo.  
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Após a coleta e classificação dos vídeos, partiu-se para sua análise. 

Para tanto, a título de ilustração, serão explicitados alguns enunciados 

presentes nos vídeos selecionados pela pesquisadora como mais significativos 

de cada temática (cultura surda, aspectos de convivência na sociedade entre 

surdos e ouvintes e movimentos políticos). Nessa amostra de 25 vídeos, todos 

possuem discursos realizados em Libras e alguns apresentam 

concomitantemente a tradução para o português (de modo oral ou por meio de 

legendas). Dessa forma, a análise será realizada a partir de trechos dos vídeos 

eleitos de duas maneiras: 1) nos vídeos em Libras com tradução para 

português: o conteúdo será transcrito conforme a tradução na língua 

portuguesa já apresentada no próprio vídeo; 2) vídeos em Libras sem tradução: 

a própria pesquisadora realizou a tradução da Libras para o português escrito, 

visto ser ela tradutora/intérprete de Libras/Língua Portuguesa20.  

Nos vídeos em Libras, utilizou-se da tradução consecutiva, processo em 

que o intérprete vê o enunciado em uma língua (fonte), processa a informação 

e, posteriormente, realiza a passagem para a outra língua (alvo), no caso, da 

Libras para a língua portuguesa (QUADROS, 2004).  

Relativamente à identificação dos sujeitos que produziram os vídeos, 

como em alguns materiais os sujeitos colocam seus nomes e em outros não, 

optou-se por nomeá-los pela letra S (de surdo) seguida de número, com o 

objetivo de padronizar a identificação dos trechos dos vídeos. Como exemplo: 

S1, S2, S3. Vale ressaltar que o mesmo sujeito pode aparecer em outros 

vídeos. Os vídeos foram identificados por números de 01 a 25, pois foram 

organizados de acordo com a quantidade de visualizações no YouTube (logo, o 

                                                 
20 Profissional tradutora-intérprete de Libras/Língua Portuguesa certificada pelo exame 

PROLIBRAS - MEC (Proficiência em Libras) no Ensino Superior. 
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número 01, mais visualizado, com 9.270 exibições e o número 25, menos visto, 

com o total de 150), como pode ser observado no quadro abaixo. 

QUADRO 1 – DESCRIÇÃO DOS VÍDEOS 

TÍTULO DO VÌDEO ANO VISUALIZAÇÕES  TEMÁTICA 

1. Autoescola para surdos  2009 9.270 Política 

2. Surdos 1 2006 8.049 Convivência 

3. Trabalho: Cultura & Identidade Surda - IV 2009 5.611 Cultura surda 

4. Trabalho: Cultura & Identidade Surda - II 2009 4.782 Cultura surda 

5. Cultura & Identidade Surda - I 2009 3.241 Cultura surda 

6. TCC: Inovações Tecnológicas 2008 2.165 Política 

7. Um exemplo de dedicação 2009 1.896 Política 

8. Enfoque sobre a Surdez 2010 1.676 Convivência 

9. Trabalho: Cultura & Identidade Surda - III 2009 1.547 Cultura surda 

10. Dificuldade de comunidade 2008 1.527 Convivência 

11. CCBB-RJ TBS Atores Surdos 2008 1.272 Cultura surda 

12. O que é I.P.I.? 2008 1.258 Política 

13. Caravana da Cidadania 2010 998 Política 

14. Fechamento de Escolas Especiais  2008 782 Política 

15. IC x Libras – S8 2010 769 Convivência 

16. Carlos Jung - Candidato  2010 733 Política 

17. Entrevista com S1 parte 1 2008 610 Cultura surda 

18. Semana Arte Surda  2010 380 Cultura surda 

19. Entrevista com S1parte 5 2008 328 Cultura surda 

20. União Surdez/Union Deafness 2010 313 Convivência 

21. Entrevista S1 parte 3 2008 297 Cultura surda 

22. Surdos 2 2009 282 Convivência 

23. Entrevista com S1 parte 2 2008 250 Cultura surda 

24. IX - Ser Surdo no Cotidiano 2010 217 Convivência 

25. Reflexões de S6 sobre Surdez 2010 150 Convivência 

FONTE: A autora  
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Os vídeos foram nomeados com o título original postado no YouTube e 

data de postagem, seguindo a orientação de mês/ano. Como o nome de alguns 

dos surdos aparecem no título dos vídeos, optou-se por substituir essa 

identificação pela notação adotada no trabalho (S.nº.).  

Durante a análise, serão apresentados os vídeos mais expressivos de 

cada temática. Nessas condições, a análise dos dados consistirá em 

momentos descritivos e interpretativos e, para isso, utilizaremos a ancoragem 

teórica já explicitada neste trabalho. 
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6. ANÁLISE DOS DADOS 

 Durante a elaboração deste trabalho, várias questões sobre a surdez 

foram pontuadas e resgatadas, com base em estudos que buscam levantar 

marcos históricos a respeito dessa temática (GOLFELD, 2002; LOPES, 2007).  

Sabe-se que a surdez possui um marcador cultural (a língua de sinais) e 

um marcador biológico (limitação auditiva), portanto ela pode ser considerada 

uma construção cultural, assim como “um fenômeno físico” e “expressão de 

valores culturais mais amplos, significados através de uma ordem superposta 

anterior – a ordem majoritária ouvinte – que busca normalizar a anormalidade” 

(GESSER, 2008, p. 228). 

 Consequentemente, esses marcadores produziram infinitas vozes, cada 

uma delas baseada em uma interpretação da concepção de surdez. Tanto as 

opiniões extremistas provenientes da concepção socioantropológica quanto as 

resultantes da concepção médico-clínica estiveram em constante tensão em 

vários âmbitos da sociedade durante séculos, permanecendo em processo de 

elaboração, uma vez que cada enunciado precisa ser considerado como uma 

resposta a enunciados já realizados anteriormente.  

Dessa forma, as aparentes discussões realizadas há séculos sobre a 

surdez tornam a emergir atualmente, em um movimento repleto de “reações - 

respostas a outros enunciados numa dada esfera da comunicação verbal” 

(BAKHTIN, 2000, p. 316). 
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6.1 TEMÁTICA 1 – CULTURA SURDA 
 

A temática que apresenta maior representação nos discursos dos surdos 

deste trabalho é Cultura Surda, correspondendo a 40% dos vídeos (total de 10 

vídeos). Nas amostras abaixo, percebe-se como os surdos vêm explicitando 

suas opiniões sobre esse tema. 

 

Vídeo 17 - “Entrevista com S1 parte 1” (Outubro/200 8) 

 

Nesse vídeo, encontramos uma reportagem realizada por uma rede de 

televisão com a atriz surda S1, surda oralizada, que faz bom uso do português 

oral e tem um intérprete de LIBRAS ao seu lado, pois seu irmão, que também é 

surdo, está na plateia. Ao ser questionada sobre o que é LIBRAS, ela diz: 

 
S1- Libras é a sigla de Língua Brasileira de Sinais, é uma grande 
vitória para a comunidade surda porque ela é uma língua até então, 
antes disso existiam vários termos, chamavam a gente de a surdinha, 
a mudinha, de gestos, mímica, não! É uma língua da comunidade 
surda. 

  

Nesse vídeo, percebe-se que, ao definir o significado da sigla Libras, S1 

relaciona-o a outros termos utilizados para designar o surdo na sociedade 

como, “surdinha e mudinha”. Dessa forma, quando fala do reconhecimento da 

língua de sinais, está intrínseco nesse enunciado, que com essa veio também 

o reconhecimento dos surdos enquanto diferentes.  

Ao responder sobre o que significa a língua de sinais, S1 utiliza um 

enunciado que demonstra o que Bakhtin (1995) chama de força centrípeta, pois 

a autora centraliza seu pensamento, tenta controlar a multidão de discursos e 

dar a última palavra, afirmando que essa língua pertence à comunidade surda. 
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Acrescenta, ainda, que, a partir do seu reconhecimento, essa comunidade 

pode enfim “livrar-se” dos estigmas que foram impostos aos surdos ao longo de 

sua história. Isso porque a língua de sinais, durante muito tempo, não foi 

considerada como língua. Em vista disso, passou por períodos de proibição de 

uso (LODI, 2005). Além disso, vários movimentos históricos defendiam apenas 

o uso da língua oral, indo contra a diversidade crescente de dialetos e línguas 

que não utilizassem essa modalidade, como a língua de sinais.  

De acordo com Sacks (1999, p. 38),“o termo surdo-mudo implica uma 

suposta inadequabilidade dos que nascem surdos para falar’’, como se o 

problema que ocorre no ouvido (externo, médio ou interno) afetasse 

diretamente o aparelho fonador (responsável pela articulação da fala). O 

mesmo autor refere-se aos surdos profundos como natissurdos e explica que a 

surdez não tem qualquer relação com o funcionamento dos órgãos do aparelho 

fonoarticulatório: “Os natissurdos são perfeitamente capazes de falar – 

possuem aparelho fonador idêntico ao de todos os demais, o que lhes falta é a 

capacidade de ouvir a própria fala e, portanto, de monitorar com o ouvido o 

som de sua voz” (p. 38). 

Os termos “surdinha” e “mudinha” remetem a uma conotação negativa 

sobre a surdez, relacionando-a à incapacidade de comunicação e à piedade. A 

autora refere-se à surdez enquanto deficiência ao falar de momentos 

constrangedores de sua infância e das vozes que ali circulavam. Mas, quando 

faz menção à língua de sinais como um triunfo, uma vitória para a comunidade 

surda, ecoam as vozes sociais que consideram os surdos enquanto diferentes 

e não deficientes. 

 



111 
 

Vídeos “Trabalho: Cultura & Identidade Surda” – Víd eo 03 - parte IV 

(Maio/2009), Vídeo 04 - parte II(Maio/2009), Vídeo 05 - parte I(Maio/2009), 

Vídeo 09 - parte III (Maio/2009). 

 

Esses quatro vídeos buscam informar a comunidade ouvinte a respeito 

dos atributos da Cultura Surda. Foram feitos em Libras, com legenda em 

português. Os trechos a seguir foram transcritos das próprias legendas. 

O vídeo parte I aborda três assuntos: primeiramente, as causas da 

surdez, apresentando a rubéola, a meningite, infecção, perfuração, remédios 

ototóxicos, o parto natural a fórceps, que podem ocasionar lesões na criança, 

além das questões hereditárias.  

Inicialmente pode parecer contraditório o tema do vídeo cultura surda 

pelo fato de os autores iniciarem-no com a explicação biológica sobre a surdez. 

Dessa forma, percebe-se que os próprios autores começam a narrar-se a partir 

de uma visão clínica que classifica a surdez.  

Após essa parte, S2 começa a explicar as diferenças entre ser surdo e 

ser deficiente. 

 

S2 - Surdo possui a letra maiúscula, diferente do que os ouvintes 
pensam que o deficiente auditivo tem o intelecto de uma criança. Não 
é assim, existem suas diferenças. Por que entre o ouvinte e o surdo, 
por exemplo: tem duas pessoas: uma ouvinte e outra surda existem 
diferenças. O Surdo tem sua própria cultura e identidade e a Libras, o 
ouvinte possui a cultura de falar, o que é uma diferença.  

 
 
Os surdos que defendem a existência da “identidade surda” possuem a 

concepção de que a sua surdez implica diretamente diferenças linguísticas e 

culturais que estão acima da condição orgânica. Na literatura, encontramos 

registros diferentes em relação à grafia da palavra “surdo”, pois levam em 
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consideração o conceito cultural da surdez, de que o surdo possui um 

marcador cultural primordial: a Língua de Sinais. Sobre a escrita da palavra, 

“surdo” ou “Surdo”, Sacks (1999, p. 10) explica que: “algumas pessoas da 

comunidade surda indicam essa distinção por meio de uma convenção na qual 

a surdez auditiva é escrita com “s” minúsculo, distinguindo-a da surdez com “S” 

maiúsculo, uma entidade linguística e cultural”. Essa é uma convenção 

bastante presente nos Estudos Surdos, tendo seu universo de estudo na 

análise e problematização dos aspectos relacionados à língua de sinais, assim 

como nas pesquisas a respeito da comunidade, cultura, língua e comunicação 

(LOPES, 2007). 

Nesse trecho, pode-se perceber que a definição da escrita de “S”urdo 

não fica muito clara. Além disso, o sentido de cultura está apenas relacionado 

com a língua de sinais ou oral. Para muitos surdos, ainda não está claro o que 

significa de fato a cultura surda, geralmente relacionando o termo cultura ao 

uso da língua de sinais ou a aparatos tecnológicos mediante sua limitação 

auditiva (STROBEL, 2008). Ou ainda ser uma forma natural (como uma 

herança biológica) do surdo e não socialmente constituída. Esse 

posicionamento muitas vezes é proveniente das discussões que acontecem no 

âmbito acadêmico. De acordo com Santana (2007, p. 50): 

 
A pesquisa acadêmica, que negligencia a complexidade das relações 
sobre cultura, linguagem e identidade, longe de produzir 
conhecimento sobre a relação entre surdos e ouvintes, apenas 
reproduz e “naturaliza”, por meio de conceitos, que se cristalizam pelo 
uso, uma divisão social já previamente estabelecida. Não rompe, 
portanto, com o senso comum e com os preconceitos e visões de 
mundo que lhe são próprios, apenas os reedita de forma autorizada. 

 

Além disso, ser surdo ou ouvinte não define sua condição cultural. 

Bueno (1998) considera que ter a surdez como única característica de 
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identidade não serve para definir o sujeito surdo, pois essa concepção não leva 

em conta o fato de ser branco ou negro, rico ou pobre, homem ou mulher. Ou 

seja, não leva em conta suas relações e condições sociais. Ainda apresenta a 

consequência dessa visão:  

A de eliminar da discussão sobre as condições sociais da surdez, as 
determinações de raça, classe e gênero, isto é, de considerar 
(contraditoriamente às concepções do multiculturalismo) que essas 
determinações não são significativas no caso da surdez. Pois, se 
fossem, deveriam fazer parte integrante de nossas análises sobre a 
"comunidade de surdos" e sobre os “indivíduos surdos". (p. 42) 

 

De acordo com Santana (2007), discutir sobre a existência ou não de 

uma cultura surda é a ponta do iceberg. Gesser (2008, p.236) considera o 

discurso a respeito da cultura surda em oposição à cultura ouvinte como 

“acrítico”, pois essa discussão não permite enxergar as diversidades e 

multiplicidades entre os surdos21, logo “estaremos repetindo os traços 

perversos e melindrosos do discurso hegemônico do processo de 

normalização, ou seja, estaremos criando uma representação do normal 

surdo”. Portanto, pode-se dizer que não é exclusivamente a língua que constitui 

a identidade surda; ela é constituída nas relações entre os sujeitos, na visão do 

Outro, nas práticas discursivas em que o sujeito emerge e é revelado.  

Em relação ao âmbito acadêmico, esses vídeos são realizados por três 

estudantes surdos que fizeram um trabalho acadêmico para o Curso de Design 

de Interiores. Era um trabalho da disciplina de História e Cultura, cujo objetivo 

era mostrar aos professores e alunos da faculdade conceitos sobre a cultura 

surda e o sujeito surdo. A sua produção já nos fornece dados relevantes, pois 

seus conteúdos são explicações a respeito da cultura surda.  

                                                 
21 Visto que existem surdos que optam pela oralização ou ainda pela não utilização da língua 

de sinais em detrimento da língua oral. 
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A escolha desse tema nos mostra que provavelmente esses alunos 

surdos estão produzindo uma resposta aos seus colegas, professores ouvintes 

e a sociedade em geral, procurando esclarecer e informar sobre a surdez.  

Embora o espaço da academia seja o local para discussão de ideias e 

construção do conhecimento, ainda hoje parece que o mundo acadêmico 

desconhece a surdez e seus aspectos linguísticos, culturais e até biológicos.  

A respeito da enunciação, Bakhtin (1995, p. 99) diz que: 

 
Toda enunciação, mesmo na forma imobilizada da escrita, é uma 
resposta a alguma coisa e é construída como tal. Não passa de um 
elo da cadeia dos atos de fala. Toda inscrição prolonga aquelas que a 
precederam, trava uma polêmica com elas, conta com as reações 
ativas da compreensão, antecipa-as. 
 

 
No enunciado dos surdos, percebe-se que eles realizam um diálogo não 

somente com o passado, no qual as pessoas não sabiam como se relacionar 

com surdos, mas também com o presente, pois muitas vezes os alunos estão 

em sala de aula, nas instituições de ensino superior, e os colegas e 

professores desconhecem a realidade deles (CRUZ; DIAS, 2009).  

Na parte II, encontramos um enunciado que também parece responder a 

uma arena de vozes constituídas no decorrer dos tempos.  

 

S2- Você sabia... na direção é possível o Surdo dirigir com atenção. 
Os ouvintes pensam que isso é uma prática proibida: Como podem 
dirigir se não ouvem, se são surdos, isso é proibido! Não!!! Antes a 
situação era pior, eram muitas proibições até hoje ser mais divulgado 
que o Surdo pode dirigir e ele sabe ter atenção, mas, como o ouvinte 
presta atenção, percebe com a audição, diferente dos surdos, é 
própria a percepção visual. Atento aos sinais dos faróis. O celular 
usamos para conversar falando, não é assim que o Surdo faz. O 
ouvinte conversa falando ao telefone. O Surdo se comunica através 
de mensagem de texto, enviando e recebendo mensagens. Outra “os 
surdos não conseguem emprego, não conseguem trabalhar!”. 
Conseguem sim! Vemos muitos deles em empresas, em 
administração, arquitetura, moda, estilismo e em diversas áreas. O 
Surdo é batalhador, mais do que antes. Nisso temos um diferença, 
lógico que existem diferenças na forma de trabalhar entre Surdos e 
ouvintes, somos diferentes. Mas somos todos iguais. 



115 
 

 

Esse vídeo nos remete ao conceito de normal e patológico. O autor está 

demonstrando que ser surdo é normal, que os surdos podem ter uma vida 

produtiva, trabalhar, dirigir etc. Porém, como a surdez historicamente foi 

associada à falta de algo, os surdos foram também narrados enquanto 

impossibilitados de algo. A sociedade não considera os surdos como normais e 

estranha quando percebe que eles podem realizar de maneira autônoma 

atividades seculares ou até mais elaboradas. Ou seja, há o conceito de que ser 

surdo é ser limitado, pois como viver “normalmente” se está fora da norma?  

A construção do modo de ver o mundo não é harmônica, estática nem 

passiva. Geraldi (1997) diz que, embora os interlocutores compartilhem 

algumas de suas crenças, estão sempre se reorganizando, através dos 

discursos e das “representações que fazem do mundo dos objetos, de suas 

relações e das relações dos homens com o mundo entre si” (p. 27). Os sujeitos 

não estão cristalizados, mas os processos interlocutivos acontecem de modo a 

modificar os sujeitos porque alteram o conjunto de informações de que cada 

um dispõe a propósito dos objetos e de fatos do mundo.  

No entanto, de certa forma, a sociedade majoritariamente ouvinte busca 

uma cristalização, ou seja, uma padronização de seus indivíduos. Ao remeter 

essa concepção aos sujeitos surdos, nota-se que se espera deles a fala, sendo 

essa uma comunicação aceitável, um ideal a ser alcançado. 

Também nota-se essa padronização por parte dos próprios surdos, pois 

embora busquem sua identificação pela diferença (em utilizar outra língua e 

perceber o mundo por outro sentido diferente dos ouvintes), ainda assim 

expressam o desejo se serem iguais.  
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Segundo Kessler (2008), o conjunto de (im)possibilidades que, em geral, 

está associado à surdez é percebido como algo que traz limitações aos 

indivíduos por ela constituídos. A autora afirma que “a acepção de que o 

normal é falar, isto é, o normal é exercer as possibilidades de linguagem por 

meio de uma língua de modalidade oral, ligada ainda à noção da sociedade 

majoritária (ouvinte e falante), está assentada na naturalização entre o ouvir e o 

falar, o que significa ter linguagem” (p.25). 

Além disso, o ponto de vista clínico autoriza discursos com valorização 

negativa sobre a surdez, uma vez que ela é encarada como algo ruim, que 

deve ser minimizado.  

De acordo com Nader (2011), os surdos sofrem preconceito, pois muitas 

vezes a surdez é relacionada com incapacidade cognitiva. A sociedade 

considera inevitável que eles venham a apresentar dificuldades de 

aprendizagem, pois associam essa suposta incapacidade à condição da 

surdez.  

A autora ainda aborda a questão de que é muito comum o preconceito 

com todas as alterações “que acometem a linguagem, pois estas são vistas 

como expressão da (falta de) saúde do pensamento”, como a afasia (p. 2). No 

caso da surdez, a fala do sujeito será encarada como defeito, pois não estará 

em consonância com a fala do “normal” ouvinte.  

 Nesse vídeo, S2 está claramente respondendo a uma série de vozes 

sociais que foram construídas no decorrer do tempo sobre a surdez, como: “o 

surdo não pode dirigir pela falta da audição”; “o surdo não pode usar o celular 

pela falta de audição”; “o surdo não pode trabalhar pela falta de audição”. 

Essas proposições estão ancoradas na definição de que o surdo é deficiente, 
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pois há um desvio, uma falha no corpo, a falta de um sentido ou até mesmo 

imperfeição (BISOL, SPERB, 2010). Dentro dessa concepção, as pessoas 

surdas são deficientes e, por não ter a audição, são prejudicadas na sociedade 

e vivem à margem das possibilidades que os ouvintes têm.  

A fala do surdo geralmente apresenta distorções, omissões e modulação 

vocal fixa, sendo rejeitada na sociedade. Por mais que o surdo esteja integrado 

à sociedade ouvinte – ouvindo (com o implante coclear), falando ou utilizando a 

língua de sinais – ele sempre será surdo e tratado como tal, pois “não parece 

ter havido avanços tecnológicos ou lutas de política linguística capazes, até 

hoje, de acabar com este modelo socialmente postulado: o bem falar” 

(SANTANA, 2007, p. 39). Nesse sentido, a fala é considerada a língua legítima 

da sociedade. 

 Kessler (2008) aponta que esse ideal da saúde está atrelado ao conceito 

do modelo cartesiano22, que considera o corpo humano enquanto maquinário 

que necessita ser corrigido e “consertado” caso apresente algum defeito. 

Percebe-se que esse conceito consta nos discursos médicos, fazendo com que 

os surdos não sejam reconhecidos socialmente, visto que a fala é um dos 

fatores de ingresso legítimo na sociedade dita normal.  

Skliar (1997) aponta a importância de se desvencilhar de preconceitos 

cristalizados que estão presentes no modo como nos referimos ao outro e nas 

atitudes que temos em relação ao outro, pois muitas vezes as ações estão 

vinculadas aos estereótipos que constituem o saber clínico, e com isso o poder.  

                                                 
22No século XVII, Descartes depositava grande esperança nas ciências médicas, considerando 
que o desenvolvimento do conhecimento médico poderia levar à redução ou à eliminação de 
doenças que afligiam o corpo e o espírito, além de prolongar a vida, evitando o 
envelhecimento. A filosofia cartesiana dá importância à experiência e à adoção de princípios 
mecânicos na explicação do funcionamento do corpo humano (DONATELLI, 2003). 
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 No vídeo, parece que S2 viveu algumas dessas situações e 

questionamentos, e coloca-se em frente a uma câmera para responder a esse 

conjunto de informações recebido da sociedade. Ele foi-se constituindo 

enquanto sujeito surdo, que tem possibilidades assim como os ouvintes, mas, 

de modo diferente, na medida em que interagiu com outros sujeitos surdos que 

partilhavam desse reconhecimento pela diferença. Dessa forma, sua 

consciência e conhecimento de mundo resultam como um produto desse 

processo (GERALDI, 1997).  

Os enunciados desse sujeito via YouTube, por meio da língua de sinais, 

demonstram a ação que ele quer fazer perante o outro, já que sua fala está 

saturada de conteúdo axiológico e, por meio dela, o sujeito constrói suas 

experiências que, como já dito, instauram-se em um processo de significação e 

reflexão sobre a realidade.  

Outro conceito bakhtiniano que nos permite analisar nesse vídeo é o de 

responsividade. Barros (2003) diz que, no discurso, há um tecido de fios 

ideológicos de vozes que criam polêmica entre si, completam-se ou apenas 

respondem umas às outras, e os discursos resultam do embate de muitas 

vozes sociais.  

No vídeo, S2 diz: “Os ouvintes pensam que isso é uma prática proibida: 

Como podem dirigir se não ouvem, se são surdos, isso é proibido!” e ainda “os 

surdos não conseguem emprego, não conseguem trabalhar!. Conseguem 

sim!”. 

Percebe-se que, pelo vídeo, S2 parece responder a experiências já 

vivenciadas por ela ou por outros surdos. Por meio do vídeo, S2 tem a 

oportunidade de responder, de tornar-se locutora, o seu “querer-dizer” é 
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vinculado através do vídeo. O que foi ouvido (no caso dos surdos, visto) e 

compreendido de modo ativo a respeito das aparentes proibições e limitações 

dos surdos por parte dos ouvintes encontrou um eco no discurso de S2, que 

teve a possibilidade de responder.  

S2 também explica que, embora surdos e ouvintes possam ter 

diferenças no modo de se relacionar com o mundo, são iguais pelo fato de 

serem sujeitos participantes de uma mesma sociedade. Nesse sentido de 

construção do eu através do outro, o conceito de alteridade mostra que o 

processo de constituição do sujeito não emerge de suas próprias consciências, 

mas é proveniente das relações sociais historicamente estabelecidas 

(MAGALHÃES; OLIVEIRA, 2011).  

A alteridade é organizada a partir de uma dinâmica entre o pessoal e o 

social e a compreensão desse processo pode se dar por meio do contexto 

contínuo das relações, produzindo novas reorganizações quando há 

compartilhamento de significados e sentidos. Se “reconhecer o outro é parte 

essencial para a própria percepção de si, já que o ‘eu’ só existe no contato com 

o outro” (p.106), a alteridade acaba por definir o sujeito.  

Dessa forma, podem ser percebidas as relações de alteridade 

estabelecidas no vídeo, pois, ao demonstrar que o surdo é igual ao ouvinte, S2 

expressa o sentimento de ser reconhecido pelo outro, procurando uma 

transformação pela relação com o ouvinte, que está entre reconhecer-se 

enquanto deficiente ou diferente.  
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Na parte IV, dois surdos estabelecem um diálogo (S2 e S3), 

apresentando mais um atributo da Cultura Surda: o SignWriting23. Logo, esse 

vídeo tem o propósito de esclarecer o significado e funcionamento do 

SignWriting para surdos e ouvintes. 

 
S2- Estou preocupada, sempre usamos a língua portuguesa para 
escrever em Libras e não temos uma forma própria dos Surdos, 
apenas a dos ouvintes. Explique para mim sobre isso, eu quero 
saber. S3 - É possível Surdos e ouvintes aprenderem o SignWriting 
(SW) e, com o tempo, desenvolver não só os surdos, mas os ouvintes 
também. 
 
 

Um dos pontos centrais desse vídeo é demonstrar que surdos e ouvintes 

são diferentes. Isso está relacionado ao processo de normalização, que ainda é 

forte na sociedade. Normalizar parte do sentido de corrigir o que está fora da 

norma, do padrão. Ao expor que está preocupada, porque os surdos não 

possuem uma forma de escrita própria deles, está fazendo a voz de outros 

surdos que se encontram na mesma situação. Além disso, essa preocupação 

tem a ver com as dificuldades encontradas pelos surdos com a aprendizagem 

da língua portuguesa (FERNANDES, 1998). 

Em relação à escrita, Lodi (2005), de acordo com os registros da 

história, menciona que a educação de surdos teve seu início no século XVI, 

com o monge beneditino Ponce de Leon. Seu trabalho influenciou as 

metodologias de ensino para surdos, como também demonstrou que os 

argumentos médicos, filosóficos e as crenças religiosas sobre a incapacidade 

de os surdos desenvolverem linguagem eram falsos.  

O trabalho com surdos era enfatizado na fala, mas a linguagem escrita 

era o verdadeiro foco. Logo, até o final do século XVI, acreditava-se que a 

                                                 
23 O SignWriting é um sistema criado por Valerie Sutton que procura dar conta de escrever as 

línguas de sinais. São símbolos que expressam movimentos, marcas não manuais, 
formadas pelas mãos e pontos de articulação. 
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escrita era a chave do conhecimento, ou seja, “ela era tida como a natureza 

primeira da linguagem; a fala era apenas um instrumento que a traduzia. À 

escrita, fora atribuído, assim, um signo de poder” (p. 411).  

A linguagem escrita não foi resumida a uma atribuição gráfica ou apenas 

considerada uma atividade de codificação, mas se constituiu enquanto um 

signo ideológico. A formação do signo foi convencionada pelo consenso dos 

indivíduos daquele grupo social, no decorrer de um processo de interação 

(BAKHTIN, 1995). O clero representa os “intérpretes de Deus”, portanto, 

dominar a escrita não era para qualquer sujeito. A escrita separou os homens: 

aqueles que dominavam essa arte e os “incapazes”. 

Bakhtin (1995) diz que, em todo signo ideológico, há o confronto de 

índices de valores contraditórios, “o signo se torna a arena de vozes onde se 

desenvolve a luta de classes” (p. 46). Assim, a escrita não era considerada 

apenas um registro gráfico, mas uma forma de poder que tinha suas bases na 

ordem religiosa e social, pois “buscava-se preservar aos escribas e ao clero, 

representantes da classe social de poder, a posse exclusiva de certas 

informações” (p.412). Ao clero, cabia a manutenção do conteúdo ideológico 

dominante, pois, ao deter o controle da escrita, controlava o consumo das 

informações e do conhecimento disponível na época. 

Retomando o enunciado do vídeo, quando S2 expõe sua preocupação 

em sempre usar a língua portuguesa para escrever em Libras e não ter uma 

forma própria dos Surdos, está trazendo à tona um dos primeiros fundamentos 

da educação de surdos, a centralidade da aprendizagem na escrita da língua 

dos ouvintes. Strobel (2008) aponta que o SignWriting tem sido muito difundido 

no Brasil, sendo considerado um artefato cultural linguístico dos surdos. O 
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SignWriting “foi um fato histórico importante para o povo surdo, pois, outrora, 

diziam que a língua desse povo era ágrafa” (p. 48). Portanto, no vídeo, aparece 

o “não dito” sobre a língua de sinais, que ela não é ágrafa, como muitos 

pensam, e pode ter duas modalidades (a gestual e a escrita), assim como a 

língua oral. Durante o vídeo, é apresentada uma resposta a esse 

questionamento, por meio de um trecho de gravação de Valerie Sutton, ouvinte 

que criou o sistema SignWriting.  

Portanto, pode-se concluir que, antes de ser uma representação gráfica 

da língua de sinais, o SignWriting é um signo de poder para os surdos, de ter 

sua própria forma de escrever sua língua, possibilidade dada até então apenas 

aos ouvintes. É uma forma de reafirmar suas capacidades linguísticas e de 

linguagem.  

 

Vídeo 18“Semana Arte Surda – S4 e S1” (Outubro/2010 ) 

 

Nesse vídeo, os autores, por meio de uma peça de teatro, mostram uma 

empresa que realiza ações voltadas para os funcionários surdos. Dentre elas, 

mencionam a realização de uma semana de arte surda. Em um trecho da peça, 

S4 utiliza o enunciado: “minha mãe nunca me viu como pessoa, ela só vê a 

minha orelha”. 

 Pode-se perceber nesse enunciado uma concepção de caráter médico-

clínica, que classifica a surdez e deprecia os surdos pela sua falta, ou seja, a 

falta de audição faz com que a mãe não o enxergue como pessoa, mas sim 

como alguém em quem falta algo, não completo.  
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Esses enunciados da falta são observados historicamente nas práticas 

médicas e de outros profissionais que, ao serem procurados pela família ao 

diagnosticar a surdez, começam a fazer parte desde cedo da vida da criança e 

a influenciar essa família com sua visão a respeito da surdez e dos sujeitos 

surdos.  

Ao dizer que a mãe só enxerga a orelha e não a pessoa que tem essa 

orelha, são percebidas, no não dito, as vozes sociais que concebem a surdez 

negativamente; assim ela deve ser “curada” para que os surdos possam existir 

enquanto sujeitos. 

S4 também fala no vídeo sobre os efeitos provocados na plateia em uma 

apresentação de teatro: 

 

S4 - Eu percebo uma mudança muito forte através da peça, eu vou 
explicar uma coisa interessante que eu nunca tinha visto. .Há um 
tempo atrás, eu e a S1 chegamos para fazer uma apresentação do 
teatro e na plateia tinham crianças surdas e também algumas 
crianças ouvintes. Antes da apresentação, elas estavam agitadas na 
plateia, naquela bagunça, surdos e ouvintes misturados e então 
começamos a apresentação. Na peça, eu interpreto o papel de surdo 
e a minha irmã interpreta o papel de ouvinte. Apresentamos toda a 
peça e, ao final, aconteceu algo muito interessante. As crianças 
surdas vieram todas até mim, e somente as ouvintes foram até a S1. 
As surdas perguntaram para mim o que é um ouvinte e as crianças 
ouvintes perguntam para ela o que é ser surdo. Isso é um exemplo 
que é real dessa mudança de sentimento, pois as crianças queriam 
entender o outro personagem, que é diferente delas, e conforme o 
desenrolar da peça elas puderam mudar a concepção devido a esse 
conhecimento. Isto é incrível! 

 

Através da arte, esses irmãos surdos encontraram uma maneira de 

estabelecer dialogia com e entre sujeitos surdos e ouvintes, pois o teatro 

tornou-se um meio de comunicação poderoso para a divulgação de conceitos e 

pela relação essencial do “eu” com o Outro. 

Dahlet (2008) afirma que o princípio dialógico articula três 

posicionamentos maiores. O primeiro refere-se à natureza do social, pois a 
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sociabilidade tem sua essência na intersubjetividade, ou seja, é na interação 

com os outros que nos constituímos seres sociais. O segundo conceito é sobre 

a natureza do signo: o signo é para agir; e o terceiro sobre a natureza do 

sujeito: o sujeito é feito do que ele não é. 

Bakhtin atribui ao sujeito uma constituição que não coincide com a de 

um único autor, e a função do sujeito não se confunde com o fluir tranquilo de 

um pensamento. Portanto, o discurso é concebido como uma “construção 

híbrida”, inacabada pelas vozes que estão em constante concorrência e 

sentidos em conflito.  

Por isso, um enunciado não pode ser encarado como uma ação 

individual, pois, quando falamos, não agimos sós, visto que o “eu” só pode 

realizar-se no discurso se estiver apoiando-se em “nós”. “Todo locutor precisa 

incluir em sua ação uma previsão possível de seu interlocutor e adaptar 

constantemente seus meios às reações percebidas do outro” (DAHLET, 2008, 

p. 57) e, por meio desse movimento recíproco, pode-se tomar que toda ação 

verbal é uma interação essencialmente social. 

No caso do teatro e na representação dos personagens “surdo” e 

“ouvinte”, toda a trama foi elaborada em conceitos dos próprios autores, que 

procuraram utilizar a arte como meio de canalizar sua arena de vozes. Já era 

esperado por eles que, após a apresentação dessa peça, alguma mudança nos 

interlocutores acontecesse. Entretanto, o movimento realizado pelas crianças 

surdas e crianças ouvintes acabou por causar certo espanto, pois elas estavam 

participando do movimento dialógico através da peça, “e conforme o desenrolar 

da peça, elas puderam mudar a concepção devido a esse conhecimento”. 
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Nesse momento descrito por S4, pode-se perceber a alteridade, pois as 

crianças ouvintes a princípio aproximaram-se da atriz que interpretava a 

ouvinte, enquanto as crianças surdas procuram contato com o ator que fez o 

papel de surdo. Essa situação indica a curiosidade das crianças ao saber do 

“outro”, mas, como não tinham uma língua em comum, aproximaram-se de 

alguém parecido com elas para conseguir saber sobre o outro.  

A respeito das perguntas das crianças, S4 relata que “as surdas 

perguntaram para mim o que é um ouvinte e as crianças ouvintes perguntaram 

para ela o que é ser surdo”. Portanto, percebe-se que o sujeito se reflete no 

outro, sendo consolidado socialmente através das palavras e das interações. 

Somos constituídos e transformados sempre através do outro.  

Uma das declarações proferidas por S1 nesse vídeo diz respeito às 

oportunidades recentes que os surdos têm de expressar sua diferença 

linguística, a fim de que:  

 

S1 – (...) os surdos possam estar mostrando que somos gente, não 
somos os deficientes como um defeito, temos uma limitação física 
sim, mas podemos mostrar nossa linda e rica cultura, que é a língua 
de sinais, os pensamentos, a arte do corpo e é isso. 

 

Novamente, uma das vozes sociais sobre a surdez elaborada no 

passado é retomada nesse discurso. O conceito de normalização retorna 

fortemente e é respondido pela atriz surda: “para que todos os surdos possam 

estar mostrando que somos gente”. A arte produzida por sujeitos surdos 

também é uma forma de resposta a essas vozes sociais constituídas no 

decorrer da história sobre o sujeito surdo deficiente. 

De acordo com Bakhtin (1995), em cada palavra, temos uma arena em 

miniatura “onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação 
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contraditória. A palavra revela-se, no momento de sua expressão, como o 

produto da interação viva das forças sociais” (p. 66). A linguagem é 

heterogênea, ou seja, o discurso de um sujeito é tecido a partir do discurso do 

outro, que é “exterior constitutivo”. Nesse caso, o já dito que serve de base 

para a construção do discurso, “sob a palavra, há outras palavras” (FIORIN, 

2008, p. 219). 

Segundo Bakhtin, a língua tem a propriedade de ser dialógica, o que não 

está diretamente relacionado apenas ao diálogo feito face a face, mas existe 

uma dialogização interna da palavra, em que ela é atravessada pela palavra do 

outro. “Isso quer dizer que o enunciado, para constituir um discurso, leva em 

conta o discurso de outrem, que está presente no seu” (p. 218). Portanto, o 

diálogo existente no discurso são posições de sujeitos sociais, pontos de vista 

da realidade que, se analisados apenas pelas marcas linguísticas, podem não 

ser revelados. Dessa forma, a constituição de qualquer discurso é 

condicionada pela presença da palavra do outro. Por isso, é impossível 

dissociar do funcionamento discursivo a relação do discurso com o outro, pois 

“todo enunciado de um discurso constitui-se em relação polêmica com o outro, 

o que quer dizer que rejeita um enunciado, atestado ou virtual, de seu Outro no 

espaço discursivo” (p. 222). 

Como síntese dessa categoria observou-se alguns pontos: o conceito de 

cultura surda está diretamente ligado à constituição de uma língua, nesse caso, 

a Libras; a existência de uma força centrípeta nessas falas, sendo uma 

tentativa de controlar a multidão de vozes sobre esse tema com a finalização 

de uma última palavra; os surdos tentam unificar a ideia de que ser surdo é ter 

uma cultura visual expressa, principalmente, através da Libras e 
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provavelmente, devido à necessidade de afirmação perante a sociedade, essa 

temática teve a maior expressividade em número de vídeo. 

 

6.2 TEMÁTICA 2 - ASPECTOS DE CONVIVÊNCIA NA SOCIEDADE 

COM SURDOS E OUVINTES 

 

Na segunda temática analisada nos vídeos produzidos por surdos, é 

possível encontrar os testemunhos de surdos a respeito de situações ocorridas 

na sua convivência com ouvintes, assim como reivindicações a favor do 

respeito, do cumprimento das especificidades dos surdos, como a militância em 

favor de mais intérpretes de Libras e das dificuldades apresentadas devido à 

falta de um ambiente linguístico bilíngue favorável ao surdo no país. Fazem 

parte dessa amostra 08 vídeos. 

 

Vídeo 22 - “Surdos2” (Setembro/2009) 

 

Esse vídeo apresenta um surdo usando a Libras e uma intérprete 

fazendo a tradução para o português oral. Nele, S5 enuncia: 

 

S5- Quando vamos ao médico, não temos intérprete. Por não ter 
intérprete, a mãe, o pai precisam ir junto conosco em todos os 
lugares para perguntar, obter informações. 

 

Portanto, para S5, ele precisaria de um intérprete para ir aos lugares 

públicos, para poder ser mais autônomo em uma sociedade que não conhece 
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sua língua. Todavia como não tem um intérprete à sua disposição, depende da 

tradução da mãe ou do pai para frequentar determinados ambientes.  

É interessante notar que S5 fala sobre a dependência que existe com o 

pai e a mãe, mas não refere a respeito da dependência do intérprete de Libras. 

Nesse sentido, parece que S5 atribui ao intérprete a obrigação de traduzi-lo, 

mas não considera essa relação como de dependência. Aqui podemos encarar 

a situação do intérprete ser muitas vezes um apoio indispensável para o surdo, 

porém, se há defesa do bilinguismo no território nacional, não seria necessário 

a aprendizagem do Português enquanto segunda língua por parte do surdo? 

É fato que a sociedade não está preparada para receber o surdo, pois, 

quando o vê, já é esperado que ele esteja acompanhado de um “responsável” 

ou um tradutor.  

A sociedade encara o surdo dessa maneira, mas as vozes sociais do 

próprio surdo acabam por dizer o mesmo. Um ponto a ser considerado é que 

somos construídos a partir do olhar do outro sobre nós, e nessas passagens é 

possível fazer relação com a alteridade dos surdos. 

No vídeo “Entrevista com S1 parte 1” (Outubro/2008), já comentado 

anteriormente no item 5.1, S1 também aborda o assunto da convivência entre 

surdos e ouvintes. Esse sujeito conta que chorou pelo que falavam sobre ela 

quando foi comparada a um macaco: 

 
S1 - Na escola, eu era motivo de chacota entre meus colegas, porque 
eu achava que estava falando e sempre converso com as mãos (...) 
sempre gesticulando e eu chegava em casa chorava e falava que não 
queria ir mais para a escola e todo mundo ficava tirando sarro. Eu 
ganhei um papel com um desenho de um macaco e dizem que eu 
sou uma macaca porque macaco mexe com as mãos. 
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Lodi (2005) busca na história da educação de surdos o que a fala 

significava para a sociedade no século XVI. Quando Ponce de Leon começou a 

propor um ensino para os surdos, a aprendizagem da fala tinha um peso social 

muito grande. O objetivo primeiro da organização dessa educação era de levar 

os surdos à oralização, pois essa seria a única forma de eles saírem da 

condição de selvagens, sendo elevados à condição de humanos. Esse conceito 

tem suas raízes nos séculos VIII a V a.C., em que Aristóteles afirmava que 

para constituir humano era necessário falar. Portanto, ao atribuir à fala 

condição sine qua non para interagir com o outro, o não falar o rebaixa a uma 

condição de animal. Na fala de S1, as crianças traziam nas suas vozes sociais 

essa concepção, que provavelmente veio das relações sociais estabelecidas 

por elas com outras instituições, tais como família, escola, igreja.  

Em contrapartida, o pai (um sujeito surdo)24 de S1 constituiu um outro 

olhar sobre sua filha e sua surdez, considerando sua língua e sua condição em 

uma família de surdos.  

 

S1 - Meu pai falava assim: “ Peraí, porque você gosta muito de 
assistir o Charles Chaplin, os três patetas, filme mudo? – Porque ele 
me dá felicidade, me faz rir.- Te faz rir? Te dá felicidade? Então, filha, 
você está dando felicidade para seus colegas que estão rindo de 
você, você é uma atriz”. E eu aceitei isso. 

 

 Ao comparar a filha com personagens famosos, parece haver certo alívio 

da família a respeito dessa temática, ou seja, a filha fala com as mãos, é uma 

atriz e está fazendo os outros felizes. Porém, nessa ótica, ainda há a situação 

do riso sobre a ação de alguém.  

                                                 
24 Na entrevista, S1 diz que é filha de pais surdos, com avós e bisavós surdos. 
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Outro exemplo a respeito do olhar da família ouvinte sobre a filha surda 

está no vídeo “Trabalho: Cultura & Identidade Surda - parte II” (Maio/2009): 

 

S2 -Eu não conseguia ouvir. Ficaram preocupados, “o que será que 
está acontecendo”. Levaram-me para um hospital e me examinaram 
e diagnosticaram que eu era surda. Minha mãe ficou triste, chorou e 
ficou preocupada em como seria minha comunicação pelo fato da 
filha ser surda. Então eu cresci e com dez anos me colocaram para 
fazer fono. O tempo foi passando e fui crescendo, comecei a 
encontrar com os Surdos, conhecendo novas pessoas, com o tempo 
foram me chamando para sair e foi quando eu fui pela primeira vez à 
Asce (Associação dos Surdos do Ceará). Comecei a perceber e 
aprender os sinais que antes eu não sabia, sentia-me envergonhada, 
não conseguia me comunicar direito, mas agora melhorei, pois eu 
aprendi no convívio com os Surdos. Sinto-me muito feliz! 

 

Nesse caso, a família não tinha conhecimento sobre as possibilidades 

comunicativas do surdo, diferentemente da família de S1, em que todos 

utilizavam a mesma língua. Para S2, a relação entre os surdos parece dar um 

novo sentido à vida, pois, ao sentir-se “envergonhada, não conseguia me 

comunicar direito”. Após o contato com a associação de surdos, a vergonha 

deu lugar a um sentido de pertencer ao mundo da linguagem. Ambas trazem 

em seu discurso a importância de ter uma identidade.  

O que significa ter uma identidade? Segundo Capovilla (2001, p. 742), o 

termo identidade refere-se ao “conjunto dos caracteres e atributos próprios de 

uma pessoa, tais como nome, profissão, sexo, impressões digitais, defeitos 

físicos, que é típico e exclusivo dela e, consequentemente, considerado, 

quando ela precisa ser reconhecida”. Há destaque não só para a aparência 

física, mas para como essa pessoa se vê no mundo e sua individualidade. É 

muito importante que cada sujeito saiba quem é e que se reconheça como 

parte integrante da sociedade.  
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Santana (2007, p. 42) justifica que: 

 
Identidade é uma construção permanentemente (re)feita que busca 
determinar especificidades que estabeleçam fronteiras identificatórias 
com o outro, bem como obter o reconhecimento de sua pertinência 
pelos demais membros do grupo social ao qual pertence.  

 

Então, a identidade para o surdo significa como ele se relaciona com sua 

surdez, se integra a grupos sociais e com o mundo, a partir de sua condição e 

da escolha de sua língua (oral ou de sinais), que o constitui enquanto sujeito da 

linguagem. 

O vídeo também mostra que a surdez ainda é vista socialmente como 

algo desconhecido, que necessita de cura. De acordo com Valiante (2009), na 

inclusão de alunos surdos em escolas regulares, os pais de crianças ouvintes 

demonstram atitudes preconceituosas, por muitas vezes não aceitarem que 

seus filhos convivam com crianças surdas na mesma sala. Acrescenta, ainda, 

que “há muita ignorância sobre o tema e, apesar de uma parcela da sociedade 

ter um discurso a favor da inclusão, concebem a criança surda como sendo 

anormal e não apenas diferente” (p. 66).  

No caso em foco, S2 só teve contato com outros surdos em idade mais 

avançada e, como não houve a “cura”, a língua de sinais fez mais sentido para 

sua comunicação, resultando em nova concepção de mundo.  

Sobre o contexto familiar, as estatísticas mostram que 95% dos surdos 

nascem em famílias ouvintes e os outros 5% nascem em famílias surdas 

(SILVESTRE, 2007). Esses números nos fornecem um dado relevante: a 

maioria dos indivíduos surdos nasce em famílias ouvintes, que desconhecem a 

surdez e usam apenas a modalidade audioverbal para se comunicar. Assim, 

geralmente são os pais que escolhem a primeira forma de comunicação para 
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os filhos surdos, pois são eles que irão dispor de recursos, tempo, 

investimento, aulas, tratamentos e colégios para alcançar seus objetivos. A 

esse respeito, Santana (2007) ressalta que: 

 
Quando os pais ouvintes têm um filho surdo, eles têm de tomar uma 
decisão: escolher, pelo menos inicialmente, a modalidade de língua 
que o filho usará - audioverbal ou visuomanual (p. 26). 

 
 

Embora exista, em um primeiro momento, o caráter de escolha, nada 

garante que a opção dos pais (ou dos profissionais) corresponderá à escolha 

futura do filho. Já, em famílias surdas, geralmente a língua materna é a de 

sinais, de modalidade visuomanual. Assim, as dificuldades de comunicação 

são menores, pois a família se utiliza da mesma língua e tem uma visão de 

mundo diferente da do surdo educado na língua oral. Porém, mesmo na família 

surda, há certas considerações que precisam ser feitas. Silvestre (2007, p. 62) 

justifica que: 

 
São elementos diferenciadores importantes: a consciência de 
pertencer a uma cultura surda ou não, o fato de serem surdos os dois 
membros do casal ou de um deles ser ouvinte, a língua dominante no 
casal, a atitude com relação à linguagem oral etc. 

 
  

Portanto, a visão da família sobre esse sujeito surdo exercerá profundas 

influências na maneira como ele se percebe e como fala de si mesmo. Ponzio 

(2008) diz que chegamos a nosso “próprio” discurso por meio de um itinerário 

que, “partindo da repetição, imitação, estilização do discurso alheio, chega a 

ironizá-lo, parodiá-lo e criticá-lo em seus propósitos; um itinerário vale dizer, 

que do sério conduz ao paródico” (p. 23). Dessa forma, a visão do outro 

participa da constituição individual do sujeito, modificando constantemente 

nossa visão sobre nós e sobre os outros.  
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Um exemplo da visão da família sobre o sujeito surdo foi encontrado no 

vídeo “Entrevista com S1 parte 1” (Outubro/2008): 

 
S1- Desde pequena, eu achava que o mundo lá fora era deficiente, e 
na minha casa eram todos “normais” porque nós nos comunicávamos 
através da língua de sinais através das mãos e eu ficava com dó das 
minhas amigas vizinhas, nas ruas, que brincavam e ninguém usava 
as mãos só mexia com a boca. – Pai, mãe, porque elas não falam?  - 
Porque elas ouvem - Mas o que é isso? Para mim, o ouvido era um 
órgão com a função de colocar somente o brinco. 

 

 Como já explicitado, S1 faz parte de uma família de surdos, com avós e 

bisavós surdos, portanto sua identidade foi constituída a partir dos olhos de sua 

família. Para essa família, ser surdo não significava deficiência, e sim 

diferença, pois, em seu meio, uma língua viva e expressiva fornecia 

significações a respeito de quem eram.  

Bakhtin (2000) afirma que tudo o que diz respeito à minha constituição, a 

começar pelo nome, vem do mundo exterior, ou seja, da boca dos outros, 

“tomo consciência de mim, originalmente, através dos outros: deles recebo a 

palavra, a forma e o tom que servirão para a formação original da 

representação que terei de mim mesmo” (p. 378). Portanto, a formação 

constitutiva de S1 enquanto surda foi realizada, por meio dos olhares sobre a 

surdez, como identificação e não exclusão. 

A voz do outro está presente em nossa própria voz, pois somos 

constituídos em meio a um caldo heteroglóssico, ou seja, em uma multidão de 

vozes sociais, pois “assim como o corpo se forma originalmente dentro do seio 

(do corpo) materno, a consciência do homem desperta envolta na consciência 

do outro.” (id., 2000, p. 378). 
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Vídeo 25 - “Reflexões de S6 Sobre Surdez” (Setembro/2010) 
 

 

Referentemente à importância do contato com a comunidade surda, no 

vídeo “ Reflexões de S6 Sobre Surdez”, um surdo faz em Libras, sem tradução 

para o português, a apresentação da associação de surdos de Canoas e 

convida os outros surdos para participar das atividades. 

 
S6- Hoje eu quero divulgar o trabalho da associação e apresentar aos 
surdos a nossa associação. É muito bom estar aqui, pois nós temos 
uma história juntos, precisamos estar unidos na associação, 
precisamos ter força para esse trabalho que diz sobre a nossa 
cultura, nossa língua de sinais, precisamos nos reunir para 
compartilhar nossa história enquanto amigos. Eu aceito esse desafio, 
precisamos divulgar e convocar todos para lutarmos juntos. 

 
 

De acordo com Lopes (2007), é possível entender algumas das razões 

para o estabelecimento da comunidade surda, tais como: o sentimento de 

pertencimento a um grupo, a partilha das significações de ser surdo em um 

mundo ouvinte, a comunhão entre os indivíduos (atividades, festas, 

confraternizações), uma sociedade dentro da sociedade ouvinte, criação de 

laços identitários, segurança em poder ser o que se é de verdade e sentir-se 

bem por isso.  

Essas questões impulsionam a comunidade surda para a luta política em 

defesa de seus direitos de minoria linguística e incentivam discussões sobre 

educação de surdos e a respeito de sua presença nos vários setores da 

sociedade. Então, “a comunidade pode ser lida aqui, como um espaço de luta 

pela homogeneidade e pelo apagamento das diferenças individuais” (LOPES, 

2007, p. 78).  
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Ponzio (2008) considera que: 

 
Um grupo social se reconhece como tal através de um processo 
complexo de diferenciação a respeito do que é diferente. Em vez de 
ser resultado de uma escolha, decisão ou ato consciente, a 
identidade do grupo é a consequência, que se aceita de forma 
passiva, de relacionar-se com outros grupos, é uma conclusão-
consequência de outros, de seus comportamentos e de suas 
correntes de pensamentos (p.24). 

  

 Dessa forma, a associação de surdos tende a se reunir exatamente 

porque se sente diferente dos ouvintes, com história e cultura que necessitam 

ser elaborados juntamente com os outros. O conceito de cultura está 

diretamente relacionado com a língua de sinais e novamente com a 

diferenciação da língua utilizada pelos ouvintes. Portanto, como Ponzio (2008) 

afirmou, “a identidade do grupo é consequência”. 

De acordo com Lopes (2003, p. 74), “toda enunciação é um fazer 

coletivo – é a expressão de um sentido que, desde o momento em que “faz 

sentido” para os componentes de uma mesma coletividade, não pode deixar de 

ser social”. Ao relacionar termos como “cultura” e “história”, o autor convida os 

surdos de sua comunidade para que possam fazer parte dessa coletividade. 

 

Vídeo 24 “IX - Ser Surdo no Cotidiano“ (Junho/2010)  

 

Nesse vídeo, S7 relata em língua de sinais (sem tradução para o 

português) duas situações pelas quais passou com ouvintes: 

 

S7 - Com os ouvintes sempre existe dificuldade de comunicação, 
óbvio, mas, se você escrever e mostrar para o surdo, ele irá ficar feliz, 
porque isso facilita a comunicação. Mas já aconteceu várias vezes de 
eu ir a algum estabelecimento e a pessoa que está lá começar a falar 
e eu pedir: Com licença, você pode escrever por favor? E a pessoa 
fazer uma expressão de aborrecimento e escrever. Desse modo, eu 
percebo que os ouvintes não respeitam a pessoa surda, mas alguns 
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ouvintes têm respeito, exemplo, o rapaz que me atendeu foi bem 
atencioso e paciente comigo. Você pode auxiliar o surdo, precisa só 
ter vontade. Se você não sabe Libras, pode escrever no papel. Se o 
surdo não entender, tente fazer expressões faciais, de maneira 
simpática, demonstrando assim educação. Se você ficar bravo, 
escrever de modo rude, o surdo vai perceber sua expressão facial. 
Então, é fácil auxiliar o surdo, escreva, sorria, apresente uma 
expressão facial alegre, porque o surdo sempre irá fazer esse contato 
visual e vai entender a mensagem. 

 

Na primeira situação, S7 narra um episódio no supermercado em que 

teve dificuldades de obter informações com ouvintes, e, em outra, conta que foi 

em um estabelecimento no qual o atendente, ao saber que ela era surda, 

preocupou-se em estabelecer a comunicação por meio da escrita. Ao final do 

vídeo, ela faz uma orientação aos ouvintes, sobre como estabelecer esse 

primeiro contato com os surdos. 

Assistindo a esse vídeo, tem-se a impressão de que a autora o direciona 

aos ouvintes tentando convencê-los a mudar sua atitude perante o surdo. 

Porém, como o vídeo não foi traduzido para o português, provavelmente 

poucos ouvintes tenham acesso ao seu conteúdo. Considerando esse fato, à 

primeira vista, o vídeo parece ter um caráter de “desabafo” para amigos surdos 

sobre as dificuldades por que S7 passou em seu cotidiano. No entanto, ele tem 

a intenção de mostrar como deveria ser o tratamento para com os surdos.  

Uma questão a ser pontuada é sobre o significado do bilinguismo: essa 

abordagem propõe a aprendizagem e a utilização de duas línguas, no contexto 

brasileiro a Libras e o Português. Assim, há compreensão de que o 

envolvimento na comunicação necessita ser dos dois sujeitos: surdo e ouvinte. 

Porém, como apresentado no vídeo, essa situação linguística nos parece algo 

unilateral e monolinguístico. 

Faraco (2009, p.21) aponta que para Bakhtin que “o eu moral se percebe 

único, reconhece estar ocupando um lugar único que jamais foi ocupado por 
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alguém e que não pode ser ocupado por nenhum outro”, logo, ao considerar 

que essas ações seriam suficientes para conversar com qualquer surdo, a 

unicidade de cada sujeito acaba por esvair-se para dar lugar a normalização. 

No entanto, cada ser é singular, pois possui sua história, seu espaço que não 

poderá ser ocupado por nenhum outro. Ao perceber-se como um ser único 

dentro de sua própria existência, este sujeito não poderá ficar indiferente a sua 

unicidade, “ele é compelido a se posicionar, a responder a sua existência: não 

temos álibi para a existência” (id, 2009, p.21). Mesmo tendo a mesma condição 

orgânica (surdos e ouvintes) somos heterogêneos e únicos. 

Outra questão: se o vídeo apresenta enunciados para os ouvintes, como 

“você pode auxiliar o surdo, precisa só ter vontade” ou ainda “se você ficar 

bravo e escrever de modo rude, o surdo vai perceber sua expressão facial”, 

que são indicações do bom trato social e de convivência com os surdos, como, 

sem tradução para o Português, o ouvinte pode adquirir esses conhecimentos? 

Será que o fato de “eu passei por isso e não me entenderam e agora não vou 

traduzir” tem relação com esse vídeo? São questões que podem ser 

elaboradas a partir do “não dito” nesse vídeo.  Nesse contexto, os ouvintes 

reagem de forma discriminatória ao diferente, o que é denunciado pela 

expressão facial e atitudes não cordiais. Essa postura reflete a dificuldade que 

a sociedade, em geral, apresenta para aceitar as diferenças e para reconhecer 

esse sujeito como sua parte integrante. Faraco (2009) relaciona essa não 

resposta social como a morte dialógica, pois todo enunciado espera uma 

resposta, e “nada é mais terrível do que a irresponsividade (a falta de 

resposta)” (BAKHTIN, 2000, p. 356). 
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Vídeo 23 “Entrevista com S1 parte 2” (Outubro/2008)  

 

Percebe-se, nessa entrevista, outro aspecto presente na convivência 

entre surdos e ouvintes: o preconceito. Ao ser questionada sobre o 

preconceito, S1 diz:  

 
S1 - Olha, eu não acredito no preconceito né, eu acredito que as 
pessoas não têm informação. Quando as pessoas não têm 
informações, elas acabam afastando as pessoas com deficiência...  
no meu caso e da minha família, é a surdez. As pessoas afastam na 
escola, os pais, os vizinhos no começo tem aquele pre... aquele medo 
de lidar com a diferença. 

 
Nesse contexto, S1, por ser membro de uma família surda, percebe que 

o afastamento das pessoas ocorre devido ao medo do desconhecido; isso faz 

com que não haja diálogo. A dialogia produz espaço interacional entre o eu e o 

tu, ou ainda entre o eu e o outro, pois “o sujeito perde o papel de centro e é 

substituído por diferentes (ainda que duas) vozes sociais, que fazem dele um 

sujeito histórico e ideológico” (BARROS, 2003, p. 03).  

 

Vídeo 15 “IC x Libras – S8” (Janeiro/2010) 

O vídeo apresenta uma narrativa realizada em Libras, sem tradução, 

sobre a opinião de um surdo a respeito do implante coclear. Os seguintes 

trechos foram extraídos do vídeo: 

 

S8 - Mas o implante, não é bom, porque, por exemplo, o implante 
significa tristeza, o surdo pode falar, mas é triste, por isso os médicos 
doutores influenciam o mundo, dizendo que os surdos precisam 
mudar, precisam do implante. Também que ser surdo é ruim, melhor 
é colocar implante porque vai fazer o surdo falar. A família acredita 
muito nessa fala, então eles veem na televisão ou no jornal sobre a 
divulgação do implante. Eles abrem o jornal e leem sobre o implante 
e se assustam dizendo: Olha isso! Existe o implante coclear, eu amo 
meu filho, mas ele é surdo, eu preciso colocar implante nele! Então o 
médico faz a cirurgia. Mas quem está errado, quem tem a culpa são 
os doutores (...) 
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S8, em seu enunciado, parece estar refutando um discurso médico 

sobre a normalização da surdez. Nesse sentido, está indo contra o movimento 

existente na mídia e na comunidade médica sobre a urgência de implantar os 

surdos para que eles possam estar mais perto do padrão de corpo 

normalizado.  

Ao expressar-se em Libras sobre o implante coclear, S8 objetiva romper 

com o discurso médico atual, que remete ao mecanismo de controle realizado 

em 1880, no qual a língua de sinais foi proibida, por ter havido a opção por 

potencializar a capacidade de fala e da utilização da língua oral pelo sujeito 

surdo. Essa era a verdade para aquela época, pois se defendia que o surdo 

precisava aprender a falar para se adaptar à sociedade ouvinte, ou seja, a 

prática oralista continha o discurso dos especialistas da época.  

Atualmente, cada movimento possui seu mecanismo de controle, uma 

vez que a circulação de discursos está mais diversificada. Para o movimento 

realizado pela comunidade surda, a verdade consiste na valorização da língua 

de sinais e o reconhecimento do sujeito surdo como capaz, enquanto que, no 

movimento clínico, voltado para a medicalização do orgânico, a verdade está 

em corrigir a surdez com o implante coclear. 

Por meio dessas situações, é possível identificar o que Geraldi (1997) 

define como mecanismos externos de controle de discursos, sendo a oposição 

do verdadeiro e do falso, pois “a verdade de uma determinada época apoia-se 

num conjunto denso de práticas que envolvem toda a circulação de textos e de 

falas” (p. 63). Assim, o autor afirma que não há a verdade, “mas se está em 

uma verdade”, resultando em exclusões de discursos considerados falsos, a 

serem definidos historicamente.  
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Outro fato curioso sobre esse vídeo, diferentemente dos outros, é que 

provocou participação nos interlocutores. Nos demais vídeos analisados, não 

havia comentários sobre o conteúdo, porém o vídeo “IC x Libras” suscitou 

respostas que foram escritas abaixo dele.  

O tema “implante coclear”, diferentemente dos outros, fez com que 

houvesse uma cadeia de responsividade pela escrita e incentivou que outros 

surdos mostrassem suas opiniões sobre o assunto. Provavelmente isso 

ocorreu porque o implante coclear é considerado pela comunidade surda 

apenas como um aparato de normalização para o surdo (REZENDE, 2010). 

Esse vídeo teve 15 comentários, que são contraditórios entre si, 

levantando questões polêmicas sobre a surdez25.  

 

S9 - “hoje eu sou surdo usuário de Implante Coclear, oralizado e 
estou aprendendo a me comunicar com os surdos por LIBRAS. Eu 
amo o implante coclear, eu amo LIBRAS, eu amo os ouvintes e amo 
os surdos. Um abraço para todos!”.  
 
 

Já S10, relata que: 

 
S10 - Eu também sou surda pós-lingual, sou oralizada também, mas 
eu amo a Libras e eu sei que para os surdos pré-linguais ela deve ser 
a primeira língua. E o IC pra esses surdos não serve, pelo contrário, 
só vai atrapalhar o desenvolvimento natural da criança. O problema 
todo do IC é que os médicos fazem campanhas para sua divulgação 
na mídia, como se essa cirurgia fosse a salvação dos surdos, 
ignorando totalmente a Libras. 

  

Outra usuária, (S11), que se identificou como surda, defende: 

 
S11- Agora IC é ridículo, nem sempre oralizado é feliz, pelo contrário 
oralizado traz INFELICIDADE, deixa os surdos em SOLIDÃO, por isso 
é melhor a Libras, pq comunicam melhor, se relacionam bem com os 
amigos, coma Libras é possível ir encontro, passear ao shopping, tem 
surdos sinalizando que faz faculdade! “minha família estão querendo 
que eu faça IC, mas eu não quero IC, eu amo a Libras, eu sou surda 
feliz. E tenho amigos surdos (as) que me deixa muito feliz e tenho 

                                                 
25 Esses comentários no YouTube foram realizados por meio da escrita, logo abaixo do vídeo. 
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uma prima também é surda que me deixou mais feliz ainda. Então 
NEM todo surdo oralizado é feliz, pelo contrário traz a 
INFELICIDADE! Traz a SOLIDÃO, então para os ouvintes: vcs 
precisam entender sobre o que é ser surdo? O que é Libras? Vcs tem 
que respeitar a nossa cultura surda! Respeite ok . 

 
 

Constata-se que o tema implante coclear gerou muitos comentários que 

divergiam entre si. Faraco (2009, p. 84) explicita que “é nessa atmosfera 

heterogênea que o sujeito, mergulhando nas múltiplas relações e dimensões 

da interação socioideológica, vai-se constituindo discursivamente, assimilando 

vozes sociais, e, ao mesmo tempo, suas inter-relações dialógicas”.  

O extremismo percebido nos enunciados a favor e contra o Implante 

reflete as vozes sociais históricas de tensão que continuam sendo atuais, e 

relaciona-se com as “verdades” sobre a surdez que foram constituídas no 

decorrer dos tempos.  

S8, por sua experiência, foi compelido a assumir seu posicionamento 

perante sua própria história como autor. S8 fez a tomada de posição autoral, 

pois se posicionou de maneira ativa e realizou enunciações que outros não 

poderiam fazer em seu lugar. O fato de ser um surdo realizando seu discurso 

em Libras causou uma reação nos interlocutores, a de se situar em relação ao 

tema.  

Esses enunciados emergiram como respostas ativas dentre uma 

multidão de vozes interiorizadas. Um pequeno vídeo, de 4 minutos e 08 

segundos, foi suficiente para fazer vir à tona diversas vozes sociais construídas 

no decorrer do tempo na educação de surdos. Nesse sentido, S8 (o surdo 

sinalizador do vídeo) foi capaz de autorar no YouTube, ou seja, conseguir 

assumir uma “posição estratégica no contexto da circulação e da guerra das 

vozes sociais” (FARACO, 2009, p. 87), além de entoar e dar ênfase por meio 
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da Libras, revelando a materialização da tomada de posição (apontando uma 

visão crítica negativa sobre o assunto).  

Para síntese dessa análise, pontuamos algumas considerações observadas 

no vídeo como o aparecimento das vozes sociais historicamente construídas 

sobre quem é o surdo e a procura da difusão da Libras; a dificuldade de 

interação entre surdos e ouvintes resultante da não compreensão por parte dos 

ouvintes além de que os vídeos  podem ser considerados uma resposta à 

comunidade ouvinte e uma forma de elo com os surdos. 

 

6.3 TEMÁTICA 3 – MOVIMENTOS POLÍTICOS 
  

A última temática levantada nesta pesquisa diz respeito aos movimentos 

políticos, totalizando 28% dos vídeos (07 ao todo). Esses vídeos relatam sobre 

manifestações políticas dos surdos e buscam demonstrar para a sociedade que 

os surdos também são cidadãos e que querem o cumprimento de seus direitos.  

 

Vídeo 12 “O que é I.P.I.?” (Agosto/2008) 

 

Esse vídeo foi postado em língua de sinais com legenda em Português e 

mostra vários surdos explicando sobre a lei de isenção do I.P.I. (Imposto sobre 

produtos industrializados), em 1985. Essa isenção é direcionada a pessoas 

com deficiência na compra de carros 0 Km.  

 

S12 – Infelizmente, em 1985, quando saiu a lei de isenção do IPI na 
compra de carro 0 Km os deficientes físicos, visuais e mentais 
conseguiram, mas se esqueceram dos surdos. Mas todos os 
deficientes devem ter os mesmos direitos!  
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Entretanto, a crítica é de que os deficientes visuais, mentais e físicos 

foram contemplados, mas “se esqueceram dos surdos”.  

Nesse momento, a palavra deficiente, tantas vezes rechaçada pela 

comunidade surda, devido à carga semiótica de incapacidade constituída 

historicamente, assume outra conotação nessa reivindicação da comunidade 

surda. Ao enunciarem que os deficientes visuais, mentais e físicos foram 

contemplados na isenção do I.P.I., “mas se esqueceram dos surdos”, acabam 

por englobar os surdos na categoria de deficientes que precisam ter seus 

direitos assegurados, ou seja, o signo ideológico “deficiente” traz índices de 

valores contraditórios.  

Nesse vídeo, foi possível analisar que “o signo se torna a arena onde se 

desenvolve a luta de classes” (BAKHTIN, 1995, p. 46), transparecendo a 

multidão de fios ideológicos carregados de posição axiológica sobre o 

momento apropriado de se reconhecer como deficiente ou não. Também, 

durante o vídeo, várias palavras de ordem, característica de movimentos 

políticos, são proferidas, como: 

 

S9 - Formamos um grupo de surdos para unidos trabalhar e lutar para 
termos esses direitos. Já temos algumas conquistas, vamos trocar 
informações, é uma luta de todos os surdos do Brasil. Não podemos 
esperar o governo, não somos folgados, temos que lutar pelos 
nossos direitos fazendo o governo se mexer para garantir nosso 
direito. Vocês de outros estados devem se reunir, devemos trocar 
informações constantemente, elas precisam ser feitas por todos os 
estados ao mesmo tempo. Lembre-se que a união faz a força. Vamos 
continuar enviando e-mails para os senadores, é o jeito deles 
lembrarem de nós. Nós somos 6 milhões de surdos, o Brasil precisa 
nos ouvir.  

  

Lopes (2007) afirma que “ser surdo é viver permanentemente 

reivindicandoum outro olhar do outro sobre si e viver permanentemente 

suspeitando de seu próprio olhar sobre si mesmo” (p.56). Nesse sentido, a 



144 
 

autora explica que a identidade cultural do sujeito surdo é sempre uma 

identidade combativa, reativa, de minoria e de luta. Há pouco tempo, os surdos 

são reconhecidos enquanto uma minoria linguística, no Brasil. Somente em 

2002, por meio da Lei 10.436, a Libras foi oficializada no país. Até que a lei 

fosse aprovada, muitos movimentos políticos foram realizados no sentido de a 

comunidade surda apresentar-se perante a sociedade enquanto diferente e não 

deficiente. Portanto, uma característica desses movimentos é criar estratégias 

para garantir os espaços dos surdos na sociedade e assim procurar uma 

(re)ssignificação social da surdez. Muitas vezes, o centro do “embate” são 

surdos versus ouvintes, como posto na frase “nós somos 6 milhões de surdos, 

o Brasil precisa nos ouvir”. 

A enunciação (enquanto produto da fala) não pode ser considerada 

como individual no sentido estrito do termo, assim como não pode ser 

explicada a partir das condições psicofisiológicas apresentadas pelo sujeito 

falante, mas a enunciação é de natureza social (BAKHTIN, 1995). Portanto, a 

militância da comunidade surda, que algumas vezes é encarada como 

agressiva, é proveniente de um meio social que ocupa na sociedade, sendo 

nesse espaço constituída como deficiente e sem direitos. Então, os valores 

sociais contraditórios são confrontados na arena, ou seja, na palavra. 

A forma como a sociedade encara os surdos, como deficientes, surdos-

mudos, mudinhos, produz enunciados na comunidade surda que tentam 

responder às vozes sociais historicamente construídas sobre a surdez. Dessa 

forma, a enunciação proveniente dos surdos engajados em movimentos 

políticos foi constituída pelo conjunto das condições de vida de uma 

determinada comunidade linguística (BAKHTIN, 1995). 
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Um vídeo com esse conteúdo, realizado em Libras, nos mostra que a 

linguagem não é morta, pois ela se refere ao mundo “e é por ela e nela que se 

pode detectar a construção histórica da cultura, dos sistemas de referências” 

(GERALDI, 1997, p. 179). 

 

Vídeo 14 “Contra o Fechamento de Escolas Especiais para Surdos em 

Osasco” (Novembro/2008)  

 

Esse vídeo aborda a temática da proposta de inclusão do MEC na área 

da surdez, propondo o AEE (Atendimento Educacional Especializado) para os 

alunos surdos que frequentam o ensino regular no contraturno. 

 

S12 – Me assustei porque através do documento que o MEC 
preparou para o atendimento educacional especializado para 
professores que trabalham com alunos especiais, a secretaria de 
educação de Osasco, que hoje atende em torno de 70 alunos surdos, 
decidiu em 2009 incluí-los em salas regulares com ouvintes e 
consequentemente em 2010 fechar a escola de surdos que existe no 
município. Eu não concordo com o que está acontecendo, é 
impossível mesmo com a presença de intérpretes. Também os alunos 
vão para a escola de manhã e de tarde, ou seja, pela manhã estudam 
e à tarde vão ter reforço e outras atividades! Na minha opinião, não 
vai adiantar, pois ficarão na escola em torno de 10 horas! À noite 
estarão exaustos! Eu convivo desde pequeno na comunidade Surda e 
sei que não funciona! Sei que os surdos vão para aula onde foram 
inclusos e, se termina 12hs, não voltam para o reforço à tarde e o 
professor fica folheando revista, usando internet, passeando. O pior é 
que o Governo paga o salário do professor, que, na realidade, acaba 
sendo como se estivesse jogando no lixo! 

 

Esse posicionamento é contra o fechamento da escola especial daquela 

cidade, além de dizer que, embora o surdo fique na escola o dia inteiro, sem a 

metodologia correta e contato com outros surdos, ele não desenvolve seu 

potencial educacional. Por trás dessa visão, há a defesa da escola bilíngue e 

da escola para surdos.  
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Lopes (2007) pontua que a escola especial foi criada para um grupo de 

alunos que, acreditava-se, não conseguiriam conviver com os outros alunos 

ditos normais por questões cognitivas, físicas, sensoriais e emocionais. Essa 

escola “especial” foi criada com um forte atravessamento clínico e pedagógico-

corretivo, portanto, “a escola especial está impregnada de saberes que a 

produzem como um espaço de reabilitação, assistência, cuidado e de 

educação menor para quem não se imaginava ser capaz de aprender” (p.79). 

Pela afirmação de S12: “e o professor fica folheando revista, usando internet, 

passeando” e “o pior é que o Governo paga o salário do professor, que na 

realidade acaba sendo como se estivesse jogando no lixo!”, há profissionais 

que ainda estão atravessados por ideias de que os alunos surdos são 

incapazes de aprender, de organizar-se e ter autonomia (id, 2007). 

Essa visão sobre os professores vem de uma escola especial que ainda 

se preocupava em manter os alunos ocupados, com atividades que não são 

voltadas para o conhecimento acadêmico, mas sim para a sua ocupação. S12 

termina o vídeo fazendo um pedido: 

 

S12 - Ajudem a comunidade, pois a educação de surdos não pode 
ser prejudicada, afinal sabemos o quanto é importante. Esclareçam 
que da Educação Infantil até o ensino fundamental II (8ª. Série) não 
podem incluí-los e que é favorável que aconteça a partir do ensino 
médio. Aí sim, com o apoio do intérprete de LIBRAS - Língua 
Portuguesa os alunos poderão estar em igualdade! Isso sim é 
respeitar o direito de cada um.  

 

A inclusão proposta pelo MEC é rechaçada nesse vídeo, em que o 

sujeito surdo defende a inclusão, porém com outra perspectiva, ou seja, que 

ele permaneça na escola de surdos até a 8ª série e, então, no ensino médio, 
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sejam matriculados na escola regular, com o apoio linguístico do intérprete de 

Libras. 

A preocupação exposta no vídeo sobre o fechamento das escolas 

especiais, esse ”desserviço à educação dos surdos” (CAPOVILLA, 2008), tem 

relação com a aprendizagem dos alunos surdos e também com o significado 

que a escola de surdos tem para esse grupo: fortalecer a comunidade surda e 

a interação entre os surdos. 

Segundo Lopes (2007), os surdos mantêm-se unidos em associações, 

em grupos, em igrejas, mas a escola se constituiu como um locus principal 

para articulação e resistência cultural. Parece que, nas escolas, os movimentos 

surdos se legitimam, por ganharem mais notoriedade e força política. A escola 

não é apenas um estabelecimento, mas um espaço em que o saber e o poder 

se articulam.  

 
É no espaço escolar que estão em jogo os poderosos mecanismos de 
atribuição e imposição de sentidos, de definição e normalização de 
determinadas identidades, de hegemonização de determinadas 
práticas culturais, de circulação dessas ou daquelas políticas de 
identidade (p. 55).  

 

Para Bakhtin (1995), o movimento de transformação social/ideológica 

depende da uma organização interindividual, ou seja, a própria especificidade 

do ideológico reside no fato de ele situar-se entre indivíduos organizados. 

A escola de surdos permite essa organização entre os sujeitos, que, em 

contato, estabelecem interações as quais produzem transformações sociais 

e/ou reivindicações, além da língua de sinais ter um espaço “seguro”26 para sua 

circulação. Enquanto existirem as escolas para surdos, a língua de sinais pode 

permanecer viva e presente nesse espaço. 
                                                 
26 Existem escolas especiais para surdos que não priorizam a língua de sinais, por atuarem na 

perspectiva oralista.  
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Vale ressaltar que nem toda escola que tem alunos surdos pode ser 

considerada bilíngue, visto que, para existir essa condição, a Libras e o 

Português necessitam circular nesse ambiente “o que garante de fato sua 

inserção nas comunidades surdas e dos ouvintes.” (VALIANTE, 2009, p. 31).  

O discurso de S12 de “ajudem a comunidade, pois a educação de 

surdos não pode ser prejudicada, afinal sabemos o quanto é importante ”traz 

uma réplica de combate ao enfraquecimento das escolas para surdos e da 

perda desse espaço tão significativo. Isso porque as primeiras iniciativas de 

preocupação quanto ao desenvolvimento do sujeito surdo, assim como os 

movimentos de reconhecimento da língua de sinais, começaram nos âmbitos 

educacionais.  

 

Vídeo 6 “Inovações Tecnológicas sobre Comunicações Digitais p/Surdos” 

(Outubro/2008) 

 

Nesse vídeo, uma surda (S13), usando Libras, com tradução para o 

português oral, faz um resumo de seu trabalho de conclusão de curso (TCC) da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a respeito do tema “Inovações 

Tecnológicas sobre Comunicações Digitais para Surdos”. O objetivo de seu 

trabalho é apresentar algumas possibilidades de comunicação que o sujeito 

surdo pode encontrar em uma sociedade que busca a inclusão. Após a 

apresentação do resumo, a autora finaliza dessa forma seu vídeo:  

 

S13 - Convido você a assistir a minha banca de TCC pela PUC com o 
título “Inovações tecnológicas sobre comunicações digitais para 
Surdos” e conhecer mais desse trabalho que eu tenho certeza que 
poderá ajudar as lutas e as reivindicações do povo surdo”.  
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Pode-se analisar que S13 considera a educação como uma 

possibilidade de realizar mudanças sociais, pois o trabalho pesquisado tem o 

principal intuito de “ajudar as lutas e as reivindicações do povo surdo”. Assim, 

por meio de seu texto, S13 produz uma atividade discursiva dizendo algo a 

alguém. Em um dado momento do vídeo, a autora enuncia: 

 

S13 - A surdez muitas vezes não é notada como as outras 
deficiências, mas a surdez merece nossa atenção no sentido das 
necessidades mais básicas do ser humano: a comunicação. Eu,como 
surda, como cheguei hoje aqui? Infelizmente, a maioria da população 
surda de nosso país é de baixa renda. 

 

A frase “eu, como surda, como cheguei hoje aqui?” parece fora do 

contexto da descrição da pesquisa. Todavia Geraldi (1997) chama nossa 

atenção para que o autor destine seu texto à leitura pelo outro, sendo este 

imaginário ou real. Caso o autor não perceba o outro enquanto seu interlocutor, 

não há produção de textos, pois é para o outro que produzimos o texto. O outro 

se insere já na produção do texto, pois é uma condição para que ele exista, “é 

porque se sabe do outro que um texto acabado não é fechado em si mesmo” 

(p. 102). Portanto, ela parece responder a um questionamento feito por 

ouvintes: pois é uma surda, mulher, apresentando seu trabalho de conclusão 

de curso em Libras. Essa situação reflete o movimento de responder a vozes 

sociais que acabam por fazer parte de nossa constituição. 

 Nesse sentido, nos vídeos sobre Política encontramos discursos em que 

os surdos procuraram confrontar os valores negativos e de exclusão 

constituídos há séculos; procuram assegurar seus direitos em uma sociedade 

majoritariamente ouvinte; mostram o desejo de fortalecer as comunidades 



150 
 

surdas e garantir que a Libras seja respeitada, por ser considerada como parte 

de sua cultura.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao pensar nas considerações finais, precisamos lembrar as iniciais, que 

nos tiraram do lugar comum. Uma delas foi o impacto que nos causou nosso 

primeiro contato com as ideias bakhtinianas. 

Ao conhecer a teoria da linguagem de Bakhtin, duas formulações 

chamaram especialmente nossa atenção: a palavra é uma arena de vozes em 

que os valores sociais se confrontam a cada momento e o que falamos não 

existe fora do contexto social (BAKHTIN, 1995).  

Sabe-se que a linguagem articulada é uma atividade humana, que nos 

diferencia dos animais, porém, quando pensamos na profundidade de nossas 

palavras, que são relacionadas com nosso passado, com o passado dos outros 

e ainda se encontram em embate no presente, percebemos a infinitude do ser 

humano.  

É interessante notar que, embora as pessoas partam do mundo físico, 

suas palavras ainda repercutem e fazem movimentos incríveis em outras que 

ainda permanecem em nosso plano.  

Assim, a internet pode ser encarada como mais um espaço para a 

propagação de enunciados, que são elos de uma cadeia muito complexa 

formada por outros enunciados (BAKHTIN, 2000).  

Para iniciar esta análise, fomos procurar na história da surdez as vozes 

que ainda repercutem na era da informação. De acordo com Geraldi (1997), 

somente o olhar contemporâneo pode buscar na história os avanços e recuos, 

pois cada diferente iniciativa responde “às concepções e visões de mundo, às 

concepções de homem e aos interesses específicos de determinada formação 

social” (p. 85).  
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No caso da surdez, cada voz social constituída no tempo não pode ser 

encarada apenas como uma opinião, mas precisa ser investigada de acordo 

com o contexto social em que foi produzida, para se compreender o impacto 

dos discursos e a constituição dos conceitos.  

Verificamos que as palavras enunciadas no século V a.C. sobre quem é 

o sujeito surdo podem ser encontradas nas enunciações de vídeos no YouTube 

em pleno século XXI. E essas vozes ainda circulam com muita força. Assim, 

pudemos constatar empiricamente que tomamos nossas palavras não de 

dicionários, mas dos lábios dos outros (FARACO, 2009).  

O objetivo deste trabalho foi analisar os discursos produzidos por surdos 

em vídeos postados no YouTube a respeito da cultura surda, aspectos de 

convivência na sociedade entre surdos e ouvintes e movimentos políticos. 

Em relação à cultura surda, observou-se que seu conceito está 

diretamente ligado à constituição de uma língua: a Libras. Por meio das 

afirmações referentes à surdez, pode-se perceber uma força centrípeta, ou 

seja, uma tentativa de controlar a multidão de vozes sobre esse tema com a 

finalização de uma última palavra. Embora o conceito de surdez tenha sido 

constituído por várias vozes sociais, parece que, por meio dos vídeos, os 

surdos tentam unificar a ideia de que ser surdo é ter uma cultura visual 

expressa, principalmente, através da Libras. Provavelmente, devido à 

necessidade de afirmação perante a sociedade, essa temática teve a maior 

expressividade em número de vídeos. 

Apesar da existência desse movimento em relação à Libras, sabemos 

que ela ainda não é amplamente divulgada no território brasileiro, o que pode 

representar uma limitação aos surdos em relação à exposição de suas ideias e 
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opiniões nessa língua. Nesse caso, muitos deles optam por utilizar o português 

escrito. O problema é que, fazendo uso da língua portuguesa, o surdo pode 

encontrar dificuldades de expressão, tanto pelo não conhecimento profundo 

dessa língua como, até mesmo, pela situação “embaraçosa” de querer se fazer 

entender lançando mão de uma língua que não domina, o que pode frustrar 

seu objetivo de comunicação com os ouvintes.  

Em razão dessas situações, o discurso poderá ficar reduzido ou, ainda, 

na pior das hipóteses, não ser compreendido. Já que a Libras é algo tão 

defendido pelos surdos enquanto cultura de sua comunidade, acreditamos que 

o não conhecimento dela por parte dos ouvintes tenha gerado a segunda 

temática: convivência entre surdos e ouvintes. 

A análise dos vídeos dessa categoria abordou a dificuldade de 

comunicação e de interação entre ouvintes e surdos, ora devido à diferença da 

língua utilizada, no sentido de os ouvintes não conhecerem a Libras, ora em 

razão dos estigmas que muitos ouvintes têm em relação aos surdos. 

Os conceitos elaborados no decorrer da história a respeito da língua de 

sinais e do sujeito surdo acabaram por fazer parte da realidade dos surdos na 

sociedade atual. Um desses conceitos é relacionado à definição da língua de 

sinais que, no decorrer dos tempos, recebeu várias vozes, como ser resumida 

a gestos ou não ser considerada uma comunicação prestigiada na sociedade, 

visto que a maioria das pessoas são ouvintes e utilizam a língua oral.  

Entretanto, além de já ter sido comprovado que a língua de sinais possui 

uma gramática, a análise dos vídeos evidenciou que ela é expressão “das 

relações e lutas sociais, veiculando e sofrendo o efeito desta luta, servindo, ao 

mesmo tempo, de instrumento e de material” (BAKHTIN,1995, p.18). Ademais, 
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também é uma comunicação verbal e, assim, “implica conflitos, relações de 

dominação e de resistência, adaptação ou resistência à hierarquia” (id, 1995, 

p.15).  

Caso a Libras fosse realmente apenas gestos, como alguns proferem, 

esta pesquisa não poderia ter sido realizada. Portanto, uma das premissas 

utilizadas é a de que os surdos, ao utilizarem a língua de sinais, teriam o que 

dizer. Por meio dos sinais (suas palavras), foi possível identificar uma arena de 

vozes em miniatura, onde os valores sociais, muitas vezes de orientação 

contraditória, revelam-se como produto de interação viva das forças sociais 

(id.,1995).  

Pode-se constatar que o YouTube despertou o interesse dos surdos, 

autores dos vídeos, em comunicar-se ao gravar suas narrativas em Libras. 

Alguns vídeos foram legendados em português para que ouvintes pudessem 

tomar conhecimento de seu discurso. Esses vídeos auxiliaram a difusão da 

Libras no contato com pessoas de outros locais, assim como podem despertar 

a conscientização sobre quem é o sujeito surdo. Nesse sentido, o vídeo é uma 

resposta à comunidade ouvinte e uma forma de elo com os surdos. 

 E finalmente na terceira temática a respeito dos movimentos políticos, os 

surdos procuram confrontar os valores negativos e de exclusão constituídos há 

séculos, buscando assegurar seus direitos, formar comunidades surdas e 

garantir que a Libras seja respeitada. 

A história da surdez nos revela, por exemplo, que, em muitas situações, 

os ouvintes tomavam as decisões pelos surdos, culminando em situações 

prejudiciais a eles, como a proibição da língua de sinais depois do Congresso 

de Milão em 1880 (KLEIN, FORMOZO, 2008). No entanto, com as 
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possibilidades de interatividade que o YouTube oferece, o surdo pode produzir 

vídeos de cunho político em sua língua, tendo, inclusive a possibilidade de 

convidar outros sujeitos para partilhar da mesma causa. 

Concordamos com Villaça (2010) ao dizer que a sociedade 

contemporânea abre espaço para o indivíduo, acometido por uma febre de 

atividade e interatividade. Para ele, a capacidade de comunicar-se é de suma 

importância. Com a promoção das tecnologias da comunicação, as pessoas 

buscam modos de intervenções na sociedade por meio de inúmeros 

dispositivos, instaurando dessa forma novos padrões e linguagens. “Agora, a 

interatividade é a palavra de ordem, sinônimo da atividade do utilizador” (p. 60). 

Nossa pesquisa evidencia que o YouTube é meio de divulgação de ideias e 

discursos também para o sujeito surdo. 

Este estudo nos ofereceu dados e condições para considerar que a 

ferramenta YouTube proporciona ao sujeito surdo um novo espaço interativo 

em sua produção discursiva através do estabelecimento dessas interações que 

são decorrentes dos elos sociais criados em nossa sociedade. É na interação 

com o outro que absorvemos o conteúdo ideológico, é pelas percepções do 

outro, pela sua enunciação, que pensamos sobre o que ele disse e incluímos 

nossas impressões provenientes de outras interações. 

O YouTube também pode ser tomado como espaço de interlocução 

(GERALDI, 1997), que é entendido como lugar privilegiado para a produção de 

linguagem e de constituição de sujeitos. Foi possível concluir também que, por 

meio do YouTube, os surdos conseguiram estabelecer motivos para uma 

valorização do “ser surdo”, o que representa possibilidade de construção de um 

novo olhar sobre a surdez e a língua de sinais. 
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Porém, percebe-se que o assunto surdez e YouTube não se esgota 

nessa pesquisa , pois procuramos  abrir caminhos para novas discussões que 

envolvam o impacto das novas tecnologias na realidade dos surdos no Brasil.  

Algumas ideias relacionadas à esse tema seriam: realizar um 

comparativo entre o que os surdos e ouvintes falam sobre a surdez nos vídeos; 

identificar quais conceitos que a mídia televisiva atribui ao sujeito surdo, visto 

que existem no site reportagens originalmente veiculadas na televisão; analisar 

os movimentos políticos dos surdos no YouTube e se esses manifestações 

produzem impacto na realidade dessa comunidade do Brasil e conhecer as 

opiniões e respostas dos surdos perante a legislação educacional brasileira 

sobre assuntos como inclusão e educação especial. 

Pelas análises dos discursos de surdos, pudemos perceber que as 

palavras são realmente tecidas a partir de uma multidão de fios ideológicos que 

sustentam a trama formada pelas relações sociais (BAKHTIN, 1995). Cada 

enunciado que serviu de base para esta análise mostrou que a palavra “sempre 

será o indicador mais sensível de todas as transformações sociais, mesmo 

aquelas que apenas despontam, que ainda não tomaram forma” (p.41).  

No caso dos surdos, quando são autores e produzem seus enunciados 

na sociedade, acabam por abrir caminhos, possibilitando que novos elos se 

formem e novos discursos se somem a essa grande arena de vozes na qual 

somos constituídos. 
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