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RESUMO 

Na atualidade, dialogamos com discursos divulgados em outdoors, jornais, revistas, 
televisão, rádio e sites que permeiam o dia a dia, costurando diversas vozes sociais. 
Em vista disso, o objetivo desta pesquisa foi analisar publicações dos jornais do Sul 
do Brasil que apresentassem de forma direta ou indireta enunciados discursivos 
produzidos por surdos, por outros sujeitos e pelo jornalista autor da publicação a 
respeito da surdez. O enfoque sócio-histórico alicerçou nossas reflexões sobre e na 
linguagem. A pesquisa partiu do princípio de que a linguagem é uma atividade 
social, sendo os discursos concebidos como um trabalho dialógico de dimensões 
sócio-histórico-ideológicas. Isso representa um comprometimento desta pesquisa em 
contextualizar a produção dos discursos jornalísticos, bem como a movimentação 
valorativa dos sentidos construídos na e pela linguagem. A partir da busca nos 
arquivos digitais de três jornais do Sul do Brasil, do ano de 2008 a 2010, foram 
coletadas 177 publicações, posteriormente categorizadas de acordo com estado, 
jornal, ano de publicação e existência de discursos do sujeito surdo. A categoria há 
fala direta ou indireta de uma pessoa surda serviu como critério de exclusão. Dessa 
forma, analisamos por meio da análise dialógica do discurso, 21 publicações que 
apresentavam falas de sujeitos surdos, de outros sujeitos citados na publicação e 
pelo jornalista a respeito da surdez. Os resultados evidenciaram que quando a 
surdez é vista na publicação como falta, como problema, a solução proposta pelas 
publicações não vem dos surdos, mas sim de fora, por meio por exemplo da ajuda 
de  um intérprete de Libras ou de uma cirurgia no ouvido. Enquanto parte das 
publicaçõesdetem-se na falta, outras focam-se nas possibilidades vindas do próprio 
surdo, demonstrando como as contradições da linguagem do passado e do presente 
saem da conversa cotidiana do boca a boca e ressurgem ressignificadas nas 
notícias dos jornais. A presente pesquisa, como contraproposta às perspectivas 
clínico-terapêutica e socioantropológica da surdez, propõe repensar a surdez a partir 
de uma Perspectiva Sócio-Históricada , lançando uma nova voz para dialogar com 
os discursos da área e percebendo o surdo de forma singular, histórica e social. 

 

Palavras-chave: Surdo. Jornal. Bakhtin. Análise dialógica do discurso. Perspectiva 
Sócio-Histórica. 

  



 

 

ABSTRACT 

Currently, we dialogue with discourses published on billboards, newspapers, 
magazines, television, radio and websites that permeate everyday life, weaving 
various social voices. In view of this, the objective of this research was to analyze 
publications of newspapers in southern Brazil that presented directly or indirectly 
discursive statements produced by deaf people, by other subjects and by the 
journalist author of the publication about deafness. This research assumed that 
language is a social activity, and the speeches designed as a dialogic work with 
social, historical and ideological dimensions. This represents a commitment of this 
study in contextualize the production of journalistic discoursesas well asthe 
movement of evaluative meanings constructed in and through language. From the 
search of digital files of three newspapers in southern Brazildouring the years 2008 to 
2010, 177 publications were collected, which were categorized according to state, 
journal, year of publication andexistence of deaf individualsdiscourses. The category 
existence of directly or indirectly speaks to a deaf personserved as an exclusion 
criterion. This way, we analyzed through dialogic discourse analysis, 21 articles that 
presented deaf people speak, speak of other subjects mentioned in the publication 
and the journalist speak about deafness. The results showed that when deafness is 
seen in the publication as missing, as a problem, the solution proposed by the 
publications is not deaf, but from the outside, through for example the help of an 
interpreter pounds or surgery in the ear. As part of publicaçõesdetem up failing, 
others are focused on the possibilities of coming himself deaf, demonstrating how the 
contradictions of the language of the past and present come out of the mouth of 
everyday conversation mouth and resurface resignified in newspaper reports. This 
research, as a counter to the clinical-therapeutic perspective and anthropological 
deafness, proposes rethinking deafness from a Socio-Historical Perspective, 
launching a new voice to talk to the speeches of the area and realizing the deaf as 
unique, historical and social way. 

 

Keywords: Deaf. Newspaper. Bakhtin. Dialogical discourse analysis. Socio-
Historical Perspective. 
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1 INTRODUÇÃO 

Não é possível ficar apático e complacente com aquilo com que se toma 
contato. Mas é preciso também muita paciência! Porque não se pergunta 
adequadamente se ainda não se sabe um pouco daquilo sobre o que se 
quer perguntar. É preciso saber sobre para poder perguntar sobre 
(PFEIFFER, 2011, p.341). 

 

Quero iniciar esta caminhada com você, leitor, me apresentando. Nasci em 

uma família bilíngue onde aprendi a Língua Brasileira de Sinais (Libras) como 

primeira língua. Toda a palavra verbalizada por meus pais era acompanhada de seu 

sinal em Libras, pois minha irmã mais velha, Janaína, é surda.Logo que descobriram 

sua surdez, meus pais buscaram a ajuda de profissionais fonoaudiólogos e médicos 

que os orientaram durante alguns anos na construção de uma família bilíngue.Minha 

mãe me conta que aos seis meses eu manifestava entendimento pelos sinais, tanto 

os feitos pela Janaína quanto por meus pais. Eu tinha em torno de um ano e dez 

meses quando usei o primeiro sinal ensinado por minha irmã: com uma mão fazia o 

sinal de mamãe (dedo indicador ao lado do nariz) e com a outra apontava para 

nossa mãe. Meus pais contam que todos ficaram muito felizes com minha 

sinalização e que Janaína batia palmas de tanta alegria. 

Depois dos dois anos de idade, comecei a falar algumas palavras em 

português, antes disso, segundo minha mãe, eu preferia usar a Língua de 

sinais,sendo por meio dela e do português,que iniciei minha caminhada na 

linguagem. Interessante que quando eu tinha três anos de idade e minha irmã cinco, 

criamos o que o fonoaudiólogo chamou na época de dialeto em Libras, ou seja, 

criamos nossos próprios sinais para conversar, brincar e brigar sobre aquilo que 

queríamos. O fonoaudiólogo explicou aos meus pais que isso era comum com 

irmãos que usam Libras e sugeriu que meus pais entrassem embaixo da mesa, onde 

gostávamos de conversar, para aprender estes sinais, relacionando-os com os 

sinais da Libras. Assim meus pais fizeram e fomos construindo uma linguagem em 

comum. 

Quando assistíamos a um filme ou desenho, era eu quem, na maioria das 

vezes, traduzia do Português para a Libras para minha irmã. Minha mãe sempre 

dizia: "se você, Débora, estiver assistindo a alguma coisa e a Janaína estiver junto, 

ela tem direito de saber o que é que está sendo dito na televisão". 
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Éramos uma família bilíngue mesmo quando a Janaína não estava presente. 

Aos treze anos de idade, comecei a atuar como intérprete voluntária na Igreja 

Luterana São Paulo, ao lado da Escola Especial Concórdia, em Porto Alegre, onde 

minha irmã estudou. A congregação precisava de alguém para traduzir os cultos e 

eu me candidatei. Foi um excelente aprendizado e fiquei alguns anos como 

intérprete desta Igreja. Hoje, sigo atuando como tradutora-intérprete de Libras, 

concursada na UTFPR, e trago comigo os aprendizados que tive no meu núcleo 

familiar. Aprendi a respeitar as diferenças, a dialogar em duas línguas e a viver em 

harmonia buscando sempre compreender o outro, mesmo que isso levasse tempo, 

mesmo que novos sinais precisassem ser criados e novos caminhos construídos. 

Graduei-me em Psicologia na PUCRS e tinha muito interesse em atender 

surdos no consultório, pois percebia que na época não existiam psicólogos que 

soubessem Libras em minha cidade. Por não me sentir preparada e ainda bastante 

jovem, acabei não clinicando em Porto Alegre. Segui meus estudos com o mestrado 

em Comunicação Social, na Faculdade de Comunicação Social– FAMECOS-

PUCRS, no qual fiz a análise do discurso de reportagens de uma revista de bairro 

tendo como teóricos de base Patrick Charaudeau,Michel Foucault e Edgar Morin. 

Sempre tive interesse pela influência que as mídias exercem na sociedade, e o 

mestrado despertou-me o desejo por aprofundar a relação entre mídia e surdez, não 

abordada na pesquisa da dissertação. 

Ao me mudar de Porto Alegre para Curitiba, busquei um grupo de pesquisa 

que trabalhasse na área da surdez. Fui recebida pela professora Ana Cristina 

Guarinello que me apresentou um teórico desconhecido por mim até então, Bakhtin. 

As leituras de seus textos e reflexões que fizemos no grupo permitiram que eu 

desenvolvesse um novo olhar a respeito da surdez e dos surdos. Cabe já 

inicialmente esclarecer que tradicionalmente existem duas perspectivas teóricas 

apresentadas nos estudos da surdez: a médico-clínica e a socioantropológica. Os 

estudos que fiz de Bakhtin e seu Círculo me permitiram enxergar uma nova 

possibilidade para refletir sobre esta temática, a qual extrapola grande parte dos 

estudos existentes, a pespectiva Sócio-Histórica. No doutorado, em Distúrbios da 

Comunicação, segui, então, com a pesquisa em mídia jornalísticas voltando-me à 

temática da surdez. Sendo este campo próximo de mim, de minha história, refletir e 

pensá-lo cientificamente foi um grande desafio, principalmente nos dois primeiros 
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anos do doutorado, quando comecei a coletar as publicações nos jornais e 

encontrei, inclusive, depoimentos meus e de minha irmã Janaína. Precisei fazer um 

movimento para me permitir repensar os surdos e a surdez e possibilitar, assim, o 

nascimento de uma tese com novas visões. 

Concordo com Faraco (2009) quando afirma que a consciência está sempre 

em relação com as vozes que nos circundam, sempre em oposição e relação ao 

outro, sendo o sujeito determinado ao mesmo tempo em que é determinante. Cresci 

envolvida com a comunidade surda, com discursos sobre a cultura e a Identidade 

Surda, sobre os direitos e desejos deste grupo. Acompanheie apoiei o movimento de 

oficialização da Libras e, ao ser oficializada, fiz juntamente com minha irmã o 

primeiro ProLibras1 do Brasil, ou seja, presenciei o movimento de reconhecimento 

legal da Libras e o empoderamento dos surdos neste processo. Mas, as leituras e 

discussões durante o doutorado, as rodas Bakhtinianas, me fizeram pensar de outra 

forma. Não uma forma que descarte o que vivi, que vá contra todas estas 

experiências, pois isso não é possível, mas uma forma de pensar que trouxesse 

consigo novas possibilidades e olhares. Esse foi o desejo constante na construção 

desta tese. 

A citação abaixo expressa meu sentimento enquanto pertencente a 

comunidade surda, intérprete, irmã de surda, e pesquisadora da área da surdez: 

Como se o surdo tivesse apenas uma escolha: ―ou você está do nosso lado 
ou está contra‖. E, com relação ao pesquisador, é como se estivesse fadado 
a ser cúmplice ou crítico.Isso porque, na prática, afastar-se de estratégias 
expressivas legitimadas e de formas de pesquisa predefinidas e autorizadas 
pode representar o risco de uma perda de ―identidade‖ (SANTANA e 
BERGAMO, 2005, p.579). 

 

A familiaridade com o tema e as vozes de autoridade envolvidas nesta trama 

poderiam me cegar no processo de construção da tese. Para transformar, então, 

uma temática em objeto de estudo, é necessário que o pesquisador torne-a estranha 

a ele de início. Isto permitirá a ele traduzi-la em um processo que tornará o tema de 

estranho a familiar, e vice-versa (AMORIM, 2004). Segundo Sampaio (2005, p.6), 

cabe ao pesquisador "deslocar-se em direção ao território do outro para poder 

                                            
1
Exame Nacional para Certificação de Proficiência no uso e no ensino de Libras e para Certificação 

de Proficiência na tradução e interpretação de Libras/Português/Libras 
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realizar um trabalho de escuta da alteridade, para poder traduzi-la e transmiti-la". As 

leituras de Bakhtin e as reflexões resultantes delas tornaram a surdez objeto 

estranho a mim para que, então, eu construísse uma tese que permitisse 

reaproximar-me, falando da temática com rigor e amor. 

É fundamental, então, refletirmos que há, sim, uma história que nos constitui, 

mas há também o desejo por refletir sobre esta história e redimensionar as 

trajetórias feitas para que novos portos sejam alcançados e novas visões propostas. 

Convido, então, o leitor a conhecer esta pesquisa e as propostas que temos com 

este trabalho.2 

 

Navegar é preciso 

A partir do que foi comentado até o momento, surgiu o tema desta pesquisa 

que se volta para os discursos presentes em publicações de jornais do Sul do Brasil 

que se referiam a surdez e a pessoas surdas. Deste modo, nosso objetivo foi 

analisar publicações dos jornais do Sul do Brasil que apresentassem de forma direta 

ou indireta enunciados discursivos produzidos por surdos, por outros sujeitos e pelo 

jornalista autor da publicação a respeito da surdez. 

Cabe destacar, portanto que somos seres sociais e os sentidos são 

históricos, assim ―os discursos se confrontam, se digladiam, envolvem-se em 

batalhas, expressando as lutas em torno de dispositivos identitários‖ (GREGOLIN, 

2011, p.302). Deste modo, as publicações jornalísticas constituem um material 

excepcional para reflexões sobre a palavra, a circulação dos discursos, a espessura 

dialógica desses discursos, o caráter axiológico e a constituição dos sentidos em 

seu texto. ―O acontecimento discursivo não é o fato como contado por um poder, 

nem por um historiador e nem se confunde com a notícia, ele se dá nesse 

entrecruzamento‖ (SARGENTINI, 2008,p.133). 

Para que possamos analisar os discursos a partir de uma perspectiva sócio-

histórica da linguagem, nossa base metodológica será a análise dialógica do 

discurso, entendida no Brasil como um campo que vem se solidificando em 

                                            
2
Propositalmente, apenas a primeira parte do texto deste trabalho foi escrita em primeira pessoa, 

visto que conta a história de vida da pesquisadora. 
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publicações e pesquisas e tem buscado a mídia, cada vez mais, como um objeto de 

estudo (GREGOLIN, 2011). Ao trabalharmos a análise do discurso e a mídia 

jornalística conjuntamente, damos início a um diálogo rico e complementar, pois os 

processos interlocutivos modificam constantemente os sujeitos ―ao modificar o 

conjunto de informações que cada um dispõe a propósito dos objetos e dos fatos do 

mundo‖ (GERALDI, 1997, p.28). 

Quanto a organização da tese, os capítulos dois e três, discorrem sobre a 

fundamentação teórica na qual ela está apoiada. O capítulo dois trata da linguagem, 

da mídia jornalística e de seus discursos. Discute-se a relação dialógica destes 

discursos, as vozes que os perpassam, as posições valorativas que os jornais 

veiculam e sua influência na formação de opinião pública. O capítulo três trata da 

temática da surdez, resgatando aspectos históricos, teóricos e legais que foram, na 

análise, intercruzados com as reportagens coletadas. As perspectivas 

socioantropológica da surdez, clínico-terapêutica e a perspectiva proposta por esta 

tese, a Perspectiva Sócio-Histórica3, são alinhavadas ao longo do capítulo de forma 

a refletir sobre as teorias existentes e já propondo questionamentos e novas 

possibilidades. 

O capítulo quatro apresenta o embasamento teórico-metodológico norteador 

da pesquisa, a forma de coleta e de análise dos dados pela análise dialógica do 

discurso embasada nas produções do Círculo de Bakhtin. No capítulo cinco é feita a 

análise dialógica do discurso das 21 publicações selecionadas de acordo com a 

metodologia escolhida, empreendida a partir do entendimento do enunciado 

concreto como espaço de encontro entre a língua e a realidade histórico social. Os 

discursos produzidos, de forma direta e indireta, pelos surdos que aparecem nas 

publicações de jornais do sul do Brasil são analisados dialogicamente com os 

demais discursos a respeito dos surdos e da surdez presentes nas publicações e 

alinhavados com os discursos por nós trazidos em nossa fundamentação teórica. O 

fechamento da pesquisa é feito nas considerações finais, sexto capítulo, no qual 

retomamos as publicações analisadas bem como a proposta da Perspectiva Sócio-

Histórica. 

                                            
3
 Termo proposto nesta tese, aplicado aos estudos da surdez e escrito em letras maiúsculas. 

Salientamos que esta forma de escrita não tem como objetivo aproximar-se da proposta da 
perspectiva socioantropológica de Surdo, mas sim, busca destacá-lo ao longo da leitura do texto. 
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Como escreve Geraldi (1997, p.4), "navegantes, navegar é preciso viver. 

Nossos roteiros de viagens dirão de nós o que fomos: de qualquer forma estamos 

sempre definindo rotas - os focos de nossas compreensões". Convidamos você, 

leitor, a acompanhar-nos neste percurso e a passar por diversos portos de reflexão 

sobre a surdez envolvendo os discursos na mídia jornalística. 
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2 LINGUAGEM E A PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA 

A língua é a minha pátria mais profunda e inamovível, pois mesmo no exílio 
eu posso guardá-la; ela está em mim e estou nela. Ao mesmo tempo, 
somente como ilusão ou fantasma posso dizer de uma língua que ela é 
‗minha‘. Não há posse possível de nenhuma língua e mesmo aquela dita 
‗maternal‘ já é, desde sempre, língua do outro (AMORIM, 2004, p.27). 

 

Neste capítulo abordamos, inicialmente, a concepção de linguagem que 

adotamos ao longo deste trabalho. Destacamos como autores que nos acompanham 

Bakhtin e seu Círculo4 e autores que também pensam a linguagem em uma 

perspectiva sócio-histórica, tais como Faraco, (2009), Fiorin, (2006), Geraldi, (1997, 

2010, 2012), Miottello e Orlandini (2008) e Ponzio, (2008, 2010). Esclarerecemos 

alguns conceitos do círculo, tais como dialogia, enunciado, forças centrípetas e 

centrífugas, o conceito de palavra e as forças centrífugas e centrípetas que 

envolvem a linguagem. Em seguida, comentaremos brevemente sobre a  temática 

dos gêneros do discurso, dando ênfase para os gêneros jornalísticos, enfatizando a 

a mídia jornalística por meio de uma reflexão sócio-histórica sobre as vozes 

presentes em suas publicações impressas. O enfoque sócio-histórico alicerçou 

nossas reflexões sobre e na linguagem, e sobre os discursos dos surdos e dos 

demais sujeitos presentes nas publicações da mídia jornalística impressa. Nessa 

perspectiva, dialogamos com discursos de sujeitos datados, concretos e inseridos 

em um contexto social construído historicamente. 

 

2.1 A LINGUAGEM E SUAS REDES DIALÓGICAS 

 

Cabe já de início destacar que concordamos com Bakhtin e seu círculo que 

a linguagem é um fenômeno social da interação verbal. Por conseguinte, a 

linguagem, não é considerada por nós só como um sistema formal, mas sim como 

um conjunto de práticas socioculturais que se concretizam em diferentes discursos e 

estão atravessadas por várias posições avaliativas. Ao pensarmos a linguagem, 

partimos do princípio de que ela é uma atividade social, assim, nesta pesquisa, os 

                                            
4
 Nesta pesquisa não discutiremos a autoria das obras advindas do Círculo de Bakhtin, composto por 

intelectuais e artistas como Bakhtin, Voloshivov, Medvedev, entre outros. 
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discursos são concebidos como um trabalho dialógico de dimensões sócio-histórico-

ideológicas, o que representa um comprometimento da pesquisadora em 

contextualizar a produção dos discursos, bem como a movimentação valorativa dos 

sentidos construídos na e pela linguagem. 

A partir deste momento, nos deteremos em algumas características da 

linguagem e conceitos produzidos em uma concepção sócio-histórica, construindo, 

assim, uma trama dialógica que nos acompanhará até o fim deste trabalho (figura 1): 

 

FIGURA 1– A TRAMA DIALÓGICA DA LINGUAGEM NESTA PESQUISA 

 

Fonte: a autora 

A figura 1 ilustra a linguagem no enfoque sócio-histórico, ou seja, a 

linguagem não é percebida como uma língua5 limitada em um sistema fechado e 

sem interferências externas, mas sim como uma atividade dialógica. Assim, 

linguagem e social são indissociáveis, pois é no espaço social que dizemos, agimos 

e interagimos. 

                                            
5
Para Bakhtin e seu Círculo, a língua é constituída num processo de evolução ininterrupto, realizado 

através da interação verbal dos locutores. Por esse motivo, deve ser estudada em atividade, em 
dialogia, conforme faremos nesta pesquisa. 
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Além disso, se pensarmos na língua enquanto sistema isolado, a 

perceberemos apenas como uma  abstração, destaca-se, portanto, que neste 

trabalho, o importante é a significação que a língua adquire em atividade, no 

contexto em que é usada pelos falantes e a construção de sentidos construídos nos 

embates dialógicos. Para nós, a linguagem está comprometida não com a 

linguística, mas com a atividade dialógica – com o ato da fala. Ao pensarmos a 

linguagem, nós a percebemos enquanto trabalho, ou seja, um processo dialógico em 

constante ação. Para Bakhtin (2006), a fala e a linguagem não podem ser pensadas 

separadamente, uma vez que estão intimamente ligadas. A fala acontece, pois é 

dirigida a um outro6 que também fala e, logo, responde (AMORIM, 2004). Esse 

processo infinito e dialógico é feito pela e na linguagem. 

A linguagem, então, não é originária de uma criação individual, mas 

resultado de uma relação dialógica, sendo a possibilidade de diálogo que permite a 

existência da linguagem. Geraldi (1997) destaca que o movimento de constituição da 

linguagem é fruto de um trabalho, da ação de sujeitos ao longo da história. Sendo 

que este trabalho não se vincula restritamente à ideia de diálogo entre interlocutores 

que estão face a face, mas amplia-se a todas as relações entre pessoas, entre 

textos, entre épocas, culturas e valores. 

O Grupo de Estudos de Gêneros do Discurso7 (GEGe, 2009) corrobora com 

este conceito de linguagem  e percebe que a interação está presente em relações 

pessoais, personalistas, dialógicas entre enunciados, relações éticas, entre 

consciências, verdades, influências mútuas, o amor, o ódio, a mentira, o respeito, a 

confiança, a desconfiança. Nesse sentido, o discurso é, então, produzido na relação 

com o outro, com o texto, com épocas e valores, é um elo de uma corrente verbal 

ininterrupta. Ele retoma já-ditos e antecipa discursos futuros, entrelaçando-os em um 

movimento contínuo, no qual ocorrem contradições e conflitos discursivos, pois 

nossos dizeres estão sempre povoados por outros discursos que se refutam e se 

contradizem naturalmente. 

                                            
6
 Nesta pesquisa, o termo outrotem dimensão necessariamente dialógica entre pessoas ou entre 

discursos de textos escritos e pessoas. O outro não é sinônimo de passividade. 

7
O Grupo de Estudos de Gêneros do Discurso (GEGe) formou-se, em 2003, com o objetivo de 

construir diálogos Bakhtinianos na atualidade. O grupo é constituído por professores e alunos da 
Universidade Federal de São Carlos. Os responsáveis pelo grupo são o Prof. Dr. Valdemir Miotello e 
o Prof. Dr. João Wanderley Geraldi (GEGe, 2014). 
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Para Geraldi (1997), as operações de construção de sentidos dos discursos 

no momento da interlocução vinculam-se, não apenas a um saber prévio, mas com a 

própria linguagem. Assim, os discursos vão sendo costurados por fios vivos de 

dizeres que se contradizem, se cruzam e se alinhavam em um movimento contínuo 

de interação. Deste modo, o ―dialogismo é o modo de funcionamento da linguagem‖ 

(FIORIN, 2006, p.24) e é nele que ocorre a linguagem em ação. Portanto, o diálogo, 

ou dialogismo, é "a atividade dinâmica entre Eu e Outro em um território preciso, 

socialmente organizado em interação linguística‖ (GEGe, 2009, p.29). Nessa 

atividade instauram-se as relações dialógicas, nas quais o discurso de um sujeito, 

dirigido a um objeto de sentido, encontra-se com outros discursos, tecendo relações 

de concordância, confronto, polêmica e complementaridade. 

Tais discursos são produzidos e significados por meio da palavra, e é na 

interação entre indivíduos que as forças sociais dialogam. Assim, ao enunciarmos, 

estamos nos posicionando axiologicamente utilizando uma série de palavras 

dicionarizadas que podem ser repetidas infinitamente, porém, em cada enunciado 

que a palavra participa podem haver pontos de vista diferentes a partir das 

condições de produção e de interação. Portanto, quando enunciamos, o significado 

da palavra aparece em seu conteúdo ideológico, já que ―não são palavras o que 

pronunciamos ou escutamos, mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 

importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis etc.‖ (BAKHTIN, 2006, p.96). 

Bakhtin (2006), em Marxismo e filosofia da linguagem, escreve que "cada 

palavra8 se apresenta como uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam 

os valores sociais de orientação contraditória. A palavra então revela-se, no 

momento de sua expressão, como o produto da interação viva das forças sociais" 

(p.66); a palavra é uma ponte lançada entre eu e os outros e quando usada em um 

contexto dialógico, ganha vida, sendo-lhe conferido um caráter sócio-histórico e 

valorativo. Nesse contexto, quando uma palavra é falada, leva consigo todas as 

maneiras como já foi enunciada, tornando-se arena na qual se confrontam os 

valores sociais e históricos. 

                                            
8
 Segundo Stella (2005), o vocábulo ―palavra‖ possui duplo significado em russo: pode ser empregado 

tanto como correspondente direto do termo ―palavra‖ no português, como do termo ―discurso‖. 
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Assim, é também na palavra que temos um território de ação, de embate, 

entre o locutor e o interlocutor. Vale ressaltar que na posição que assumimos nesta 

pesquisa, na qual a linguagem é percebida enquanto um trabalho dialógico, não 

consideramos que o interlocutor seja um outro passivo que recebe a mensagem e a 

decodifica com precisão. Neste estudo, ao mencionarmos o interlocutor, percebemo-

lo em um movimento dialógico, ou seja, este é constituído por  uma arena de vozes 

composta por discursos passados, atuais, presumidos, desta forma, as palavras que 

tanto o locutor quanto o interlocutor utilizam são produzidas em um movimento 

dialógico permeado por vozes discursivas que habitam o discurso em construção. 

Como escreve Ponzio (2008, p.23) ―nossas palavras são sempre, em parte, 

dos demais‖ e concebidas como um produto ideológico9 e histórico. Assim, toda 

palavra reverbera as que a precederam, ou seja, "não existe a primeira nem a última 

palavra, e não há limites para o contexto dialógico (este se estende em um passado 

sem limites e ao futuro sem limites)‖ (BAKHTIN, 2011, p.410). As palavras 

formamentão enunciados, que podem ser vistos como pertencentes a uma complexa 

cadeia de enunciados compreendidos como um produto da interação social, sendo 

que é este meio social que  engloba o sujeito, e organiza suas enunciações e seus 

discursos. 

A enunciação, enquanto tal, é um puro produto da interação social, quer se 
trate de um ato de fala determinado pela situação imediata, ou pelo contexto 
mais amplo que constitui o conjunto das condições de vida de uma 
determinada comunidade linguística (BAKHTIN, 2006, p.126). 

 

A enunciação, portanto, é considerada o produto da interação de dois 

indivíduos socialmente organizados e realiza-se pelas trocas entre duas pessoas 

que vivem em sociedade. Deste modo ressalta-se que enunciar é dar voz a alguém 

durante o processo de comunicar10, sendo o enunciado ―a unidade mínima de 

sentido que pode ser respondida no processo da comunicação dialógica‖ 

(BUBNOVA; BARONAS; TORELLI, 2011, p.4). 

                                            
9
“Ideologia é o nome que o Círculo costuma dar, então, para o universo que engloba a arte, a 

ciência, a filosofia, o direito, a religião, a política, ou seja, todas as manifestações superestruturais 
(para usar uma certa terminologia marxista)‖ (FARACO, 2009, p.46). 

10
 O termo comunicar neste trabaho não significa a transmissão de uma mensagem do locutor para o 

receptor. Pensaremos a comunicação no contexto dialógico, tal como Bakhtin e seu círculo. 
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Qualquer enunciado é ideológico, ou seja, qualquer palavra já encontra o 

objeto recoberto de discursos, ―por uma espécie de aura heteroglóssica (por uma 

densa e tensa camada de discurso)‖ (FARACO, 2009, p.49). Deste modo, ao 

escolhermos  uma palavra, durante o processo de elaboração de um enunciado, não 

o fazemos de forma neutra, pois todo enunciado é produzido axiologicamente e 

possui relações dialógicas com outros enunciados anteriormente produzidos. Assim 

tais relações dialógicas são consideradas relações entre índices sociais de valor, já 

que  ―todo enunciado possui uma dimensão dupla, pois revela duas posições: a sua 

e a do outro‖ (FIORIN, 2006, p.170). 

Assim sendo, cabe reafirmar que a palavra sempre está carregada de 

valores sociais; não há neutralidade na linguagem, isto é, toda enunciação está 

impregnada de um conteúdo ideológico: 

Bakhtin dirá que não há, nem pode haver enunciados neutros. Todo 
enunciado emerge sempre, e necessariamente, em um contexto cultural 
saturado de significados e valores e é sempre um ato responsivo, isto é, 
uma tomada de posição neste contexto (FARACO, 2009, p.25). 

 

Dessa forma, para Bakhtin e seu Círculo, a palavra tem caráter axiológico no 

discurso e ao escolher uma ou outra palavra estamos nos posicionando 

axiologicamente. Esclarece-se, no entanto que não podemos, porém, vincular tal 

caráter valorativo à dicotomia do certo e do errado, pois dialogicamente nada pode 

existir de forma isolada. O social, o verbal e o ideológico imbricam-se e alinhavam-se 

nos discursos E é por esse motivo que nesta pesquisa não nos restringimos à 

análise verbal dos discursos jornalísticos, mas exploramos também as relações 

entre os mesmos e sua contextualização social e histórica. 

Como já explanado anteriormente, estamos imersos nos discursos que nos 

precederam, mas a cada novo enunciado fazemos corresponder nossas 

contrapalavras, respondendo dialogicamente a partir de nosso território interno o 

qual é povoado por uma arena de vozes. Tal território não é isolado, pois é 

composto também pelo olhar do outro com o qual interagimos com nosso interior. 

Como bem explica Bakhtin (2011, p.341), "ser significa ser para o outro e, por meio 

do outro, para si próprio". A palavra e o olhar do outro chegam até nós e 

dialogicamente nos constroem, ou seja, nossa consciência é construída na interação 
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com outras consciências. Nós não existiríamos se não fosse pelo outroe é através 

da interação com o outro que nos constituimos.  

Bakhtin (2006), em Marxismo e filosofia da linguagem, escreve que o ser 

humano é social e individual. Desde nosso nome, nossa consciência, tudo o que nos 

diz respeito vem do outro, vem valorado da boca do outro. Originalmente, tomamos 

consciência de nós por intermédio dos outros. ―Deles recebo a palavra, a forma e o 

tom que servirão à formação original da representação que terei de mim mesmo‖ 

(BAKHTIN, 2011, p.378). 

Deste modo, cabe reiterar que a inter-relação das vozes sociais constitui a 

história do mundo interior de cada indivíduo, ou seja, cada sujeito possui um mundo 

interior que reflete um auditório social e que influencia suas deduções, motivações e 

apreciações. Assim, é no mundo interior que ocorre a dialogização da 

heterogeneidade de vozes sociais e a produção dos enunciados aparece como 

resposta aos discursos interiorizados.  

Vivo no universo das palavras do outro. E toda a minha vida consiste em 
conduzir-me nesse universo, em reagir às palavras do outro. […] A palavra 
do outro impõe ao homem a tarefa de compreender esta palavra. A palavra 
do outro deve transformar-se em palavra minha-alheia (ou alheia-minha). 
Distância (exotopia) e respeito. O objeto se transforma em sujeito (em outro 
eu) (BAKHTIN, 2011, p.379). 

 

Observemos que Bakhtin recorre ao conceito de exotopia para explicar o 

fato de uma consciência externa a outra conseguir olhá-la por inteiro. Nós não 

conseguimos fazer isso com nossa própria consciência, mas o outro consegue ter 

uma visão exotópica de nós mesmos. Assim como minhas palavras precisam do 

outro para significar, precisam da dialogia, nós precisamos da visão do outro sobre 

nós; um olhar que não temos, um excedente de nossa visão. 

Apesar de precisarmos do outro para nos constituir e de sermos povoados por 

várias vozes, quanto mais formos formados por vozes de autoridade, mais 

monológica nossa consciência será e menos espaço haverá para a dialogia, para a 

interação e a troca entre essas vozes. Assim, em oposição à monologia 

estabelecem-se as relações dialógicas. Tais relações não recusam, no entanto os 

textos monológicos, já que de acordo com Amorim (2004), até esses textos "tem sua 

produtividade, sua potência de dizer" ( p.16). Um exemplo de texto monológico é um 
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texto científico, no qual a dimensão monológica é uma abstração necessária à 

construção do objeto de estudo, ou momento de exotopia. Desta forma, 

Por mais monológico que seja o enunciado (por exemplo uma obra científica 
ou filosófica), por mais concentrado que esteja em seu objeto, não pode 
deixar de ser em certa medida também uma resposta àquilo que já foi dito 
sobre dado objeto, sobre dada questão. (...) Nossa própria ideia - seja 
filosófica, científica, artística – nasce e se forma no processo de interação e 
luta com os pensamentos dos outros, e isso não pode deixar de encontrar 
seu reflexo também nas formas de expressão verbalizada de nosso 
pensamento (BAKHTIN, 2011, p.298). 

 

Assim sendo, enquanto que as vozes de autoridade são resistentes a outras 

vozes, e tendem ao monologismo, buscando a unicidade e afastando-se da 

pluralidade, exercendo forças centrípetas, as quais atuam no sentido de normatizar, 

estabilizar, unificar e generalizar, ou seja aspiram por fechamento e homogeneidade.  

Existem também outras vozes mais abertas a mudanças e a interação, tais vozes 

estão repletas por forças centrífugas (convocam outras vozes sociais) que buscam a 

diversidade, a abertura. Nas interações dialógicas existe, portanto um movimento de 

tensão entre as forças centrífugas e centrípetas realizado pela própria  linguagem e 

o discurso. 

Bakhtin constrói uma imagem didática sobre a produção dos discursos 

acerca de um objeto; ele nos sugere que imaginemos o discurso como um raio de 

luz, já que todo o discurso tem uma intenção, uma origem, ao encontrar-se com 

outros discursos, originários de intenções diferentes, a luz original refrata por meio 

de discursos alheios (PINHEIRO, 2008). De tal modo que a refração é considerada 

um fenômeno que ocorre quando um discurso sobre um objeto, apesar de já 

orientado de uma determinada maneira, ao encontrar outros discursos, apreciações 

e entoações, passa a permitir, por exemplo, que outras interpretações dele possam 

ser possíveis, fazendo surgir nele novas cores. Essas cores, ou fios discursivos, 

tecem tramas que compõem novos sentidos e resgatam sentidos aparentemente 

esquecidos. Deste modo, não há nenhum sentido que morra para sempre, "não há 

nada morto de maneira absoluta. Todo sentido festejará um dia seu renascimento. O 

problema da grande temporalidade." (BAKHTIN, 2011, p.401). 

Cabe destacar que, ao produzirmos um enunciado, buscamos palavras em 

enunciados próximos, ou seja, de gêneros próximos ou iguais ao que está sendo 

produzido. "Selecionamos as palavras segundo sua especificação de um gênero" 
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(BAKHTIN, 2011, p.293). Assim, podemos reafirmar conforme já exposto acima que 

a língua em atividade se mostra na forma de enunciados orais, escritos ou 

sinalizados, concretos, singulares e por sujeitos que participam da práxis social 

humana. Compreendemos, dessa forma, que o funcionamento do discurso está 

inscrito em um sistema social e histórico, em situações de relativa estabilidade 

enunciativo-discursiva. Assim, o enunciado, como unidade concreta da interação 

verbal, constitui-se a partir das características da situação de enunciação em que é 

produzido. Como tal tese baseia-se na análise de textos jornalísticos, no próximo 

sub item aprofundaremos tal temática. 

 

2.2 GÊNEROS JORNALÍSTICOS11 

 

Conforme apresentamos anteriormente, nesta pesquisa abordamos a 

linguagem no contexto dialógico e social. Portanto, todo o enunciado ou discurso 

elabora-se em função do outro, por meio de um processo ativo: 

Qualquer enunciado considerado isoladamente é, claro, individual, mas 
cada esfera de utilização da língua elabora seus tipos relativamente 
estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do discurso 
(BAKHTIN, 2011, p.262). 

 

Bakhtin identificou que existem diferentes situações de interação e cada uma 

delas exerce influência no funcionamento da língua, gerando tipos de textos. Ao 

escrever sobre os gêneros discursivos, o autor observa a grande diversidade de 

gêneros existentes, categorizando-os por sua estabilidade e variabilidade. Bakhtin 

explica que os gêneros são atividades humanas, já que falamos por meio de 

gêneros no interior das esferas e atividades em que estamos envolvidos. Os 

gêneros, então, ―são produtos culturais, modos sociais de dizer, mas são antes uma 

atividade social da linguagem, modos de significar o mundo‖ (RODRIGUES, 2005, 

                                            
11

 Nesta pesquisa, abordaremos a temática gêneros do discurso. Rojo (2005) diferencia pesquisas de 
gêneros textuais e pesquisas sobre gêneros do discurso. De acordo com a autora, ―[...] teoria dos 
gêneros do discurso centra-se, sobretudo, no estudo das situações de produção dos enunciados ou 
textos em seus aspectos sócio-históricos [...] e teoria dos gêneros de textos, na descrição da 
materialidade textual‖ (ROJO, 2005, p.185).  
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p.166). É por intermédio dos gêneros discursivos que diversas áreas de atividade 

humana se refletem pelo estilo de linguagem, pela forma e conteúdos abordados. 

Assim, a variedade e a riqueza dos gêneros são infinitas, visto que emergem 

da atividade humana e que esta é inesgotável, diferenciando-se e ampliando-se à 

medida em que sua esfera se desenvolve (BAKHTIN, 2011). De acordo com Amorim 

(2004), saber utilizar os gêneros é saber organizar as diversas atividades do dia a 

dia, sendo que os gêneros do discurso emergem em relações sociais; de situações 

de interação social das diferentes esferas cotidianas. 

Segundo Rojo (2005), a dialogia é exercida em esferas: as do cotidiano, 

englobam a família, a vida íntima e comunitária; e as esferas de sistemas 

ideológicos são compostas pela moral social, religião, ciência, arte, política e 

imprensa. Assim, um conjunto de gêneros é cristalizado em cada uma das esferas, 

nas quais interlocutores ocupam diferentes papéis sociais que, consequentemente, 

influenciam a construção de relações hierárquicas e interpessoais, bem como a 

intenção ou finalidade comunicativa. ―É a situação de interação, o tempo e lugar 

histórico-sociais irrepetíveis que garantem, a cada texto e discurso, sua 

singularidade‖ (ROJO, 2005, p.197). 

Neste capítulo iremos nos deter nos aspectos funcionais, dialogicamente 

discursivos dos gêneros, e não nos aspectos formais descontextualizados do 

contexto social e histórico no qual foi construído o enunciado. Nesse sentido, 

entendemos que Bakhtin (2011) diferencia os gêneros discursivos em dois grupos 

principais: gêneros primários e gêneros secundários. 

Os gêneros primários são discursos que surgem na comunicação coloquial, 

como um bate-papo, um bilhete, uma música, uma piada. São constituídos em uma 

comunicação verbal espontânea, tal como o diálogo cotidiano ou a carta, por 

exemplo. Os gêneros secundários são complexos, como os textos científicos, 

artísticos, sócio-políticos, o romance, o teatro. São constituídos em um convívio 

cultural mais complexo e relativamente muito organizado (predominantemente o 

escrito, o artístico e o científico). 

A história da humanidade começou por meio do uso dos gêneros primários. 

Depois surgiram os secundários, que acabaram sendo socialmente bastante 

valorizados. "Entre o primário e o secundário ou vice-versa (...) não há falta ou 
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decadência". (AMORIM, 2004, p.109). Um gênero surge do outro, pois é através das 

falas de nosso dia a dia que são produzidos os discursos do gênero secundário. É 

na prática que novos gêneros surgem, tendo como base um gênero já existente. 

Assim, o discurso é sempre moldado pelo gênero em uso, até mesmo na forma 

coloquial, sendo que o gênero pode ser diferenciado pela linguagem de acordo com 

o meio e finalidade, ou seja, os enunciados constitutivos dos gêneros ―refletem as 

condições específicas e as finalidades de cada referido campo não só por seu 

conteúdo (temático) e pelo estilo da linguagem [...] mas acima de tudo por sua 

construção composicional.‖ (BAKHTIN, 2011, p.261). 

Bakhtin (2011) considera três aspectos indissociáveis e constitutivos na 

produção dos gêneros: o conteúdo temático, a forma composicional e o estilo. 

O emprego da língua efetua-se em forma de enunciados (orais e escritos) 
concretos e únicos, proferidos pelos integrantes desse ou daquele campo 
da atividade humana. Esses enunciados refletem as condições específicas 
e as finalidades de cada referido campo não só por seu conteúdo (temático) 
e pelo estilo da linguagem, ou seja, pela seleção dos recursos lexicais, 
fraseológicos e gramaticais da língua, mas, acima de tudo, por sua 
construção composicional. Todos esses três elementos – o conteúdo 
temático, o estilo, a construção composicional - estão indissoluvelmente 
ligados no todo do enunciado e são igualmente determinados pela 
especificidade de um determinado campo da comunicação. Evidentemente, 
cada enunciado particular é individual, mas cada campo de utilização da 
língua elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os quais 
são denominados gêneros de discurso. (BAKHTIN, 2011, p.261-262) 

 

Com relação ao conteúdo temático, Bakhtin explica que os temas são 

conteúdos ideologicamente marcados. Não são o conteúdo em si, mas o sentido 

deste no todo do gênero. A forma composicional é a estrutura e organização do 

enunciado, ou seja, ordena e sustenta o tema, mas também abre caminho para a 

inovação do autor-falante. Sua estruturação e enquadramento formal, na mídia 

jornalística, tende a seguir a seguinte sequência: manchete, subtítulo, lide e corpo 

do texto. Esses aspectos serão aprofundados mais adiante. O estilo está 

relacionado ao conceito de gênero do discurso e seus elementos constitutivos. 

Presentes em toda espécie de enunciado, os estilos de gêneros surgem nas 

diferentes esferas da atividade humana. Por exemplo, uma ordem judicial ou nota 

fiscal são estilos padronizados, nos quais não há muito espaço para que o sujeito do 

discurso apareça. Conforme Bakhtin (2011), o estilo também depende da intenção 
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do sujeito do discurso e do modo com que ele prevê sua atitude responsiva do 

sujeito com quem dialoga. 

As formas de autoria e o lugar (posição) ocupado na hierarquia pelo falante 
(líder, czar, juiz, guerreiro, sacerdote, mestre, homem privado, pai, filho, 
marido, esposa, irmão, etc.). A posição hierárquica correlativa do 
destinatário do enunciado (súdito, réu, aluno, filho, etc.). Quem fala e a 
quem se fala. Tudo isso determina o gênero, o tom e o estilo do enunciado: 
a palavra do líder, a palavra do juiz, a palavra do mestre, a palavra do pai, 
etc. É isso que determina a forma da autoria. (BAKHTIN, 2011, p.389-390) 

 

Na mídia jornalística, foco de nosso trabalho, o estilo é marcado pela 

objetividade e pela busca por destacar os aspectos do fato e relatos considerados 

relevantes para o jornalista. Cabe, portanto, esclarecer que o surgimento das 

notícias é anterior ao dos jornais, das revistas, dos rádios, da televisão e da Internet. 

Dentre as mais antigas maneiras de divulgar uma notícia, pode-se destacar a 

transmissão boca a boca, em que as pessoas da comunidade faziam um círculo e 

neste eram transmitidas as informações oficiais (BARBOSA, 2001). 

Dotado da capacidade de produzir sentidos, ao narrar o mundo, o sapiens 
organiza o caos em um cosmos. O que se diz da realidade constitui uma 
outra realidade, a simbólica. Sem essa produção cultural – a narrativa – o 
humano ser não se expressa, não se afirma perante a desorganização e as 
inviabilidades da vida. Mais do que talento de alguns, narrar é uma 
necessidade vital. (MEDINA, 2006, p.67) 

 

Por meio da oralidade, o gênero primário foi, então, o primeiro a existir. A 

transmissão oral possibilitava que histórias fossem transmitidas de geração para 

geração, conservando a memória de costumes, crenças e fatos passados que 

faziam parte da esfera cultural de uma determinada comunidade. 

A passagem da tradição oral para a tradição escrita comporta uma mudança 
radical no tipo de mensagem transmitida: esta já não é mais dependente de 
quem a envia e da discrição de quem a recebe, porém fica à disposição de 
qualquer pessoa que a deseje ler. Pode ser relida, meditada, analisada; 
adquire, portanto, durabilidade, profundidade e clareza‖. (GIOVANNINI, 
1987, p.28). 

 

A passagem da notícia enunciada boca a boca para a escrita não foi apenas 

um marco histórico, mas um processo que acontece até os dias de hoje. No caso 

dos jornais impressos, em geral, a notícia vem das ruas, dos acontecimentos sociais 

mediados pela linguagem oral e depois relatados pela linguagem escrita. Para 
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Bakhtin (2011), o discurso jornalístico se constrói em circunstâncias complexas de 

comunicação, sendo que durante o processo de sua formação, absorve e modifica 

os diálogos do cotidiano. Assim, os gêneros secundários, em seu processo de 

formação, absorvem e transmutam os gêneros primários, constituídos na 

comunicação verbal espontânea. 

Na atualidade, de uma forma ou de outra, todos estamos dialogando com 

discursos divulgados em outdoors, jornais, revistas, televisão, rádio e sites que 

permeiam nosso dia a dia, costurando diversas vozes sociais. ―Para fazer circular as 

narrativas da contemporaneidade precisamos sim, de máquinas complexas e 

velozes, mas, mais ainda, de inteligências autorais que refundem um cosmo, 

interpretando o caos da realidade‖ (MEDINA, 2008, p.99). Máquinas e tecnologias, 

por si só, não constróem discursos. Dessa forma, embora estejamos vivendo em um 

mundo repleto de tecnologias, nosso foco de reflexão serão os sujeitos. Assim, 

neste subcapítulo apresentamos autores da perspectiva sócio-histórica que abordam 

a temática da mídia jornalística, discutindo posições valorativas de jornalistas e de 

leitores, bem como relações dialógicas desses discursos. 

Conforme vimos anteriormente, somos constituídos sócio-historicamente, 

assim, todos nós de alguma forma somos povoados por discursos da mídia, sendo 

que, na atualidade, observamos que tanto textos verbais como não-verbais 

compõem os jornais, ressignificando a história presente por meio de palavras e 

imagens do passado (GREGOLIN, 2011). Desse modo, o texto que lemos nos 

jornais está ligado a outros textos anteriores e influencia textos que estão por vir. Há 

uma rede dialógica entre eles, na qual os discursos interagem dialogando uns com 

os outros, respondendo e resgatando explícita ou implicitamente sentidos já 

enunciados em outros textos. 

Cabe, assim, ressaltar que o discurso jornalístico vai além de passar uma 

informação ou dar uma notícia, pois tem papel fundamental na construção dos 

sentidos. A mídia desenvolve elos entre passado e presente, costurando a história. 

Ela propicia configurações novas aos movimentos de produção de sentido, criando 

espaços de interação. 

O jornalista é acima de tudo um contemporâneo. É obrigado a sê-lo. Vive na 
esfera de questões que podem ser resolvidas em sua atualidade (ou ao 
menos num tempo próximo). Participa de um diálogo que pode ser 
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terminado e até concluído, que pode passar à ação, pode tornar-se força 
empírica (BAKHTIN, 2011, p.388-389). 

 

O discurso jornalístico é entretecido, assim, por múltiplos fios e sua escrita 

representa a transcrição da dialogia entre escritor e leitor, em um posicionamento 

axiológico. Segundo Motta (2005), jornalistas sabem que vivemos o mundo 

narrativamente, ou seja, vivemos na e pela linguagem, construindo nossas 

experiências temporalmente. Dessa forma, jornalistas exploram o discurso para 

causar efeitos de sentido de acordo com o que desejam causar no leitor. 

Segundo Barbosa (2001), a maior credibilidade à notícia também é oriunda 

de declarações de pessoas envolvidas com o acontecimento noticiado, fazendo com 

que o leitor tenha maior clareza do que está sendo contado. Notícias elaboradas 

dessa forma tendem a conquistar ―mais confiança do público para o jornal, e não 

apenas aumenta o número de leitores e a circulação, como também influencia os 

anunciantes a decidir a quem querem associar seu nome‖ (MEYER, 2007, p.31). 

Estas declarações podem, então, ser inseridas nos textos jornalísticos de duas 

formas: 

 

QUADRO 1 – FORMAS DE INSERÇÃO DE DECLARAÇÕES NA PUBLICAÇÃO 

JORNALÍSTICA 

DISCURSO FORMA 

Discurso citado 
Reprodução da fala da pessoa 

envolvida 

Discurso reportado Relato da fala feito pelo jornalista 

FONTE: BARBOSA, 2001. 

 

Os discursos analisados nesta pesquisa, de sujeitos surdos que não 

necessitaram de intérpretes e de sujeitos não surdos, incluem-se ou em discurso 

citado ou em discurso reportado. Nesta pesquisa, apresentamos mais uma forma, 

além das citadas por Barbosa, de inserir o discurso. Chamaremos essa forma de 

discurso traduzido. Neste tipo de depoimento, o discurso do surdo é traduzido para o 

jornalista por um intérprete de Libras. O intérprete de Libras, segundo o artigo. 2o da 

Lei 12.319 de setembro de 2010, é o profissional competente para realizar 
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interpretação das duas línguas de maneira simultânea ou consecutiva com 

proficiência em tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa. Cabe 

esclarecer que na perspectiva sócio-histórica da linguagem abordada neste trabalho, 

levaremos em conta que ao traduzir de uma língua para outra, o intérprete faz 

escolhas de palavras, de como formular o enunciado, de qual ênfase dará na 

entonação no momento da oralização (traduzindo Libras-português) ou da 

sinalização (interpretando português-Libras). Desta forma, ao realizar uma 

interpretação, o intérprete de Libras constrói sua contra palavra, sua resposta ao 

enunciado do surdo. Essa compreensão responsiva é inerente à linguagem e não 

pode ser excluída da atuação desse profissional, que traduz também com base em 

suas experiências culturais, linguísticas, interpretando de uma língua para outra. 

O desejo de tornar seu discurso inteligível é apenas um elemento abstrato 
da intenção discursiva em seu todo. O próprio locutor como tal é, em certo 
grau, um respondente, pois não é o primeiro locutor, que rompe pela 
primeira vez o eterno silêncio de um mundo mudo, e pressupõe não só a 
existência do sistema da língua que utiliza, mas também a existência dos 
enunciados anteriores – aos quais seu próprio enunciado está vinculado por 
um tipo de relação (fundamenta-se neles, polemiza com eles), pura e 
simplesmente ele já os supõe conhecidos do ouvinte. Cada enunciado é um 
elo da cadeia muito complexa de outros enunciados. (BAKHTIN, 2011, 
p.291) 

 

Entendemos assim, que todos os enunciados analisados nesta pesquisa são 

vivos, estão em atividade, e são de natureza responsiva, pois toda a compreensão 

pede uma resposta tornando falante o ouvinte. "A compreensão passiva do 

significado do discurso ouvido é apenas um momento abstrato da compreensão 

ativamente responsiva real e plena, que se atualiza na subsequente resposta em 

voz real alta" (BAKHTIN, 2011, p.271). A responsividade é, então, uma das 

características da linguagem em dialogia e consequentemente, sujeitos 

respondentes, a partir de sua arena de vozes, posicionam-se sócio-historicamente 

em relação ao discurso ouvido.A partir de então, pensamos que o discurso, neste 

caso, o texto jornalístico, não surge em um vácuo social. O texto, seu autor e os 

enunciados que compõem a publicação estão imersos no social e no histórico. As 

notícias são produzidas no trabalho da enunciação dialógica, na interação entre 

diversos discursos. 

Retomando o texto jornalístico, Benites (2002), escreve sobre outro tipo de 

citação recorrente nas notícias de jornais e revistas: as citações de autoridade. 
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Benites (2002) as caracteriza como citações nas quais o autor da matéria tem um 

argumento e ―ancora-o na respeitabilidade e na autoridade de um especialista‖ 

(p.96) a fim de dar maior credibilidade ao mesmo. Assim, segundo Geraldi (1997), os 

objetivos pretendidos ditam as ações praticadas com a linguagem. As citações de 

autoridade vêm ao encontro da construção de um discurso com credibilidade e 

confiabilidade. Dependendo do interlocutor, ou da ação pretendida, uma mesma 

realidade pode ser contada de formas distintas, citando os enunciados dos sujeitos 

de formas distintas. 

Se nos ativermos às manchetes dos jornais, é possível observá-las como 

enunciados que dialogam com o leitor. A manchete é a porta de entrada para a 

reportagem e está atravessada por discursos variados que a constituem (SANTOS, 

2012). Visualmente, as manchetes apresentam uma grafia maior que o restante do 

texto da reportagem, com o objetivo de atrair a atenção do leitor. 

Questões polêmicas, abordagens sensacionalistas. De maneira geral, essa 
é a regra quando as pautas dos veículos de comunicação social se voltam 
para questões atribuladas, tanto econômicas quanto sociais. Uma tendência 
que aumenta consideravelmente já que, cada vez mais, os veículos de 
comunicação estão preocupados com a audiência, deixando de lado a 
função informativa e, porque não dizer, educativa que lhes compete 
(SPESSATTO, 2000, p.90). 

 

A manchete assume um destaque com relação aos demais enunciados de 

um texto, visto que tem a função de chamar a atenção do leitor para o tema 

escolhido pelo jornal como o mais importante da reportagem. Porém, o que é 

enunciado na manchete vai além do que é lido em primeiro plano, pois do enunciado 

emergem outros sentidos. Abaixo da manchete, ou título, pode haver o subtítulo, ou 

linha fina, que é uma frase curta e objetiva "que aparece abaixo do título e serve 

para completar seu sentido ou dar outras informações" (FOLHA DE S. PAULO, 

1996). 

Segundo Lage (2004), além das manchetes e subtítulos, há outro aspecto 

importante a ser observado: o lide, ou cabeça do texto jornalístico, que é a abertura 

da notícia ou da reportagem e tende a estar concentrado nos parágrafos iniciais do 

texto. Na mídia brasileira, o que é mais encontrado são os lides integrais. Eles 

resumem os principais aspectos da notícia, situando o leitor com informações sobre 

quem, quando, como, onde e por que. Os detalhes da notícia virão depois, 
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juntamente com outras informações. Vejamos um exemplo de manchete, subtítulo e 

lide: 

 

FIGURA 2 – EXEMPLO DE MANCHETE, SUBTÍTULO E LIDE 

 

FONTE: GAZETA DO POVO,2009. 

 

Nesta reportagem pode-se visualizar o destaque característico da manchete: 

―Cirurgia de implante coclear já é realidade em Londrina‖. Logo abaixo, o subtítulo 

da publicação, pequeno texto de chamada para a matéria principal: ―Tecnologia que 

acaba de chegar a Londrina permite que pessoas com surdez profunda passem a 

escutar; após o implante, paciente deve ter acompanhamento multidisciplinar‖. 

Observemos que o subtítulo é escrito com letras menores que as do título e maiores 

que as do texto. E finalmente o lide que sintetiza o conteúdo da publicação e 

responde às seguintes perguntas: quem, quando, onde, porque e de que maneira, 

ou seja, jovem de 16 anos, no ano de 2009, em Londrina, no Hospital Otocentro, 

para voltar a ouvir, fez cirurgia de implante coclear. É válido ressaltar que dar 

destaque a um determinado aspecto da publicação é uma escolha do jornalista, não 

podendo ser caracterizado como neutro e sem posição valorativa. 

Conforme vimos anteriormente, o discurso é construído na dialogia, na troca, 

na interação. Somos sujeitos historicamente situados num tempo e num espaço. 

Neutralidade, portanto, não pode ser uma característica de nossos discursos nem 

tampouco do jornalista e do fazer jornalístico. Se somos permeados por vozes, 
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temos que considerar que, consequentemente, dialogamos continuamente e 

tecemos uma rede que não é neutra, mas sim permeada de intencionalidade. 

Compreender a situação histórica e social na qual os profissionais jornalistas 

escrevem faz-se essencial para que a notícia produzida seja entendida. O sujeito do 

discurso sempre estará presente no texto, deixando sua marca de autoria. 

Pode-se dizer que por autor o Círculo designa não somente o autor de 
obras, literárias ou não, mas também o autor de enunciados, o que se 
justifica se pensarmos que, embora reconhecendo a especificidade dos 
discursos aos quais se costuma atribuir um autor, o Círculo considera os 
atos de discurso parte do conjunto dos atos humanos em geral – e todo 
agente de um ato humano é, nesse sentido, ―autor‖ de seus atos. (SOBRAL, 
2009, p.61). 

 

A autoria, feita na e pela linguagem, advém de um texto criado a partir de 

outros enunciados já existentes. Nenhum enunciado, porém, é apenas reflexo de 

outro. Ele é singular e, no fazer jornalístico, produzido por diversos sujeitos. 

Vejamos, então, como Navarro (2008) sistematiza esse fazer jornalístico a partir de 

quatro pontos: 

 QUADRO 2 – O FAZER JORNALÍSTICO 

Ponto 1 Processo de produção 

Ponto 2 Produtos jornalísticos 

Ponto 3 Produção de cultura 

Ponto 4 Poder 

FONTE: NAVARRO,2008. 

 

Sobre o primeiro ponto, Navarro (2008) escreve que a prática midiática é 

caracterizada como um processo de produção intenso. Podemos pensar como um 

processo dialógico onde o produto final, o jornal, é fruto dessas trocas entre os 

jornalistas e entre o jornalista e a notícia. O segundo aspecto são os produtos 

jornalísticos (as notícias), tidos pelo autor como fruto de uma cultura difundida pelas 

elites produtoras de linguagem. No terceiro ponto, o autor enfatiza que o poder de 

organizar os discursos sobre os acontecimentos está no jornalismo como uma 

prática produtora de cultura. E por fim, no quarto e último ponto, está o poder 

exercido pelos discursos jornalísticos, visto que uma mesma notícia pode ser 

contada das mais diversas formas, desde um simples relato até uma reflexão mais 

profunda. 
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Percebe-se, a partir disto, que há um grande jogo de forças atuando no 

jornalismo. Forças econômicas e políticas que raramente permitem que o jornalismo 

fale sozinho. "Ele é, ao mesmo tempo, a voz de outros conglomerados econômicos 

ou grupos políticos que querem dar, a suas opiniões subjetivas e particularistas, o 

foro de objetividade" (MARCONDES FILHO, 1989, p.11). Essa multiplicidade de 

vozes, essa heteroglossia, é um movimento vivo de construção de sentidos. 

Podemos relacionar essas forças apresentadas pelo autor com as forças centrifugas 

e centrípetas de Bakhtin (2011). Vozes, dialogicamente orquestradas, buscam a 

unificação e centralização verbal-ideológica com forças centrípetas, enquanto outras 

vozes buscam descentralizar e diversificar gerando forças centrífugas. 

Miotello e Orlandini (2008) corroboram essa reflexão, mencionando que a 

escolha da enunciação de discursos midiáticos está nas mãos de quem detém o 

poder. São essas pessoas que determinam que conteúdos serão veiculados e que 

visões serão dadas aos interlocutores. Assim, aquilo que foge do padrão, é 

diferente, em geral, será notícia. Marcondes Filho (1989, p,13) afirma que: 

Os jornais são como pontas de icebergs, que no nível externo representam 
a democracia formal, na qual todos seriam iguais, e, no fundo, escondem o 
poder político ou econômico que os sustenta, que é incomparavelmente 
diferenciado de um jornal para outro, em relação a seu tamanho e 
importância (1989, p.13). 

 

O jornal, a priori, deveria ser um espaço aberto, público. A esse veículo de 

comunicação caberia o papel de proporcionar um meio para que as tendências se 

digladiassem a fim de informar (MIOTELLO e ORLANDINI, 2008). Na prática, não é 

isso que ocorre. Todavia, embora os veículos midiáticos estejam muitas vezes 

ligados à classe dominante, diversas vozes sempre participam da tessitura desse 

texto. Segundo Benetti (2008, p.18) o jornalista, ao enunciar, constrói uma 

arquitetura complexa que articula a "percepção da realidade, a interpretação do que 

se percebe e se quer enunciar e a escolha de estratégias que permitam propor 

significados". 

A notícia é a informação transformada em mercadoria com todos os apelos 
estéticos, emocionais e sensacionais; para isso a informação sofre um 
tratamento que a adapta às normas mercadológicas de generalização, 
padronização, simplificação e negação do subjetivo (MARCONDES FILHO, 
1989, p.13). 
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Apesar disso, a mídia jornalística não deve ser reduzida a seus aspectos 

negativos, já que ela é, sim, um poderoso instrumento de intervenção social 

(COSTA; SILVA; SANTOS, 2009). O discurso jornalístico institucionaliza sentidos, 

contribuindo para a constituição do imaginário social e para cristalizar memórias de 

passado e construir as de futuro (SOARES; SILVA, 2008). A produção e reprodução 

de subjetividades é fortemente estimulada pela mídia, ―evidenciando sua sofisticada 

inserção na rede de discursos que modelam a história do presente‖ (GREGOLIN, 

2011, p.309). 

O fazer jornalístico é um processo cultural e social. Editoras (organizações 

formais) relacionam-se com os leitores (coletividades) por meio de jornais e/ou 

revistas impressos (MELO, 1994). As matérias jornalísticas seguem um padrão para 

serem desenvolvidas, e essa construção é feita em equipe, ou seja, diversos 

sujeitos, povoados por diversas vozes, dialogam em busca de uma produção em 

conjunto. O quebra-cabeça é assim: 

Enquanto alguém organiza a agenda de coberturas, outro recolhe dados e 
redige o texto, e um terceiro se incumbe da edição do material, sem 
mencionar outros aspectos, como a existência de fotografias, ilustrações, 
legendas, titulação e localização na página, cujo controle, na maioria das 
vezes, foge das mãos do autor (ZANOTTI, 2003, p.13). 

 

Observa-se a atividade dialógica necessária para a construção de um texto 

de jornal. Essas trocas fazem parte do contexto de produção de sentidos, assim, 

torna-se imprescindível a análise desse contexto mais amplo para a melhor 

compreensão dos sentidos de enunciados produzidos. 

Há uma heterogeneidade que engendra os textos midiáticos, impressos e 
eletrônicos, visto que, a partir do interdiscurso que ancora cada texto é 
possível interpretar novos sentidos que instauram uma luta de vozes que 
não poderia ser interpretada se os textos fossem lidos isoladamente, no 
espaço que lhes cabe na folha do jornal ou da tela do computador, numa 
visão reducionista (PACÍFICO, 2008, p.185). 

 

O discurso, mesmo sendo influenciado e influenciando novos discursos, é 

único. São discursos com valores e significados arraigados na cultura e história, que, 

ao tomarem posição frente a alguma situação, tornam-se atos responsivos, por meio 

de uma posição axiológica. 
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Da mesma forma que há um escritor produtor de um enunciado, também 

temos o leitor que está mergulhado em questões axiológicas. Esse leitor é 

heterogêneo, vindo de diferentes contextos e camadas sociais; possui um 

importante papel, não sendo passivo, mas dotado de atitude responsiva. Nas 

palavras do próprio Bakhtin: 

O ouvinte, ao perceber e compreender o significado (linguístico) do 
discurso,ocupa simultaneamente, em relação a ele, uma posição 
responsiva: concorda ou discorda dele (total ou parcialmente), completa-o, 
aplica-o, prepara-se para usá-lo etc.; essa posição responsiva ouvinte se 
forma ao longo de todo o processo de audição e compreensão desde o seu 
início, às vezes literalmente a partir da primeira palavra do falante 
(BAKHTIN, 2011, p.271). 

 

Essa posição responsiva também está presente no leitor das publicações 

jornalísticas. No caso desta pesquisa, a leitora das reportagens será a própria 

pesquisadora. É válido salientar que um mesmo texto pode ter significados 

diferentes para cada pessoa que o lê, dependendo de suas experiências de vida, de 

sua história e do contexto social no qual vive. Assim, há uma posição responsiva 

frente à leitura de um texto jornalístico, porém, essa posição nunca poderá ser 

padronizada. Para cada leitor, há uma posição diferente. 

Pinheiro (2008) escreve sobre o posicionamento do leitor que, para ele, deve 

reconhecer os enunciados e posicionar-se em relação a eles, refutando ou 

questionando-os, ou seja, respondendo, de alguma forma, às vozes apresentadas. 

Em uma visão dialógica da linguagem, uma das principais características de um 

enunciado é a atitude responsiva. Desta feita, o leitor do jornal, do discurso, não é 

passivo. O texto lido é compreendido a partir do contexto social e, nesse contexto, 

novos discursos serão gerados pelo leitor. Todavia, ―quanto mais aculturado for o 

indivíduo, mais seu auditório de vozes se aproximará do auditório médio da criação 

ideológica‖ (BAKHTIN, 2006, p.115), ou seja, mais ele irá reproduzir vozes de 

autoridade. 

A pesquisadora Thoma (1998), como parte de sua tese de doutorado, 

analisou em jornais de 1968 a 1998, matérias sobre surdos e as vozes de autoridade 

presentes nas publicações. A autora diz que 

o senso comum, inúmeras vezes, percebe o que está na mídia como 
verdadeiro e incontestável, pois provém de um discurso que ―sabe‖, que 
―investiga‖ aquilo que torna público. Consequentemente, esse discurso 
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detém o poder de formar opiniões sobre o que se escreve ou apresenta 
(THOMA, 1998, p.135). 

 

Segundo a autora, muitas das matérias jornalísticas encontradas 

padronizam a personalidade do surdo com características comuns geradas para 

compensar o déficit auditivo. Um exemplo é quando é atribuída ao surdo uma 

atenção maior ou quando a matéria propõe que os surdos e surdas têm capacidade 

de levar uma vida normal mesmo não ouvindo. Assim como tudo o que é falado na 

mídia, os discursos sobre o surdo não apresentam uma linearidade, mas sim, "uma 

representação em espiral, descontínua, que apresenta idas e vindas, avanços e 

retrocessos" (THOMA, 1998, p.14). 

Em 2002, a autora pesquisou matérias de jornais, televisão e cinema que 

abordavam a surdez desde 1996. A autora também identificou o uso da fala de 

especialistas e o amparo em conhecimento técnico-científico: 

A mídia faz circular discursos sobre os surdos e a surdez derivados de 
regimes de verdade, ao mesmo tempo em que cria um discurso próprio 
sobre eles. Ao dizer o que o surdo é capaz de desempenhar 
profissionalmente, o(s) discurso(s) midiático(s) se baseiam em informações 
dadas por profissionais com crenças e valores específicos, difundindo-os 
em massa. A legitimidade dos discursos da mídia se dá justamente pelo 
amparo técnico-científico em que se baseia para veicular as informações 
(THOMA, 2002, p.5). 

 

Quando o foco da reportagem é a surdez enquanto deficiência, "o não 

aparece sempre em primeiro plano, determinando os lugares possíveis e os não 

possíveis de serem ocupados pelos surdos" (THOMA, 2002, p.5). Segundo a autora, 

a mídia se apropria e faz circular discursos sobre a surdez, oriundos do 
campo da medicina, da filosofia, da antropologia e da pedagogia, os quais 
se ocuparam de nomear e narrar os/as surdos/as e a surdez ao longo dos 
tempos. Ainda hoje, é clara a influência desses discursos, isolados ou 
combinados, nas representações que a mídia faz circular acerca desses 
sujeitos‖ (THOMA, 2002, p.2). 

 

Assim não é apenas o jornalista que escreve e que aparece em sua 

publicação, mas também os sujeitos e seus enunciados diretos e indiretos que 

emergem nesse texto. Na mídia escrita – no caso desta pesquisa, os jornais –, 

analisaremos publicações permeadas por enunciados de sujeitos surdos,  de outros 
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sujeitos, e do autor da publicação, aquele que trama as vozes no texto. Assim, 

visões de mundo, universos de valores sempre estarão presentes por trás do texto. 

A partir da abordagem sócio-histórica, percebe-se que a linguagem utilizada 

nos jornais é repleta de significados, de palavras que não são apenas do autor do 

texto e, sim, sociais e construídas historicamente. De acordo com Discini (2004, 

p.154), 

não é só de informar, portanto, que vive o jornal. Vive de crer e de fazer-
crer; de saber e de fazer-saber; de fazer e de fazer-fazer. Vive também de 
ser e fazer-ser; tudo modalizado pelo parecer ou não parecer, no referido 
jogo da verdade, compartilhado, de maneira cúmplice pelo leitor. 

 

O autor da publicação jornalística é formado por diversas vozes e é desta 

posição que escreve seu texto. É desta posição que ele seleciona quais enunciados 

serão citados na publicação, quais as frases ditas por cada sujeito podem ou não 

compor seu texto/publicação. Está sempre como autor composto por uma/sua arena 

de vozes. Não há como ser isento, pois mesmo sendo isento ele está assumindo 

uma posição. 

Os discursos estudados nesta pesquisa, a respeito da surdez e dos surdos, 

são povoados por muitos outros discursos. O discurso jornalístico interage e dialoga 

com os mais diversos gêneros discursivos, construindo, então, uma rede que 

simboliza, dentre tantas outras coisas, o surdo e a surdez. Este será nosso foco de 

atenção no próximo capítulo. 
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3 TRAMAS DIALÓGICAS NOS DISCURSOS SOBRE OS SURDOS E A SURDEZ 

O pensamento que, como um peixe no aquário, choca-se com o fundo e as 
paredes, não pode ir além e mais fundo. O pensamento dogmático. 
(BAKHTIN, 2011, p.401). 

 

O foco deste capítulo são as diferenças entre as visões denominadas 

socioantropológica e clínico-terapêutica da surdez. Iremos apresentar aspectos 

relativos à história dos surdos e como significados vêm sendo construídos e 

transformados, sendo o principal objetivo deste capítulo propor uma outra visão além 

da médico-clínica e da socioantropológica, que chamaremos de Perspectiva Sócio-

histórica. 

Como vimos no capítulo anterior, a linguagem, na perspectiva dialógica e 

sócio-histórica, envolve um posicionamento, ou seja, não existe linguagem isolada 

da axiologia. Nesta pesquisa, a escolha da palavra surdo posiciona ideologicamente 

o discurso em paradigmas da diversidade, buscando afastar-nos de um discurso 

ideológico do surdo como um corpo abstraído12 de seu contexto social e que precisa 

apenas de cura, da reeducação e da normalização. Assim, a partir deste capítulo 

utilizaremos a palavra surdo, porém, o termo deficiente auditivo aparecerá quando 

algum autor referir-se a tal sujeito desta forma. 

Para dar início a discussão a respeito das tramas dialógicas presentes nos 

discursos sobre a surdez e os surdos, nosso porto inicial será uma breve reflexão a 

respeito do que vem sendo dito por pesquisadores sobre a história da surdez. 

O conhecimento tem história. Quando entrarmos nas redes que constituem 
o ‗fazer científico‘, entramos nessa história mesmo que a desconheçamos. 
E é preciso conhecê-la para situarmo-nos e, mais importante, para que 
compreendamos que o conhecimento tem consequência, tem ética 
(PFEIFFER, 2011, p.342). 

 

Lembremos que ao enfatizarmos aspectos da história relacionados aos 

surdos e a surdez não estamos buscando abstraí-los da história na qual todos nós 

                                            
12

Ninguém poderia ocupar uma posição neutra acerca de mim e do outro; o ponto de vista abstrato-
cognitivo ignora os valores; ora, uma orientação axiológica implica que ocupemos, relativamente a 
ela, o lugar que somos os únicos a poder ocupar no acontecimento único da existência — implica que 
nos encarnemos. (...) Um ponto de vista abstrato não capta a dinâmica factual da existência, sua 
realização axiológica ainda aberta (BAKHTIN, 1998, p.143). 
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estamos envolvidos. Nossas histórias, independentemente de nossas características 

biológicas, tramam-se e cruzam-se dialogicamente através de discursos que não 

deixam de existir; ficam registrados na sociedade e ressurgem na hora em que as 

narrativas sociais dão abertura. 

Dessa forma, os sentidos do passado, gerados em diálogos de séculos 

atrás, estarão sempre se renovando, sempre em mudança, pois não há estagnação 

no sentido visto que não há estagnação na história. Os sentidos sempre estarão em 

movimento. 

Em qualquer momento do desenvolvimento do diálogo existem massas 
imensas e ilimitadas de sentidos esquecidos, mas em determinados 
momentos do sucessivo desenvolvimento do diálogo, em seu curso, tais 
sentidos serão relembrados e reviverão em forma renovada (em novo 
contexto) (BAKHTIN, 2011, p.401). 

 

Neste trabalho, a história não será concebida como uma sucessão de 

acontecimentos que terminam e dão passagem a novos fatos. A história será aqui 

pensada como o presente, o passado e o futuro, pois somos influenciados por seus 

acontecimentos e estamos alinhavados nos diversos pontos do que foi dialogado, do 

que é e será. 

Para Gomes (2010), ao longo da história, os surdos, assim como todo sujeito 

que se diferenciava do grande grupo, foram estigmatizados. Segundo a autora, os 

estigmas relacionados aos sujeitos surdos se tornaram senso comum; 

inquestionáveis verdades, sendo que para Skliar (1998) podemos pensar que, 

dentre estes estigmas, a incapacidade e a anormalidade prevaleceram. 

Skliar13 (1998), fonoaudiólogo argentino estudioso da área da surdez, 

escreveu sobre duas visões existentes nos estudos de pesquisadores dessa área: a 

visão socioantropológica e a visão clínico-terapêutica. Historicamente, a visão 

clínico-terapêutica foi, e ainda é, influenciada por discursos médicos e ideológicos 

que foram sendo assumidos com relação aos sujeitos surdos. 

Medicalizar a surdez significa orientar toda a atenção à cura do problema 
auditivo, à correção de feitos da fala, ao treinamento de certas habilidades 

                                            
13

 A partir de sua publicação em 2003 do livro Pedagogia (improvável) da diferença: e se o outro não 
estivesse aí?, pensamos que Skliar passa a escrever e posicionar-se de forma diferenciada de seus 
estudos anteriores, abordando a questão da surdez não como uma especificidade, mas como parte 
de um todo estudado. 
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menores, como a leitura labial e a articulação, mais que a interiorização de 
instrumentos culturais significativos, como a língua de sinais. E significa 
também opor e dar prioridade ao poderoso discurso da medicina frente à 
débil mensagem da pedagogia, explicitando que é mais importante esperar 
a cura medicinal – encarnada atualmente nos implantes cocleares – que 
compensar o déficit de audição através de mecanismos psicológicos 
funcionalmente equivalentes (SKLIAR, 1997, p.111). 

 

No posicionamento clínico-terapêutico, a surdez é sinônimo de deficiência, 

dando-se ênfase ao fato de o deficiente auditivo não ouvir. Essa falta, ou ausência 

de som, precisa ser curada para que, assim, o deficiente auditivo aproxime-se do 

padrão biológico de normalidade, ou seja, aproxime-se dos ouvintes. A língua de 

sinais não é aceita pelo grupo de profissionais que se posiciona nessa perspectiva, 

percebendo-a como um empecilho para o desenvolvimento da fala oralizada. É 

incentivada a leitura labial e o aprendizado da emissão vocal de palavras 

(oralização) como práticas reabilitatórias com um único objetivo da fala. Na 

perspectiva clínico-terapêutica, a preocupação com o grau da deficiência auditiva e 

em como curá-la é colocada como prioridade. 

Percebemos, nessa perspectiva, a abstração das pessoas surdas, que são 

medidas em graus de surdez, assim a depender do grau da perda auditiva e dos 

mecanismos utilizados para amplificação dos sons, os deficientes auditivos podem 

aproximar-se dos ouvintes, fazendo referência à normalidade. A deficiência, 

portanto, deve ser tratada para que o problema do não ouvir deixe de existir. Mas 

será que o problema está em não ouvir? 

O questionamento implícito desta concepção seria o seguinte: se se tira ou 
se reduz o tamanho da deficiência, se tiram ou se reduzem as 
consequências sociais. O Homem seria Homem se não fosse surdo, se não 
fosse cego, se não fosse retardado mental, se não fosse negro, se não 
fosse homossexual, se não fosse fanático religioso, se não fosse indígena, 
etc. Nada mais absurdo. (SKLIAR, 1997, p.11) 

 

Veremos, a seguir, exemplos de autores da perspectiva clínico-terapêutica e 

de como definem o surdo e a surdez. Boéchat, Russo e Almeida (2003, p.437) 

mencionam que "a deficiência auditiva seria uma das condições mais incapacitantes" 

para o ser humano, devendo deste modo ser curada. Da mesma forma, a surdez é 

apresentada pelos autores Freitas e Costa (2007, p.744) como ―uma deficiência 

altamente incapacitante, considerando seus efeitos na comunicação e o impacto 

causado no desenvolvimento cognitivo, psicossocial, da linguagem oral e escrita‖. 
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Ainda na perspectiva clínico-terapêutica, a autora e pesquisadora da USP, 

Scaranello (2005, p.273), define que 

a Deficiência Auditiva (DA) exerce importante impacto sobre a comunidade, 
seja do ponto de vista econômico, envolvendo altos custos na sua detecção 
e reabilitação, seja do ponto de vista psicossocial, não apenas para o 
indivíduo, como para sua família e sociedade. […] O déficit sensorial 
auditivo pode comprometer a aprendizagem dos indivíduos acometidos, 
devido especialmente ao prejuízo na aquisição e desenvolvimento da 
linguagem oral, que varia conforme o tipo e grau da perda auditiva. 

 

Observamos, nos autores citados, que a ênfase do trabalho com as pessoas 

com perda auditiva recai sobre a patologia e a necessidade de intervenção clínica. 

Os sujeitos surdos, nessa perspectiva, são posicionados em desvantagem, se 

comparados à maioria da população ouvinte, pois há uma busca pela normalização 

dos surdos, percebidos, em geral, como pessoas passivas e que ao receber o 

Aparelho de Amplificação Sonora Individual (AASI)14 ou o Implante Coclear15 

poderão ouvir. 

Na outra perspectiva, socioantropológica, pesquisadores compreendem a 

surdez como uma maneira específica de se construir a realidade histórica, política, 

social e cultural através da experiência predominantemente visual. É a partir e nessa 

experiência visual que consideram que os surdos desenvolvem sua identidade 

cultural e linguística. 

A surdez, na visão socioantropológica, é apresentada sob a ótica dos 

estudos culturais, os quais buscam: 

[…] um horizonte epistemológico na definição da surdez, no qual ela possa 
ser reconhecida como uma questão de diferença política, de experiência 
visual, de identidades múltiplas, um território de representações diversas 
que se relaciona, mas não se refere aos discursos sobre a deficiência 
(SKLIAR, 1998, p.29). 

 

                                            
14

 Este equipamento capta o som ambiente, amplifica seu volume e direciona-o para a orelha por um 
conduto auditivo externo (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). Tem a função de fornecer ao usuário o 
som ambiental com intensidade aumentada e amplificada (HUNGRIA, 1995; CASANOVA, 1997). 

15
 Linden (1995) define Implante Coclear como sendo um circuito eletrônico que transforma o som 

ambiental e a voz em impulsos elétricos, levando-os à cóclea por meio de um ou mais eletrodos. 
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Esta perspectiva busca, então, afastar-se de concepções ligadas à 

patologização do surdo, propondo que a surdez seja vista como uma diferença 

cultural e linguística, e não como uma deficiência. 

Por conseguinte, para tal perspectiva as pessoas surdas formam grupos 

culturais e linguísticos próprios baseados na língua de sinais (STROBEL, 2007; 

KARNOPP, 2006; SÁ, 2002; PERLIN, 2004; LANE, 1992). Esses grupos compõem 

as comunidades surdas, entendidas como espaços de constituição social e 

identitária dos surdos. Porém, cabe esclarecer que quando focam apenas na língua 

de sinais como base para o desenvolvimento de uma cultura e de uma identidade 

visual acabam também por vezes abstraindo os surdos do grupo social em que 

todos nós estamos inseridos. 

Destaque-se então que, a partir da perspectiva sócio-histórica a qual 

propomos nesta pesquisa, não é possível pensar que todos os surdos constroem 

sua realidade da mesma forma. Caso contrário, cairemos na abstração de sujeito 

feita tanto pela perspectiva médico-clínica quanto pela socioantropológica. 

A primeira visão, clínico-terapêutica, baseia-se em uma perspectiva 

organicista, que caracteriza os surdos por sua deficiência, buscando sua cura. A 

segunda visão, a perspectiva socioantropológica, estuda a surdez baseada em 

fatores sociais, culturais, educacionais e linguísticos. 

Enfatizamos que, nesta tese, queremos mostrar a importância dos debates 

sobre a surdez e sobre cada sujeito surdo romperem com a tendência de ocorrerem 

em apenas dois extremos, ou seja, a partir de uma perspectiva clínico-terapêutica ou 

socioantropológica. Essas perspectivas imbricaram-se ao longo de toda a história 

até os dias de hoje, não levando em conta, em alguns momentos, a alteridade e 

abstraindo as pessoas surdas. Logo, não há como restringir essas duas 

perspectivas em um período histórico fixo, já que ambas foram sendo construídas 

dialogicamente ao longo dos tempos e seus discursos existem até os dias de hoje. 

Estas perspectivas foram se costurando ao longo da história dos surdos e 

ambas acabaram por refletir sobre a surdez como se todos os surdos fossem iguais, 

criando uma linha divisória entre os defensores da oralização e do implante coclear 

e os defensores da cultura visual e da língua de sinais. 
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Movimentos voltados à normalização da sociedade e exclusão daqueles que 

fogem de um determinado perfil existiram em diversos momentos. Historicamente 

houve e há a produção de um outro deficiente 

inventado, produzido, fabricado, (re)conhecido, olhado, representado e 
institucionalmente governado em termos daquilo que poderia denominar-se 
como um outro ‗deficiente‘, ou seja, ainda que não seja o mesmo um outro 
‗anormal‘, uma alteridade ‗anormal‘ (SKLIAR, 2003, p.113). 

 

Os dados mais antigos sobre a história dos surdos, segundo pesquisadores 

da perspectiva socioantropológica16, remetem à Grécia Antiga (1.100 a.C. – 146 

a.C.), onde a perfeição física tinha um forte valor. Boas condições de sobrevivência 

e de subsistência eram avaliadas pela aparência física, vigor, beleza e força. Logo, a 

surdez era vista como empecilho à boa subsistência, pois os surdos tinham 

dificuldade de ouvir e de falar. Quando os bebês nasciam deficientes, eram 

abandonados e eliminados por exposição a situações extremas de frio ou calor, ou 

ainda atirados de alguma montanha da Taygetos, na Grécia. De acordo com as 

referências encontradas, os sujeitos abandonados e mortos não eram apenas os 

surdos, mas sim, todos aqueles que fugiam do padrão exigido na época; e assim, 

eram considerados deficientes e eliminados (FREITAS, 2007). 

No livro VII de Política de Aristóteles (384 a.C.– 322 a.C.), lê-se que o direito 

ao convívio social era dado apenas aos que eram considerados normais e não 

deficientes. 

A política, Livro VII, Capítulo XIV, 1335 b – Quanto a rejeitar ou criar os 
recém-nascidos, terá de haver uma Lei segundo a qual nenhuma criança 
disforme será criada; com vistas a evitar o excesso de crianças, se os 
costumes das cidades impedem o abandono de recém-nascidos, deve 
haver um dispositivo legal limitando a procriação; se alguém conceber um 
filho, contrariamente a tal dispositivo, deverá ser provocado o aborto antes 
que comecem as sensações e a vida (a legalidade ou ilegalidade do aborto 
será definida pelo critério de haver ou não sensação e vida) 
(ARISTÓTELES, 1997, p.63). 

 

                                            
16

 Em geral, os autores que pertencem à visão clínico-terapêutica (ALMEIDA & IORIO, 1996; CADJE, 
1995, CASANOVA, 1997; HUNGRIA, 1995; RUSSO e ALMEIDA, 1995) não fazem, em seus artigos, 
uma revisão histórica sobre a surdez na temática social-educacional. Apresentam, principalmente, 
dados voltados ao desenvolvimento dos aparelhos auditivos. Tais informações serão apresentadas 
ao longo do texto. 
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Durante a Idade Média, que começou com o fim do Império Romano no 

século V, e terminou com a queda de Constantinopla, no século XV, a Igreja ganhou 

força. Segundo Marcondes (2002), essa instituição foi, nesse período, a principal 

responsável pela educação e pela disseminação da cultura. A sociedade passou a 

se estruturar por feudos. Com a força da Igreja, as crianças chamadas de anormais 

deixaram de ser mortas. 

Pela influência do pensamento teológico vigente na Idade Média, os 

deficientes eram vistos como seres com alma, porém no caso dos surdos, a não 

compreensão da fala e o não uso da língua oralizada impossibilitou-os de salvarem 

sua alma. (GUGEL, 2009; ARANHA, 1995). Já nesta época, percebe-se uma 

valorização da língua oral e a relação direta da incapacidade atribuída ao surdo pelo 

fato de ele não falar. Este discurso, que valoriza a fala no desenvolvimento do surdo, 

prevalece até os dias de hoje, ressurgindo em discursos da perspectiva clínico-

terapêutica. 

Somente no século XVI, surgiram os primeiros educadores dedicados ao 

ensino de surdos. Diversas metodologias foram desenvolvidas e aplicadas utilizando 

a ―língua auditiva-oral nativa, Língua de Sinais, datilologia (representação manual do 

alfabeto) e outros códigos visuais‖ (JESUS; DOMINGUES, 2005, p.138). Outras 

possibilidades de diálogo passaram, então, a ganhar voz. Percebemos, neste ponto, 

vozes sociais de perspectiva socioantropológica que iam além do biológico (vozes 

de autoridade até o momento) e buscavam uma troca, um diálogo por meio dos 

chamados códigos visuais. 

O italiano Girolamo Cardano (1501–1576) e o espanhol Pedro Ponce de 

León (1520–1584) são exemplos de professores que desenvolveram métodos para o 

ensino de surdos. Também John Bulwer (1600–1650), educador inglês, os ensinava 

por meio da leitura labial, além de ter escrito sobre a Língua de Sinais (JANNUZZI, 

2004; GUGEL, 2009). Todos foram professores que enxergaram potencialidade no 

surdo como sujeito que, sendo trabalhado a partir da linguagem, poderia 

desenvolver-se. 

Para Gomes (2010), o século XVII trouxe consigo novos pensares sobre a 

surdez e a linguagem usada pelos surdos. Wilkins (1613–1672) foi um desses 

pensadores e questionava as ideais de Aristóteles sobre a fala como sendo a única 

expressão direta da mente. Tinha fascínio pela possibilidade de haver comunicação 
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sem haver som e sobre as infinitas possibilidades de uma língua gestual, ou língua 

de sinais. 

Segundo Canguilhem (2006), um marco muito importante acontece na 

passagem entre os séculos XVII e XVIII: a designação do patológico a partir do 

normal. A saúde passou a ser estudada em indivíduos com patologias, com intuito 

que a normalidade fosse estudada e restaurada, anulando o patológico. 

Durante os séculos XVII e XVIII, além disso, as áreas médica e educacional 

passaram a expandir seus estudos e leituras sobre a deficiência enquanto 

fenômeno, e atitudes como institucionalização de deficientes em hospícios, 

conventos ou escolas especiais passaram a ser estimuladas (ARANHA, 1995). 

No ano de 1620, Juan Pablo Bonet (1579–1633) publicou o primeiro livro 

sobre as causas dos problemas da comunicação, incluindo a surdez (JANNUZZI, 

2004). O autor condenava, em sua publicação, os gritos como método para ensinar 

alunos surdos e foi ele que, pela primeira vez, apresentou o alfabeto em Língua de 

Sinais no livro Reduction de las letras y arte para enseñar a hablar los mudos17. Para 

Bonet, era de extrema importância que as pessoas envolvidas com alguma criança 

surda conhecessem e soubessem utilizar o alfabeto manual (GUGEL, 2009; JESUS, 

DOMINGUES, 2005). 

Até o século XVIII, na Europa, os educadores de surdos dedicavam seu 

fazer principalmente para educar os filhos surdos provenientes de famílias nobres. A 

educação, no entanto, segundo a literatura (MOURA, LODI e HARISSON, 1997), 

baseava-se quase que inteiramente no desenvolvimento da língua oral. Neste 

mesmo século, o francês Charles Michel de L'Epée (1712–1789) dedicou-se aos 

surdos, educando-os, em um primeiro momento, por motivos religiosos. Esse 

professor teve importantes feitos ao longo da vida, como em 1775, quando fundou o 

Instituto Nacional de Surdos-Mudos, em Paris. Destacou-se por criar um método 

chamado de sinais metódicos, no qual usava a Língua de Sinais Francesa (SACKS, 

1990; JANNUZZI, 2004). 

Já o século XIX, segundo Aranha (1995) é marcado pela necessidade de 

estruturação de sistemas nacionais de ensino e escolarização para todos. Neste 

                                            
17

 No texto está apresentado o título original que hoje é assim escrito: Reducción de las letras y arte 
para enseñar a hablar a los mudos. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/charles_michel_de_l%2527%25c3%2589p%25c3%25a9e
http://pt.wikipedia.org/wiki/instituto_nacional_de_surdos-mudos
http://pt.wikipedia.org/wiki/paris
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século o modo de produção capitalista fortalecia-se, exigindo cidadãos produtivos e 

mão de obra qualificada, assim aqueles surdos que podiam ser produtivos foram 

trabalhar e os que não podiam foram internadosem diversas instituições para os 

ditos anormais, fundadas pela tensão gerada entre o incorrigível e o corrigível 

(SKLIAR, 2003). 

Além disso, neste mesmo século houve uma prevalência de escolas para 

surdos na Europa e nos Estados Unidos, que em geral continuavam seguindo a 

crença aristotélica de séculos anteriores, a qual associava o desenvolvimento da 

linguagem aos sons, e os surdos eram considerados um problema por não 

oralizarem. 

Gomes (2010) acrescenta que os médicos e defensores do Oralismo18 

buscavam arduamente a cura da surdez. No século XIX houve progressos 

tecnológicos na área e os métodos orais ganhavam cada vez mais força. Alexander 

Graham Bell e Thomas Alva Edison foram responsáveis por pesquisas iniciais que, 

posteriormente, possibilitaram a busca pela produção de aparelhos auditivos em 

escala industrial. A Revolução Industrial do pós-guerra e o poder aquisitivo da classe 

média incentivaram este processo (ABRAHÃO, 2014). 

Ainda no século XIX, com objetivo de discutir a educação das pessoas com 

surdez, aconteceu na Itália, em 1880, o Congresso Internacional de Educação de 

Surdos. Nessa convenção, considerada um marco na história da surdez, diversas 

decisões a respeito da metodologia de ensino para os surdos foram tomadas. Há 

diferentes referências sobre o real número de participantes no evento. Gomes 

(2010) relata que foram 255 participantes, sendo que, destes, apenas três eram 

surdos, já Silva (2006) descreve que havia em torno de 182 participantes, a maioria 

ouvintes, sendo que em ambas as fontes, percebemos o predomínio da participação 

de ouvintes no encontro. 

Inglaterra, Itália, Suécia, Rússia, Canadá, Estados Unidos, Bélgica, França e 

Alemanha foram alguns dos países presentes neste evento, a partir do qual o 

                                            
18

 Oralismo é uma filosofia para a educação de surdos. Nesta, a Língua Portuguesa escrita e 
oralizada são a base para a alfabetização e educação do aluno. Escolas que adotam metodologias 
orais costumam ser contra o uso da Língua de Sinais (GOLDFELD,1997). 
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Oralismo foi determinado como método de educação para surdos no mundo inteiro. 

A Língua de Sinais foi, consequentemente, proibida, pois se acreditava que essa 

língua dificultava o processo de oralização. 

Era óbvio para os participantes do Congresso de Milão que os surdos 
deveriam aprender a usar a língua oral. Não há nenhuma dúvida sobre essa 
obviedade, e isso, em si, já é sinal do violento efeito ideológico a que 
estavam submetidos os atores de momentos tão infelizes para a educação 
dos surdos durante quase um século (BAALBAKI, CALDAS, 2011, p.1895). 

 

Cabe esclarecer que a educação pela Língua de Sinais aconteceu 

majoritariamente de meados do século XVIII até a primeira metade do século XIX. 

Após o Congresso de Milão, vários estudos apontam que os docentes surdos foram 

proibidos de lecionar e que a língua de sinais foi proibida de ser utilizada nas 

escolas para surdos. Sendo que tal lógica prevaleceu até meados da década de 

1960 do século XX quando a língua de sinais passa a ser considerada uma língua.  

Destaque-se, porém que apesar de a língua de sinais ter sido proibida nas 

escolas, esta continuou sendo usada, as escondidas,  já que não há como acabar 

com uma língua em uso, mesmo que esta tenha sido socialmente proibida. 

O que queremos argumentar com este breve histórico a respeito da 

educação de surdos é que os discursos atrelados à visão clínico-terapêutica 

prevaleceram nesta educação, dando ênfase, em geral, a deficiência, a cura e a 

recuperação da surdez por meio da fala oralizada. Concomitantes a educação de 

surdos, as áreas médica e tecnológica também tiveram significativos avanços 

durante o século XIX. Sendo que em 1898, o primeiro aparelho auditivo de carbono 

foi criado e vendido em escala comercial (ABRAHÃO, 2014). 

A chegada do século XX trouxe também momentos de mudança na área da 

surdez. Algumas publicações científicas passaram a negar a suposta diferença 

intelectual entre surdos e ouvintes (SACKS, 1990) e já nas décadas finais do século 

XIX não havia mais a separação cartesiana de alma e corpo. Esse corpo passou 

então a ser objeto de experimentação, reabilitação e modificação (GOMES, 2010).  

Nos anos que se seguiram, novas descobertas foram feitas no 

desenvolvimento dos aparelhos auditivos. Em 1952, iniciou-se a venda de aparelhos 

auditivos de transistor. Os equipamentos eram práticos, com chaves de liga/desliga 

e baterias menores que as anteriores. A partir desse marco, novos aparelhos, cada 
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vez menores e com baterias mais potentes, começaram a ser criados (ABRAHÃO, 

2014). Por outro lado, o fracasso na educação de alguns surdos pelo Oralismo e o 

início de pesquisas na área linguística, sobre a Língua de Sinais, com William 

Stokoe, marcaram o início da década de 1960. O professor Stokoe estudou a Língua 

de Sinais Americana e, por meio de suas pesquisas sobre fonologia e fonética, 

contribuiu para reforçar o estatuto de língua para as línguas sinalizadas (LODI, 

2004). 

Em 1968, como consequência desse movimento, surgiu a filosofia da 

Comunicação Total nos Estados Unidos. Nesta, qualquer recurso é considerado 

válido na comunicação com o surdo: Língua de Sinais, língua oral, mímica. A 

prioridade é a comunicação, independentemente da forma. O surdo é concebido 

como uma pessoa que tem, na surdez, uma marca que ressoa no desenvolvimento 

afetivo e cognitivo e em relações sociais. Não há uma patologia que precise ser 

eliminada (CICCONE, 1990). 

A partir da década de 1970, percebeu-se, então, que era possível que os 

usos da língua de sinais e da língua oral ocorressem de maneira independente. Os 

surdos usuários da primeira constituíam, e ainda constituem, uma minoria linguística 

no Brasil e em diversos países do mundo. Esse grupo passou a exigir a oficialização 

da língua e o direito à educação por meio da mesma. Segundo Lane (1992), os 

surdos saíram da passividade e reivindicaram seus direitos enquanto cidadãos, não 

permitindo mais que suas vidas fossem decididas por ouvintes. Este movimento 

influenciou o início do Bilinguismo, que cresceu em todo o mundo a partir de 1980 

(GOLDFELD, 1997). A abordagem bilíngue propõe tornar duas línguas acessíveis à 

criança surda, a Língua Brasileira de Sinais (Libras) e o Português, no caso do 

Brasil. 

Cabe esclarecer que a educação de surdos no Brasil seguiu a mesma lógica 

dos países europeus e dos Estados Unidos, sendo que a oralização prevaleceu nas 

escolas. No século XX, um dos marcos importantes da história da surdez em nosso 

país foi a fundação da Feneis – Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos – em 1977 (FENEIS, 2010). Nesse período, teve início uma divulgação 

sistemática da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e da surdez que perdurou nos 

anos que se seguiram. A partir de 1990, consequentemente, cresceram muito as 
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pesquisas nesta área e o movimento surdo19 passou a organizar-se de maneira mais 

efetiva. 

Alguns anos depois, em 1994, a Declaração de Salamanca foi assinada por 

representantes de mais de 80 países. Esse documento possui extrema importância, 

pois declara ser a educação inclusiva a forma mais eficiente de educar uma criança 

deficiente. Filietaz (2012) menciona que a Declaração de Salamanca surgiu em uma 

época em que a universalização da educação era prioridade para grandes líderes 

mundiais e para o sistema da organização das Nações Unidas (ONU). Assim, todas 

as escolas ficaram obrigadas a receber qualquer criança que nelas quisesse 

estudar. 

No campo das tecnologias da saúde, o século XXI teve marcos importantes. 

Aparelhos auditivos cada vez mais sofisticados foram lançados no mercado. O 

implante coclear surge, dentre as novas tecnologias, como a possibilidade de o 

usuário perceber o som, e não apenas ter o som ampliado. No Brasil, em 1992, o 

implante coclear foi utilizado pela primeira vez em crianças na Universidade de São 

Paulo (USP) no Centro de Pesquisas Audiológicas (CPA) (BEVILACQUA; COUBE, 

1997). 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que o uso da tecnologia ganhava 

espaço, a educação especial avançava com a Declaração de Salamanca. Em 24 de 

abril de 2002, foi sancionada a Leinº 10.436/2002 que oficializou o direito do aluno 

surdo de aprender a Libras como sua primeira língua. Segundo Thoma e Klein 

(2010), essa Lei impulsionou um movimento de afirmação e resgate da Cultura e da 

Identidade Surda. 

A oficialização da Libras abriu caminhos e permitiu que a língua ganhasse 

novos espaços sociais. Em 22 de dezembro de 2005, o Decreto nº 5.626 

regulamentou a Lei nº 10.436 e dispôs sobre a Língua Brasileira de Sinais. Ela 

passou, dentre outras coisas, a ser ensinada nas Universidades e a estar presente 

em órgãos públicos e outras instituições de ensino. Devido à importância desta 

temática para o presente trabalho, a seguir aprofundaremos o tema acerca da 

                                            
19

 Movimento surdo é o nome dado aos movimentos realizados por surdos e ouvintes principalmente 
na área política em busca da oficialização dos direitos dos surdos na sociedade. A luta atual do 
movimento surdo na área da educação é pelo direito à educação bilíngue em português e língua de 
sinais (BEZERRA, MELO e SOUZA, 2011). 
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legislação e das ações voltadas à surdez e os surdos no Brasil a partir do ponto de 

vista de dois Ministérios: o ministério da educação e o ministério da saúde. Nosso 

objetivo, com o subcapítulo que segue, é dialogar com os discursos produzidos por 

ambos, buscando alinhavá-los. 

 

3.1 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E MINISTÉRIO DA SAÚDE: EMBATES E 

DIÁLOGOS POSSÍVEIS 

 

No âmbito nacional, existem movimentos em torno da surdez descritos nos 

documentos dos Ministérios da Educação e da Saúde. Assim, inicialmente, 

aprofundaremos na legislação dos estados pesquisados neste trabalho para, então, 

discorrer sobre o âmbito nacional. 

De forma mais específica, nos quadros a seguir, há uma sistematização 

cronológica das legislações de Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná 

envolvendo a questão da surdez no campo da saúde e da educação. Escolhemos 

como ano de início para coleta das leis o ano de oficialização da Língua de Sinais de 

cada estado e de término o ano da última publicação coletada para análise nesta 

pesquisa, 2010. 

 

QUADRO 3 – LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

LEGISLAÇÃO ANO TEMÁTICA PRINCIPAL 

Lei Estadual nº 11.405 1999 Oficializa a Língua Brasileira de 
Sinais no estado. 

Lei Estadual nº 11.608 2001 Institui o sistema estadual de 
incentivo às entidades de 
Assistência Social e às pessoas 
portadoras de deficiência. 

Lei Estadual nº 11.853 2002 Lei da Solidariedade: institui o 
Programa de Apoio à Inclusão e 
Promoção Social. 

Lei Estadual nº 12.339 2005 Dispõe sobre a criação do Conselho 
Estadual dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência. 

Lei Estadual nº 13.320 2009 Consolida a legislação relativa à 
pessoa com deficiência no Estado do 
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Rio Grande do Sul. 
FONTE: FADERS

20
, 2012; FENEIS, 2012. 

 

QUADRO 4 – LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ 

LEGISLAÇÃO  ANO TEMÁTICA PRINCIPAL 

Lei Estadual nº 12.095 1998 O estado do Paraná reconhece 
oficialmente a linguagem gestual 
codificada na Língua Brasileira de 
Sinais - Libras. 

Leinº 16596 2001 Institui o Dia da Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 24 de abril. 

Lei Estadual nº 13.871 2002 Dispõe que a publicidade da 
administração direta e indireta do 
estado, veiculada na televisão, terá 
tradução para a Linguagem Brasileira 
De Sinais – Libras 

Leinº 14220 2003 Institui o Dia Estadual dos Surdos. 
FONTE: LEGISLAÇÃO, 2012. 

 

QUADRO 5 – LEGISLAÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

LEGISLAÇÃO ANO TEMÁTICA PRINCIPAL 

Lei Estadual nº 11.869 2001 Reconhece oficialmente, no estado de 
Santa Catarina, a linguagem gestual 
codificada na Língua Brasileira de 
Sinais – Libras 

Lei Estadual nº 13.740 2006 Dispõe sobre a gratuidade do 
transporte intermunicipal às pessoas 
deficientes. 

Lei Estadual nº 13.971 2007 Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
sinalização tátil, sonora e visual, nas 
dependências dos prédios de 
funcionamento de órgãos estaduais, a 
fim de possibilitar acessibilidade aos 
deficientes visuais e auditivos. 

FONTE: ASGF, 2012; SICORDE, 2012. 

 

Outro dado, com relação aos estados pesquisados, está relacionado com a 

data de fundação das sedes da Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos (FENEIS, 2010). Conforme vimos anteriormente, esta foi fundada em 1977, 
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 Fundação de Articulação e Desenvolvimento de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência e 
com Altas Habilidades no Rio Grande do Sul. 
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porém, outras filiais foram surgindo ao longo dos anos, fazendo o trabalho de 

formação de profissionais e divulgação da Libras. No Rio Grande do Sul a instituição 

iniciou seus trabalhos em 1997, no Paraná em 2002 e em Santa Catarina, o trabalho 

da FENEIS se iniciou apenas em 2004 (FENEIS, 2010). 

A FENEIS apresenta, em seu site, uma listagem com escolas que prestam 

algum tipo de atendimento aos surdos. A partir dessa listagem percebe-se que o Rio 

Grande do Sul é o estado com mais escolas que oferecem atendimentos 

especializados em surdez, ou seja, 23 escolas, seguido pelo Paraná, que possui 22 

escolas, e Santa Catarina que possui apenas seis. 

 

 

QUADRO 6 – ESCOLAS ESPECIALIZADAS NO ATENDIMENTO AO ALUNO 

SURDO 

ESTADO NÚMERO DE ESCOLAS 

Rio Grande do Sul 23 

Paraná 22 

Santa Catarina 6 

FONTE: FENEIS, 2012. 

 

No Rio Grande do Sul, especificamente em Porto Alegre, em 1927 foi 

fundada uma instituição que agrupava os alunos surdos e os ensinava por meio da 

Língua de Sinais. Era o Instituto Ipiranga de Surdos, fundado por uma professora 

alemã que chamava os alunos e divulgava a escola por intermédio da imprensa local 

(FENEIS; FADERS; SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, 2009). 

A Escola Especial Concórdia, também em Porto Alegre, foi fundada em 

1966. Essa escola representa um grande marco na educação dos surdos gaúchos, 

pois foi a primeira escola a adotar integralmente a Língua de Sinais como língua 

oficial de instrução e educação dos surdos. Ressalta-se que esta só foi oficializada 

em Porto Alegre em 1996, e no estado, em 1999 (FENEIS; FADERS; SECRETARIA 

DA EDUCAÇÃO, 2009). Em contrapartida, a Libras foi oficializada no estado do 

Paraná em 1998 e, em Santa Catarina, só em 2001. Outro aspecto interessante a 

ser observado é que a Libras foi tornada oficial como ―linguagem gestual codificada 

na Língua Brasileira de Sinais – Libras‖ nestes dois estados, enquanto no Rio 
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Grande do Sul a Libras foi oficializada como Língua Brasileira de Sinais, e não como 

uma linguagem codificada. 

Em Santa Catarina, o grande marco do estado foi a fundação do curso de 

Letras-Libras, com habilitação para o ensino da Libras, pela Universidade Federal de 

Santa Catarina, UFSC, em 2006. As primeiras turmas foram a distância, com um 

total de nove polos espalhados pelo Brasil. No ano 2008, a habilitação de bacharel 

em tradução e interpretação de Língua de Sinais foi incluída. O curso presencial de 

Letras-Libras na UFSC começou em 2009 (UFSC, 2011). 

Vejamos a seguir o quadro da legislação no Brasil. Abaixo há uma 

sistematização cronológica envolvendo a questão da surdez no campo da saúde e 

da educação a partir do ano de oficialização da Língua de Sinais e das primeiras 

portarias sobre o Implante Coclear, visto que estas são as marcas dos que lutam por 

uma visão socioantropológica e médico-clínica. 

 

QUADRO 7 – LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

LEGISLAÇÃO ANO TEMÁTICA PRINCIPAL 

Leinº 10.436 2002 
Reconhece a Língua Brasileira de 
Sinais – Libras - como meio legal de 
comunicação e expressão.  

Decretonº 914 2003 
Política Nacional para a Integração 
da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Leinº 10.845 2004 

Programa de Complementação ao 
Atendimento Educacional 
Especializado às Pessoas 
Portadoras de Deficiência. 

Decretonº 5.626 2005 

Regulamenta a Leinº 10.436 que 
dispõe sobre a Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS – nas áreas social, 
de educação e saúde. 

Lei nº 12.319 2010 
Regulamenta a profissão de 
Tradutor e Intérprete da Língua 
Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

FONTE: MEC, 2012. 

 

QUADRO 8 – LEGISLAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

LEGISLAÇÃO ANO TEMÁTICA PRINCIPAL 

Portaria nº 211 1996 Estabelece que os procedimentos de 
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Cirurgia do Ouvido e Implante Coclear 
só poderão ser utilizados por 
Centro/Núcleo previamente 
credenciado, segundo normas fixadas. 

Portaria nº3762 1998 
Cria grupos de procedimentos na 
Tabela de Pagamento do SIH/SUS para 
deficientes auditivos. 

Portaria nº 1.278 1999 
Aprova, na forma de Anexo I, os 
Critérios de Indicação e 
Contraindicação de Implante Coclear. 

Portaria nº 584 1999 

Desvincula os valores da prótese para 
Implante Coclear do procedimento 
37.040.01.4 – Implante Coclear e inclui 
na Tabela de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais – OPM, assim 
como na Tabela de Compatibilidade do 
SIH/SUS, as próteses a serem 
cobradas, exclusivamente, no 
procedimento 37.040.01.4-Implante 
Coclear. 

Leinº 12.303 2010 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
realização do exame denominado 
Emissões Otoacústicas Evocadas. 

FONTE: DENASUS, 2012. 

 

Festa (2012) fez uma pesquisa de mestrado na qual apontou diferenças no 

trabalho destes dois Ministérios. Inicialmente, observou que os sujeitos surdos para 

os quais os Ministérios fazem suas ações possuem perfis diferentes. A maior parte 

das leis vinculadas ao Ministério da Educação é para surdos que conhecem a 

Libras. Já as leis do Ministério da Saúde estão voltadas à normalização e 

acessibilidade dos sujeitos deficientes auditivos. Podemos pensar que o Ministério 

da Saúde tem como foco a cura de doenças e deficiências, desta forma, seu papel é 

trabalhar em busca da normalização e da acessibilidade. Por outro lado, o Ministério 

da Educação trabalha por uma educação para todos. Desta forma, tem a função de 

incluir. A questão aqui é: onde está o diálogo entre estes dois Ministérios? 

Pensamos que se houvesse ações pensadas conjuntamente, com certeza a 

sociedade seria beneficiada. 

O Ministério da Educação, pelo Decretonº 5.626/05, por exemplo, em seu 

artigo 2º, regulamenta a Lei de oficialização da Libras e define que 

para os fins deste Decreto, considera-se pessoa surda aquela que, por ter 
perda auditiva, compreende e interage com o mundo por meio de 
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experiências visuais, manifestando sua cultura principalmente pelo uso da 
Língua Brasileira de Sinais – Libras (BRASIL, 2005). 

 

Retomando a perspectiva socioantropológica, a maior parte dos 

pesquisadores que estudam a educação para surdos, pesquisa sobre surdos 

sinalizadores e/ou surdos bilíngues. Para estes pesquisadores o termo deficiente 

auditivo é preconceituoso. Strobel (2008a), autora surda e de pensamento 

socioantropológico, em sua tese de doutorado escreve que a área da saúde utiliza o 

termo DA, classificando os graus de surdez e de perda sensorial de audição. 

Segundo ela, a surdez é vista como uma deficiência, não havendo a compreensão 

da mesma como diferença cultural. Em consonância com o posicionamento da 

autora, percebe-se que as ações do Ministério da Saúde, apresentadas no quadro 

acima, se voltam para a cura e a prevenção desta deficiência. 

Já o Decretonº 5.626/2005 do Ministério da Educação, no artigo 22, 

regulamenta como deve ser organizada a educação dos alunos surdos nas 

instituições federais de educação básica: 

I - escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos e 
ouvintes, com professores bilíngues, na educação infantil e nos anos iniciais 
do ensino fundamental; 

II - escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino, abertas 
a alunos surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino fundamental, 
ensino médio ou educação profissional, com docentes das diferentes áreas 
do conhecimento, cientes da singularidade linguística dos alunos surdos, 
bem como com a presença de tradutores e intérpretes de Libras - Língua 
Portuguesa. 

 

Observa-se que por parte do Ministério da Educação parece haver uma 

preocupação com os alunos surdos que conhecem a Libras e o Português, ou seja, 

os surdos bilíngues. Mas e os surdos que não usam a Língua de Sinais para se 

comunicar? Como deve ser feita sua inclusão? 

O Ministério da Educação apresenta uma série de propostas a fim de 

viabilizar uma educação para todos, sem discriminação. Por outro lado, os surdos 

oralizados e os que não conhecem Libras parecem não ter sido contemplados pela 

legislação deste Ministério. Assim, o Ministério que se propõe a incluir, parece que 

também acaba por excluir. 
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Pfeifer (2013), escritora surda oralizada, comenta que, ao buscar materiais 

sobre surdos oralizados, nada encontrou. A literatura, segundo a autora, fala de 

Língua de sinais, de Identidade Surda, Cultura Surda, Comunidade Surda, 

Ouvintização21 e demais termos que não fazem parte da experiência de vida desta 

autora oralizada e não falante de Libras. 

Parece que o Ministério da Educação possui uma tendência a criar leis e 

decretos de base socioantropológica. Isto pode ser exemplificado por meio da Lei nº 

10.436/2002, que reconhece como meio legal de comunicação e expressão a Língua 

Brasileira de Sinais e também legifera que os sistemas educacionais estaduais e 

federais devem garantir o ensino da Libras como parte integrante dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCNs. 

Também o Decreto nº 5.626/2005, que regulamentou a Lei nº 10.436/2002, 

apresenta ações em diversas áreas, tais como: inclusão da Libras como disciplina 

curricular, formação do professor e do instrutor de Libras; uso e difusão da Libras e 

da Língua Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação; formação do 

tradutor e intérprete de Libras – Língua Portuguesa; garantia do direito à educação 

das pessoas surdas ou com deficiência auditiva22. 

A Libras havia sido oficializada, em 2002, e o Decreto nº 5.626, em 2005, 

trouxe regulamentações para o seu uso e difusão. Em 2010, a Lei n.º 12.319 

regulamentou a profissão do tradutor e intérprete de Libras no Brasil e estabeleceu 

as competências deste profissional. Por outro lado, a atenção à saúde do surdo e ao 

atendimento clínico adequado são assuntos legislados pelo Ministério da Saúde. Por 

meio de suas Portarias nº 211/1996 e nº 3.762/1998, esse Ministério estabeleceu os 

procedimentos de cirurgia do ouvido e implante coclear, e propôs os critérios de 

indicação e contraindicação de implante coclear na Portaria nº 1.278/1999. 

                                            
21

 Todos os termos que serão estudados de forma específica neste capítulo estarão referenciados em 
letra maiúscula para que sejam mais facilmente identificados. A letra maiúscula não quer, em nenhum 
momento, sugerir superioridade ou defesa por um ou outro ponto de vista teórico. 
22

Art. 2
o
 Para os fins deste Decreto, considera-se 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. 

Parágrafo único. Considera-se deficiência auditiva a perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 
3.000Hz (BRASIL, Decreto n° 5626/2005). 
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Em 2010, por meio da Lei no 12.303, o Ministério da Saúde dispôs sobre a 

obrigatoriedade de realização do exame denominado Emissões Otoacústicas 

Evocadas, o chamado Teste da Orelhinha, realizado, preferencialmente, nos 

primeiros dias de vida do bebê. Este teste trouxe grande movimentação de um grupo 

de surdos que é contra o implante coclear, tema que será abordado mais adiante. 

Pode-se observar, por meio das leis e decretos da área da saúde, que o Ministério 

da Saúde apresenta uma tendência por um viés clínico. 

A partir da comparação entre a legislação dos dois Ministérios, é possível 

perceber os diversos discursos presentes nos movimentos das políticas públicas 

brasileiras. Em função disso, pode-se pensar na reprodução e nas consequências 

destes mesmos discursos na mídia. De acordo com o que foi apresentado, nota-se 

que ambos os Ministérios buscam, de certa forma, a normalização. O Ministério da 

Saúde quer normalizar o deficiente auditivo por meio de próteses, cirurgias e 

tecnologias variadas para fazê-lo ouvir. O Ministério da Educação também busca 

especificamente o surdo usuário da Libras, pela inclusão deste em escolas bilíngues 

ou nas escolas regulares com o auxílio do tradutor-intérprete de Libras. Parece que, 

em ambos os casos, ―não se quer ver e conhecer aquilo que perturba‖ (PONZIO, 

2010, p.17). Os surdos desses ministérios são abstraídos e vistos fora de contexto. 

No primeiro caso, em uma perspectiva médico-clínica, devem ouvir. No segundo 

caso, devem saber Libras e ter acesso ao mundo por meio da mesma, em uma 

perspectiva socioantropológica. 

 

3.2 EMBATES DIALÓGICOS SOBRE A PERSPECTIVA CLÍNICO-TERAPÊUTICA E 

A SOCIOANTROPOLÓGICA 

 

Neste subcapítulo, iremos aprofundar as grandes marcas de cada uma das 

perspectivas propostas por Skliar (1997, 1998). Na perspectiva médico-clínica 

dialogaremos com a proposta do Implante Coclear, ou Ouvido Biônico. Na 

perspectiva socioantropológica, dialogaremos com a Cultura Surda e Identidade 

Surda. 

Rezende (2010), autora surda, escreve em sua tese de doutorado que 

mesmo com o reconhecimento da Língua de Sinais, há ainda o predomínio de um 
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discurso de medicalização do surdo. Para essa autora, o implante coclear surge 

como forma de normalização da surdez e correção dos corpos surdos. Esta autora 

apresenta o teste da orelhinha como uma estratégia de controle, assim como o 

implante coclear, os exercícios e terapias da fala. ―O que produz a anormalidade 

surda é a visão do surdo como um doente que necessita de implante coclear, isto é, 

a compreensão da surdez como uma anomalia que precisa ser corrigida e 

normalizada‖ (REZENDE, 2010, p.87). 

Neste ponto é importante salientarmos que, para nós, o teste da orelhinha 

não é uma estratégia de controle, mas sim, um teste que visa a saúde do recém-

nascido. O surdo que opta pelo implante coclear ou a família que faz esta opção 

pelo seu filho surdo não necessariamente o vêem como um doente, anômalo que 

precisa ser corrigido. Pensamos que, antes de qualquer preconceito, este dispositivo 

é usado em prol da saúde. 

Gomes (2010) escreve que, sendo 90% das crianças surdas, filhas de pais 

ouvintes, há, por grande parte desses pais, o sonho de lhes proporcionar a audição. 

E ressalta que os implantes são equipamentos em processo de experimentação, que 

podem causar danos à saúde sem ter garantia dos resultados. Apesar dessa 

afirmação, esta autora não apresenta, em seu livro, as fontes de tal dado. 

Questionamos se, ao ter um filho surdo, os pais não buscam que ele tenha 

uma saúde plena. Se nascesse uma criança cega e pudéssemos recuperar sua 

visão, isso não seria oferecido como uma possibilidade aos pais? Nos parece que o 

desejo de realizar a cirurgia do Implante Coclear está atrelado a ideia de 

proporcionar a audição ao filho, oferecendo-lhe o melhor. A questão, portanto, não é 

fazer ou não a cirurgia do implante, mas sim os discursos que por vezes aparecem a 

respeito da mesma, principalmente aqueles que falam em ouvido biônico ou ouvido 

de ouro, ouvido este que parece garantir a cura da surdez e a normalização do 

surdo em ouvinte. 

Pfeifer (2013), escritora surda oralizada, apresenta como necessário, antes 

de tudo, compreender o porquê das escolhas de uma família com um filho surdo, e 

que estas escolhas envolvem questões sociais, financeiras, políticas, econômicas e, 

inclusive, o tempo que os pais têm para se dedicar a este filho. 
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Apenas a crítica ao implante coclear não basta. É preciso ir além, 

contextualizando sócio-historicamente os surdos e suas famílias. O que vemos é 

que o implante coclear e os surdos são tratados por vezes como uma abstração, 

tanto pelo grupo que é a favor da cirurgia (clínico-terapêutica) quanto pelo grupo que 

se posiciona contra o implante coclear (perspectiva socioantropológica). Muitos 

autores não levam em conta que cada família é única e que cada decisão por fazer, 

ou por não fazer o implante coclear deve ser respeitada. 

Pfeifer (2013) posiciona-se sobre o implante coclear e o teste da orelhinha 

relacionando-os com a militância surda23: 

Essa militância é contra o teste da orelhinha, diz que um surdo ‗de verdade‘ 
usa Libras, condena o uso de aparelhos auditivos e implantes cocleares, 
julga de modo cruel os pais que querem dar ao filho a opção de ouvir (a 
tecnologia está aí para isso) e ainda divide as pessoas em surdos e Surdos, 
com S maiúsculo – dando a impressão de que surdos são, de alguma 
forma, superiores. Deficiência sensorial e fanatismo definitivamente não 
combinam (PFEIFER, 2013, p.30). 

 

Também a respeito dessa militância surda, em seu livro Crônicas da Surdez, 

Pfeifer (2013) relata que, em um curso de Libras, foi excluída por surdos adultos 

sinalizadores. As crianças surdas interagiam com ela, mas os adultos não a 

consideraram parte da comunidade surda e por esse motivo não conversaram com 

ela. 

Gomes (2010) menciona que a heterogeneidade do grupo dos surdos existe 

e que as vivências neste grupo são diversas, e isso, por vezes, resulta numa 

resistência a seus próprios pares. Uma resistência pelo não uso da Língua de Sinais 

ou pela não identificação com a comunidade surda, como o que aconteceu com 

Pfeifer. 

Vejamos agora as teorias que vem sendo construídas por alguns 

pesquisadores do grupo socioantropológico. Serão apresentados os conceitos de 

Cultura Surda e Identidade Surda, com uma reflexão crítica sobre as vozes de 

autoridade presentes também nestes discursos. 

                                            
23

 A militância surda é um movimento que faz parte da comunidade surda. Surdos e ouvintes, em 
conjunto, lutando por conquistas para a área da surdez (THOMA e KLEIN, 2010). A oficialização da 
Libras em cada estado e também no Brasil, é a maior conquista deste movimento. 
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A compreensão de uma cultura dá-se de forma inversamente proporcional à 

sua proximidade com a mesma. É aos olhos de outra cultura que a revelação da 

cultura do outro se dá de forma profunda. É neste diálogo que colocamos, à cultura 

do outro, novas questões não antes colocadas, e a cultura nos responde. ―Nesse 

encontro dialógico entre duas culturas elas não se fundem nem se confundem; cada 

uma mantém sua unidade e sua integridade aberta, mas elas se enriquecem 

mutuamente‖ (BAKHTIN, 2011, p.366). 

Não podemos definir cultura como um repertório comum de respostas a 

problemas recorrentes, ou como um único padrão de comportamento. 

A cultura é uma produção. Tem sua matéria-prima, seus recursos, seu 
―trabalho produtivo‖. Depende de um conhecimento da tradição enquanto ―o 
mesmo em mutação‖ e de um conjunto efetivo de genealogias. Mas o que 
esse ―desvio através de seus passados‖ faz é nos capacitar, através da 
cultura, a nos produzir a nós mesmos de novo, como novos tipos de 
sujeitos. Portanto, não é uma questão do que as tradições fazem de nós, 
mas daquilo que nós fazemos das nossas tradições. Paradoxalmente, 
nossas identidades culturais, em qualquer forma acabada, estão à nossa 
frente. Estamos sempre em processo de formação cultural. A cultura não é 
uma questão de ontologia, de ser, mas de se tornar (HALL, 2003, p.43). 

 

Pesquisadores socioantropológicos têm usado repetidamente o termo 

Cultura Surda (MOURA, 1996, 2000; QUADROS, 1997; GOLDFELD, 1997; SÁ, 

2002; SKLIAR, 1998, STROBEL, 2008a, 2008b; WRIGLEY, 1996; PERLIN, 2006a, 

2004; THOMA, 1998) fundamentados nos estudos de Hall (1997, 2003, 2004). 

É de suma importância observarmos que repetidas vezes Hall é citado como 

justificativa teórica para a existência de uma Cultura Surda: 

Hoje, os sujeitos surdos querem ser representados como ‗diferença‘ 
linguística e cultural, assim como Hall (2004) afirma, está sendo discutida 
sobre a questão de identidade na teoria social, porque as velhas 
identidades estão em decadência, fazendo surgir novas identidades 
fragmentadas (STROBEL, 2008a, p.24). 

 

Um dos fatores mais importante no processo da construção da identidade 
cultural dos surdos é o uso da sua língua cultural; é uma forma de 
comportamento aprendido e transmitido como herança através do contato 
com os grupos semelhantes, a cultura é a chave para a construção das 
identidades surdas, assim como afirma Hall (2004, p.40):Nós podemos 
utilizar a língua para produzir significados apenas nos posicionando no 
interior das regras da língua e dos sistemas de significado de nossa cultura. 
A língua é um sistema social e não um sistema individual (STROBEL, 
2008a, p.140). 
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Como diz Hall (2003, p.83), ―todos nos localizamos em vocabulários 
culturais e sem eles não conseguimos produzir enunciações enquanto 
sujeitos culturais‖. Nós, surdos, nesse contexto da modernidade tardia, 
estamosconstruindo os espaços de nossa cultura estabelecendo vínculos 
com aqueles que compartilham nosso mundo e são diferentes de nós 
(PERLIN, 2006a, p.137). 

 

Stuart Hall nasceu em 1932, na Jamaica. O sociólogo viveu na Inglaterra 

desde 1951, participando da fundação, em 1964, do Centre for Contemporary 

Cultural Studies, na Universidade de Birmingham. Perlin (2006a) cita uma frase de 

Hall (2003) para fundamentar a Cultura Surda, assim como Strobel (2008a) cita o 

mesmo livro do autor Hall (2004), porém de uma publicação mais atual. 

Porém neste livro citado, Hall (2003) fala sobre os povos em diáspora, 

apresentando a cultura não como segmentação, mas do ponto de vista da migração 

de povos e de suas tradições. Quando Hall (2003, p.83) fala que ―todos nos 

localizamos em vocabulários culturais e sem eles não conseguimos produzir 

enunciações enquanto sujeitos culturais‖ ele está se referindo às comunidades 

migrantes, visto que trazem as marcas da diáspora em sua própria constituição, visto 

que são faladas pelos outros e constituídas por estes discursos: 

Assim, ao se fazer um movimento em direção a maior diversidade cultural 
no âmago da modernidade deve-se ter cuidado para não se reverter 
simplesmente a novas formas de fechamento étnico. Deve-se ter em mente 
que a "etnicidade" e sua relação naturalizada com a "comunidade" e outro 
termo que opera "sob rasura". Todos nós nos localizamos em vocabulários 
culturais e sem eles não conseguimos produzir enunciações enquanto 
sujeitos culturais. Todos nós nos originamos e falamos a partir de "algum 
lugar": somos localizados — e neste sentido até os mais "modernos" 
carregam tragos de uma "etnia" (HALL, 2003, p.82). 

 

Para Hall (2003), a cultura é construída na linguagem e não determinada 

unicamente por ela ou por uma característica biológica ou étnica. Neste livro, Hall 

(2003) faz uma reflexão sobre os negros, utilizando suas vivências também como 

exemplo, e desenvolve uma crítica a visão do negro como uma categoria racial 

constituída biologicamente em que 

somos tentados a usar "negro" como algo suficiente em si mesmo, para 
garantir o caráter progressista da política pela qual lutamos sob essa 
bandeira – como se não tivéssemos nenhuma outra política para discutir, 
exceto a de que algo é negro ou não é. Somos tentados, ainda, a exibir 
esse significante como um dispositivo que pode purificar o impuro e 
enquadrar irmãos e irmãs desgarrados, que estão desviando-se do que 
deveriam estar fazendo, e policiar as fronteiras – que, claro, são fronteiras 
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políticas, simbólicas e posicionais – como se elas fossem genéticas (HALL, 
2003, p.345). 

 

O movimento de exclusão é gerado, segundo o autor, pelo próprio 

movimento que busca diferenciar o negro, separando-o dos não-negros. Não estaria 

acontecendo isso com alguns conceitos e teorias da área da surdez? 

Há muitos anos, autores da perspectiva socioantropológica vêm repetindo os 

conceitos de Cultura Surda e Identidade Surda aparentemente sem questioná-los. O 

não questionamento, ao nosso ver, não é ciência. É preciso perguntar, contradizer 

para que novos discursos possam ser criados. Perlin, autora surda de perspectiva 

socioantropológica, escreve: 

Colocamos a enfatização de nossa cultura como necessária à nossa 
sobrevivência. É nosso princípio, a nossa nostalgia mais imensa e 
obstinada: a qualidade de vida, de comunicação, da diferença, que nos 
considerem sujeitos culturais e não nos considerem deficientes. Surgem aí 
os pontos de referências culturais, diferença de ser diante dos não-surdos 
que se propaga pelos artefatos culturais: nossos líderes surdos, a língua de 
sinais, a escrita de sinais, história, pedagogia, didática, literatura, artes, etc 
(PERLIN, 2007, p.11).  

 

Compreendemos a cultura como um ―sistema e em um nível mais alto de 

unidade orgânica: aberta, em formação, não resolvida nem previamente resolvida, 

capaz de morte e renovação, que transcende a si mesma‖ (BAKHTIN, 2011, p.370). 

Repetir que os surdos brasileiros têm uma cultura completamente diferente de todos 

os outros habitantes do Brasil não parece correto. Pelo fato do sujeito não ouvir? 

Desta forma a irmã surda da pesquisadora desta tese e a pesquisadora possuem 

culturas diferentes pelo fato de sua irmã não ouvir? Pode uma cultura ser 

determinada por uma característica biológica? Pensamos que não. 

A comunidade surda, ao se opor aos discursos que a localizam na lógica da 
deficiência e dos discursos ouvintistas, acaba, também, excluindo aqueles 
que não atingem as prerrogativas de ‗uma suposta Cultura Surda‘ (KLEIN e 
LUNARDI, 2006, p.20). 

 

Conforme os autores escrevem, questionar a Cultura Surda é correr o risco 

de ser excluído pela comunidade de surdos defensores da Libras e da visão 

socioantropológica. Justamente por estes motivos, o presente capítulo levou tempo 

para ser escrito pela pesquisadora que cresceu interagindo com surdos e ouvintes, 
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sendo estes surdos, em grande maioria, defensores da Cultura e da Identidade 

Surda. 

Perlin (1998) escreve que surdos e ouvintes possuem culturas diferentes. A 

cultura ouvinte, para ela, é constituída por signos essencialmente auditivos, que os 

surdos não conseguem ter acesso. Enquanto a Cultura Surda é visual e sem signos 

relacionados a audição, visto que os sujeitos que nela vivem são usuários da Língua 

de sinais e não surdos. As marcas desta cultura seriam, então, a língua e a questão 

biológica, a surdez. 

Além da questão biológica, há questões históricas, culturais e de identidade 

baseadas nesta diferença. Para Miranda (2001, p.22), ―as representações de 

diferença que se engendram no seio da comunidade surda encontram raízes na 

experiência visual, a partir da língua, das estratégias de interação sociocultural e das 

representações de mundo surdo e de mundo ouvinte". 

Seriam, então, dois mundos? Um mundo surdo e um mundo ouvinte? Quem 

faz parte do mundo surdo? Todos os surdos fazem parte do mundo surdo? 

Não são todos os surdos que fazem parte do ‗mundo dos surdos‘. Conforme 

observarmos, as leis para os surdos não são para todos os surdos, a educação 

bilíngue para surdos também não contempla todos os surdos. 

A autora Rezende (2010) distingue os surdos dos ouvintes pelo fato de 

pertencerem a uma cultura e a terem línguas diferentes. ―Entende-se Cultura Surda 

como a identidade cultural de um grupo de surdos que se define, enquanto grupo, 

como diferente de outros grupos‖ (QUADROS, 2007, p.96). 

Para a autora Perlin (2004, p.77) 

A Cultura Surda é, então, a diferença que contém a prática social dos 
surdos e que comunica um significado. […] o jeito de usar sinais, o jeito de 
ensinar e de transmitir cultura, a nostalgia por algo que é dos surdos, o 
carinho para com os achados surdos do passado, o jeito de discutir a 
política, a pedagogia etc. 

 

Felipe e Monteiro (2001, p.38) afirmam que os surdos possuem uma forma 

peculiar de apreender o mundo, com um comportamento comum compartilhado e 

tradições sociointerativas. A esse modus vivendi dá-se o nome de Cultura Surda. 
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Gomes (2010) também escreve sobre o tema revelando que uma das principais 

marcas da Cultura Surda é a Língua de sinais. 

Sim, a língua enreda o acesso às diversas culturas. Porém, o uso de uma 

língua comum determina uma cultura comum ou um padrão?  

Nós podemos utilizar a língua para produzir significados apenas nos 
posicionando no interior das regras da língua e dos sistemas de significado 
de nossa cultura. A língua é um sistema social e não um sistema individual. 
Ela preexiste a nós. Não podemos, em qualquer sentido simples, ser seus 
autores. Falar uma língua não significa apenas expressar nossos 
pensamentos mais interiores e originais; significa também ativar a imensa 
gama de significados que já estão embutidos em nossa língua e em nossos 
sistemas culturais (HALL, 2004, p.40) 

 

Podemos dizer que o fato de uma língua de sinais ser visual e espacial é 

determinante na formação cultural? Se assim fosse, os falantes da Língua Brasileira 

de Sinais teriam culturas muito próximas dos falantes da Língua de Sinais Africana, 

da Língua de Sinais Russa ou da Japonesa. Se assim fosse, os falantes do 

Português no Brasil teriam uma cultura semelhante aos falantes do Português de 

Portugal ou da África.  

A autora surda Perlin (2006b) apresenta como um dos elementos da Cultura 

Surda, a Identidade Surda multifacetada e em constante mudança. Esta autora foi a 

primeira a estudar e categorizar tipos de identidades surdas com nomenclaturas 

utilizadas até os dias de hoje por pesquisadores da área.  

Embora Perlin (2006b) apresente as identidades surdas como complexas e 

em mudança contínua, ela as sistematiza em sete grupos principais. O quadro 

abaixo apresenta uma síntese de sua proposta de categorização. 

 

QUADRO 9 – IDENTIDADES SURDAS 

IDENTIDADE CARACTERÍSTICAS 

Identidade 
Surda 

 Envolvimento com a política surda. 

 Comportamento, cultura e língua são determinados pela 
experiência visual. 

 Usuários da Língua de Sinais. 

 Consciência de que são surdos e aceitação disso. 

 Dificuldade em compreender a língua falada, assimilando-a 
muito pouco. 
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 A escrita, na língua portuguesa, obedece à estrutura da Língua 
de Sinais. 

Híbrida 

 Surdos que nasceram ouvintes. 

 Usam a Língua de Sinais, mas podem usar a língua oral. 

 Assumem o comportamento de pessoas surdas: usam 
tecnologias para surdos. 

 Consciência de que são surdos e aceitação disso. 

 A escrita, na língua portuguesa, obedece à estrutura da Língua 
de Sinais. 

 Dificuldade em compreender a língua falada, assimilando-a 
muito pouco, porém, mais do que um surdo comIdentidade 
Surda. 

Flutuante 

 Surdos sem contato com a comunidade surda. 

 Seguem representações da identidade ouvinte. 

 Não participam dos eventos da Cultura Surda (associação de 
surdos) e não se envolvem na política surda. 

 Orgulham-se de saber falar o Português oral. 

 Resistem à Língua de Sinais. 

 Não se identificam como surdos e sentem-se inferiores aos 
ouvintes. 

 São vítimas da ideologia oralista, da inclusão, da educação 
clínica. 

 Surdos que persistem em usar aparelhos auriculares. Não 
usam tecnologias para surdos. 

Embaçada 

 Não compreendem a fala. 

 Não usam a Língua de Sinais. 

 Vistos como incapacitados. 

 Os ouvintes determinam seus comportamentos. 

 Na família destes surdos existe a desinformação sobre a 
surdez, prevalecendo a opinião clínica/médica. 

De transição 

 Vivem um momento de trânsito entre uma identidade e outra 
(surda para ouvinte ou ouvinte para surda). 

 Quando criança, podem não ter tido contato com a Cultura 
Surda. 

 Em contato com a comunidade surda passam a rejeitar a 
representação da identidade ouvinte. Passam pela des-
ouvintização. 

 Há uma transição da linguagem visual/oral para a 
visual/sinalizada. 

 Na transição de Identidade Surda para ouvinte, estes fatos 
acontecem ao contrário. 

Diáspora 
 Surdos que passam de um país para outro ou de um estado 

para outro. 

Incompleta  A captação da mensagem não é feita na experiência visual. 
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ou 
intermediária 

 Vivem como ouvintes, embora apresentem surdez. 

 Os aparelhos de audição são importantes para eles. 

 Não usam intérpretes.  

 Veem importância no treinamento oral. 

 Têm dificuldade de encontrar sua identidade visto que não são 
surdos nem ouvintes. 

FONTE: PERLIN, 2006b. 

 

Buscaremos, a seguir, refletir criticamente sobre a categorização da autora, 

justamente por não concordarmos com a mesma. Perlin24, que é uma autora surda 

bilíngue, busca contribuir, com sua tese de doutorado, para a construção e definição 

de uma ou mais identidades relacionadas ao surdo, numa tentativa extremamente 

importante para as pesquisas da área na época em que foi publicada. Classificar, 

porém, pressupõe incluir e excluir e, consequentemente, supõe coerção e violência 

(SKLIAR, 2003). 

Na perspectiva sócio-histórica de nossa pesquisa, "a identidade do eu é uma 

armadilha" (MOURA e MIOTELLO, 2014, p.168), visto que a identidade só pode ser 

social. Não unicamente social, mas também social. "Estamos por demais viciados 

em andar na estrada da identidade." Nos constituímos, segundo os autores (idem), 

nos limites entre o eu e o outro. Vamos existindo pelas ofertas de diálogo do outro. 

"Neste jogo, a identidade é uma atividade coletiva, cujo ponto de partida é sempre o 

outro" (MOURA e MIOTELLO, 2014, p.154). Desta forma, como poderíamos definir a 

Identidade Surda? 

Perlin e Strobel (2006,p.31) citam novamente Hall e o utilizam como autor 

base para "desvendar as diferentes identidades surdas, conhecer a fundo a Cultura 

Surda e entender aspectos da diferença surda". Por outro lado, vemos que para Hall 

(2004, p.13): 

A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma 
fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de significação e 
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma 

                                            
24

Para que possamos compreender o posicionamento de um autor, Bakhtin (2011) enfatiza a 
necessidade de compreender a consciência do autor da obra e seu mundo. O texto sempre coloca 
em cena contextos de enunciação e outras vozes que vão além do autor, independentemente de sua 
vontade (AMORIM, 2004).  
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multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com 
cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. 

 

Percebamos como a categoria chamada Identidade Surda acaba excluindo 

tantos outros surdos: os que usam mais o Português, os que fazem boa leitura 

labial, os que usam também a oralidade. Então, tantos outros surdos bilíngues, 

pesquisadores da temática da surdez, não teriam uma Identidade Surda?  

A identidade pode ser compreendida como um efeito de pertencimento, 

porém enraizado na instabilidade (BAUMAN, 2006). As identidades não são 

acabadas ou rígidas; mesmo as identidades da mulher e do homem, aparentemente 

sólidas, estão repletas de embates temporais e questionamentos de sentidos. ―As 

identidades são, pois, identificações em curso‖ (SOUSA SANTOS, 2000, p.135). As 

identidades não permanentes são uma necessidade do mundo em que vivemos, são 

movimento, são dialogia. 

Por isso, não há falsas identidades, pois não há uma única verdadeira. 
Todas são construções discursivas e, portanto, passageiras. Ademais, a 
verdade... O que é senão uma construção discursivamente moldada, que 
muda de tempos em tempos? (GREGOLIN, 2011, p.309). 

 

Na perspectiva socioantropológica, o surdo passa a ser surdo por meio das 

experiências visuais e sua identidade é construída nesta diferença, sendo que, 

diferentemente dos sujeitos ouvintes, suas estratégias cognitivas e de manifestações 

comportamentais e culturais são assentadas no campo visual. Na tabela sobre as 

Identidades Surdas, lê-se que a Identidade Surda é concedida ao surdo que tem 

envolvimento com a política surda, que tem comportamento, cultura e língua 

determinados pela experiência visual, que usam a língua de sinais, que tem 

consciência de que são surdos e aceitam isso, que tem dificuldade em compreender 

a língua falada, assimilando-a muito pouco e possuem uma escrita na língua 

portuguesa que obedece à estrutura da língua de sinais. 

No extremo oposto da tabela sobre Identidades Surdas, lê-se a Identidade 

Incompleta ou Intermediária. Neste tipo de identidade, o sujeito surdo, segundo 

Perlin (2006b) vive como ouvinte, embora apresente surdez; considera os aparelhos 

de audição importantes; não usam intérpretes; veem importância no treinamento oral 
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e têm dificuldade de encontrar sua identidade visto que não são surdos nem 

ouvintes. 

Será que a surdez é suficiente para identificarmos dois sujeitos comouma 
mulher, negra, pobre, latino-americana, vivendo em pequena localidade 
rural e surdaeum homem, branco, rico, europeu, vivendo em metrópole e 
surdo?Que a surdez é um traço de identificação entre eles não se nega. 
Mas isso é suficiente para considerá-los como "pares" ou como "iguais"? 
Eles fazem parte de uma mesma comunidade só pelo fato de serem 
surdos? (BUENO, 1998, p.43). 

 

Para nós, esta Identidade Surda é uma identidade biológica. Forçosamente 

agrupam-se surdos que, por não ouvirem, constroem suas identidades baseadas na 

língua de sinais e possuem uma suposta dificuldade com a escrita e a língua 

portuguesa falada. A construção de uma identidade é um processo que não 

depende, segundo Skliar (1998b) de uma limitação biológica, mas sim de complexas 

relações linguísticas, históricas, sociais e culturais. 

É possível classificar uma identidade desta forma? Percebamos que, pela 

classificação da autora, quanto mais próxima a identidade do surdo é de um ouvinte, 

mais longe dos surdos este sujeito está e fadado a não ter nem sequer uma 

identidade, visto que não é surdo nem ouvinte. Como um surdo pode não ser surdo 

nem ouvinte? Seria possível pensarmos o contrário? Uma criança ouvinte que 

cresce em uma família em que todos são surdos está fadada a também ter 

dificuldade de encontrar sua identidade? Claramente, o ouvinte, e seu suposto 

mundo dos sons é colocado como vilão, enquanto o surdo e seu mundo de cultura 

visual são apresentados como ideais para aquele que quiser se sentir pertencente 

ao grupo surdo. 

É curioso o fato de que o conhecimento estereotipado do colonizador sobre 
o colonizado e o do colonizado sobre si mesmo não sejam percebidos como 
correspondentes a dois sistemas diferentes de discursos senão a um 
mesmo: ambos giram em torno da legitimação na ocupação do território e 
do espaço do outro (SKLIAR, 2003, p.106). 

 

Passaram-se muitos anos e muitas mudanças aconteceram. Mas apesar de 

conceitos e significações terem transmutado, o surdo segue sendo visto também 

como um corpo de intervenção, de inclusão e exclusão. Para Gomes (2010) é, sim, 

significativa a luta por um espaço no mundo, pois reconquistando este lugar, 

reconquista-se a cidadania, a identidade; reconquistam-se os corpos. 
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Nossa forma de olhar os surdos dependerá sempre de nosso lugar, de 

nossa posição no mundo em que vivemos. À medida em que mudamos de posição, 

mudamos de lugar, e não há não lugares. Gomes (2010, p.24) afirma que ―a partir 

de uma percepção deformada do que é ser surdo, os ouvintes sempre insistiram em 

moldá-los à sua imagem‖. Pensamos nós que os próprios surdos, em uma tentativa 

de escapar disso, acabam, por vezes, caindo na mesma armadilha. 

Para fugir a este estigma, a este estatuto do não ser, os surdos, tal como 
outras minorias, formaram comunidades para defender seus interesses, 
reclamar uma nova identidade e cidadania. De identidades invisíveis, 
passaram a identidades de resistência, dispostas a assumirem-se como 
agência, como enunciadoras dos seus próprios discursos. Começaram a 
reivindicar o respeito pela sua especificidade, pela sua língua e pela sua 
cultura (GOMES, 2010, p.55). 

 

Na ânsia de diferenciar, de caracterizar, de buscar autoestima, alguns 

autores que estudam a surdez ainda acabam por excluir ao invés de incluir. Excluir o 

surdo na tentativa de valorizá-lo. Skliar (2003, p.164) escreve que ―a descrição de 

que existe um ser outro deficiente subjugado, oprimido, violentado etc. é apenas 

uma parte do problema‖ e esta, segundo o autor, talvez seja a parte menos 

importante. Seguindo nossas reflexões na área da surdez, passaremos à 

Perspectiva Sócio-Histórica. 

 

3.3 A PERSPECTIVA SÓCIO-HISTÓRICA 

 

Percebe-se por meio do que foi dissertado até o momento, que as vozes de 

um passado de opressão e de injustiças continuam ecoando fortemente. É preciso 

retomar, centrar, repensar e ouvir este outro com amor e senso crítico, sem marcá-lo 

biologicamente. Fomos de um extremo a outro. Agora é preciso estabilizar. Fomos 

de um porto a outro, como uma embarcação repleta de vozes vorazes por justiça, 

por serem ouvidas, por serem vistas. Agora precisamos acalmar estes viajantes 

turbulentos para seguir viagem. 

A partir da perspectiva sócio-histórica pode-se repensar a surdez, os surdos 

e suas diferenças da mesma forma que qualquer outro sujeito: dialogicamente, 

historicamente, discursivamente, responsivamente. Para nós, neste trabalho, não 
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existirá Identidade Surda, mas sim singularidades. Não existirá Cultura Surda, e sim 

cultura. Não buscamos normalizar, unificar, padronizar surdos, culturas e 

identidades para posteriormente abstraí-las e dicotomizá-las, como tem sido feito 

tanto pela perspectiva médico-clínica quanto pela perspectiva socioantropológica. 

Acreditamos que ao se traduzir as culturas surdas, é necessário um 
descentramento da Língua de Sinais como única expressão autêntica dessa 
cultura, para não cristalizar a surdez a partir de um ―único‖ recorte cultural, 
para que ela não se torne mais uma forma ―exótica‖ e ―folclórica‖ de 
entendimento da surdez. Entender as culturas surdas é percebê-las 
enquanto elementos que se deslocam, se fragilizam e se hibridizam no 
contato com o outro, seja ele surdo ou ouvinte; é interpretá-las a partir da 
alteridade e da diferença (KLEIN e LUNARDI, 2006, p.17). 

 

Assim, pensamos que para que a percepção a respeito dos surdos mude, os 

discursos sobre eles também devem mudar. Vivemos em um mundo chamado de 

politicamente correto, onde não se pode chamar negro de negro, índio de índio, nem 

deficiente de deficiente. Desta forma, não os nomeamos, mas seguimos mantendo 

intactas as significações sobre as pessoas (SKLIAR, 2003), e estas significações 

aparecem também nos fios dialógicos que compõem os discursos da mídia 

jornalística estudados nesta pesquisa. 

Na mídia, fonte de nossa pesquisa, os discursos dos surdos e sobre esses 

evocarão percepções históricas sobre eles, sobre seus corpos, sobre a normalidade 

e a deficiência. A deficiência é, porém, fruto da criada normalidade dicotômica, que 

para poder existir precisa jogar no outro suas deficiências, suas anormalidades. 

Existe normalidade ou anormalidade no surdo? E na sociedade como um todo? Se 

somos constituídos na e pela linguagem, se esta é uma atividade dialógica e sócio-

histórica, então tudo é diferença. Temos, sim, aspectos comuns, mas nossas 

histórias são únicas. Consequentemente, a tentativa de padronização dos surdos é 

inútil, até mesmo a discussão sobre a nomenclatura surdo ou deficiente auditivo e o 

posicionamento dicotômico da perspectiva socioantropológica: 

Qualquer dicionário informa que surdo é aquele que não ouve ou ouve 
pouco por ter deficiência auditiva. Não vejo, nem faço distinção entre uma 
forma e outra (...). Se você não escuta ou escuta mal, ficar se preocupando 
com aquilo que considera politicamente correto ou socialmente aceitável 
dentro dos seus parâmetros de negação não faz sentido (PFEIFER, 2013, 
p.37-38). 
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Os surdos vêm discursando e sendo discursados abstraídos de seus 

contextos sociais e históricos. Tomaremos, então, o que já foi escrito sobre surdez 

como um porto de passagem, pois toda a ressignificação só é produzida 

historicamente. Nada em nós dar-se-á fora das possibilidades sociais e 

historicamente bem definidas. 

Como vimos no início deste capítulo, a exclusão foi feita por muitos anos e 

ainda ocorre. A sociedade exclui por uma necessidade de nomear a normalidade. À 

medida que o outro é o ser-deficiente, restitui-se em nós mesmos o não-ser-

deficiente. Passamos por um processo de exclusão, de inclusão, de diferenciação, 

de nomeação, mas é preciso passar a ser, é preciso assumirmos uma compreensão 

responsiva. 

É o momento de ir à busca de uma palavra outra. ―Cada um deve procurar, e 

deve procurar em si mesmo, perguntar a si mesmo; e não esperar, querer ouvir, 

exigir, orgulhosamente e com arrogância, do outro‖ (PONZIO, 2010, p.11). 

Concordamos com Skliar (2003, p.20) quando argumenta que precisamos 

Voltar a olhar bem, isto é, voltar a olhar mais para a literatura do que para 
os dicionários, mais para os rostos do que para as pronúncias, mais para o 
inominável do que para o nominado. E continuar desalinhados, 
desencaixados, surpresos, para não continuar acreditando que nosso 
tempo, nosso espaço, nossa cultura, nossa língua, nossa mesmidade 
significam todo o tempo, todo o espaço, toda a cultura, toda a língua, toda a 
humanidade. 

 

Antes é preciso, sim, compreender o discurso da deficiência, o discurso da 

surdez. Só, então, será possível revelar que o objeto deste discurso vai além de uma 

língua, de um implante ou de uma prótese. Os objetos destes discursos são 

―processos históricos, culturais, sociais e econômicos que regulam e controlam a 

maneira pela qual são pensados e inventados os corpos, as mentes, a linguagem a 

sexualidade dos outros‖ (SKLIAR, 2003, p.158), de todos os outros e de todos nós. 

Queremos, nesta pesquisa, propor a Perspectiva Sócio-Histórica aplicada 

aos estudos da surdez, na qual cada surdo é percebido como constituído 

socialmente, na qual a língua de sinais não é propriedade sua, afinal língua não tem 

dono. Queremos romper com o receio que muitos pesquisadores da linha 

socioantropológica e muitos surdos tem: se eu escrever ou se eu pensar diferente, 

se eu questionar a Identidade Surda e a Cultura Surda serei excluído, não serei mais 
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aceito na comunidade surda. Como escrevem Santana e Bergamo (2005, p.579): 

"na prática, afastar-se de estratégias expressivas legitimadas e de formas de 

pesquisa predefinidas e autorizadas pode representar o risco de uma perda de 

'identidade'‖. Propomos, então, iniciarmos um novo fio dialógico. Queremos propor 

novos discursos sobre os surdos e a surdez que entrem em embate com o que já foi 

discursado e que possibilitem novos discursos no por vir. 
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4 METODOLOGIA 

 

Os aspectos sociais, culturais e históricos, principalmente em investigações 

das ciências naturais, vêm sendo negligenciados nas escolhas metodológicas. O 

resultado disso são pesquisas que possuem explicações reducionistas ―a partir das 

quais o homem é concebido como ideal e abstrato, divorciado das relações que 

estabelece com a sociedade‖ (MASSI, 2007, p.56). 

As pesquisas nas ciências humanas, por outro lado, não podem se restringir 

à causalidade para explicar os fenômenos, mas também devem se preocupar em 

descrevê-los (FREITAS, 2003). Qualquer problema científico, no exame de seu 

histórico, ensaia uma "confrontação dialógica (de enunciados, de opiniões, de 

pontos de vista) entre os enunciados de cientistas que podem nada saber uns dos 

outros […]. O problema comum provocou uma relação dialógica" (BAKHTIN, 2011, 

p.354). 

Nas ciências humanas, o ponto de partida para as diferentes pesquisas na 

área da linguagem é o texto, ou seja,  

o estudo do homem (social) e da sua linguagem somente pode se efetuar 
por meio dos textos concretos que ele criou, pois a constituição social do 
homem e da sua linguagem é mediada pelo texto: suas ideias, seus pontos 
de vista se concretizam somente na forma de textos (verbais ou não) 
(RODRIGUES, 2004, p.428). 

 

No estudo da linguagem, calcado no fenômeno social da interação verbal, é 

possível construir uma metodologia, não um método. Método é um conjunto de 

princípios que, seguidos com rigor, levam a descobertas surpreendentes. 

Metodologia é um modo particular, às vezes somente explicável a posteriori na 

dialética da exposição, quando se ordena o que pode ter sido descoberto de forma 

desordenada. O método é o corrimão definido que acompanha o caminhar do 

pesquisador. A metodologia é a astúcia, perspicácia, audácia. (GERALDI, 2012). 

Como base metodológica para esta pesquisa, que concebe a linguagem 

como essencialmente dialógica, será utilizado o enfoque sócio-histórico. Freitas 

(2002), ao analisar a produção de autores sócio-históricos como Vygotsky, Bakhtin e 

Luria, percebe que esta abordagem teórica pode fundamentar o trabalho de 

pesquisa em sua forma qualitativa, imprimindo-lhe algumas características próprias 
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nas quais o sujeito, apesar de singular, é sempre social e a pesquisa se dá 

dialogicamente na inter-relação pesquisador/pesquisado, em processo de contínua 

interação e diálogo. No caso desta pesquisa, inter-relação entre pesquisador e os 

textos jornalísticos. 

Neste processo de análise de textos jornalísticos, Pacífico (2008) sugere ao 

pesquisador uma posição de função-leitor e não a forma-leitor. No momento em que 

este se posiciona na função-leitor, permite-se questionar a transparência midiática 

para que uma análise sócio-histórica seja feita. Estudar os discursos consiste em 

evidenciar os seus sentidos, levando em conta suas condições sociais, históricas e 

ideológicas de produção. O jornalista orienta seu texto de acordo com seu possível 

leitor, por outro lado, para compreender o que está sendo lido o leitor mobiliza seus 

conhecimentos, dialogando com o texto jornalístico e construindo o sentido do texto. 

A pertinência de uma perspectiva dialógica se dá pela análise das 
especificidades discursivas constitutivas de situações em que a linguagem e 
determinadas atividades se interpenetram e se interdefinem, e do 
compromisso ético do pesquisador com o objeto, que, dessa perspectiva, é 
um sujeito histórico (BRAIT, 2006, p.29) 

 

Assim, cada publicação jornalística é tecida por fios discursivos e 

posicionamentos axiológicos dos jornalistas e entrevistados que delas participam, 

construindo uma tessitura da vida social. Para Resende (2009), o texto jornalístico é 

composto por histórias que geram outras, não se encerrando nele próprio. O fato 

narrado não se encerra, mas gera significado e até mesmo novas possibilidades de 

compreensão do cotidiano. Desta forma, o estudo de um texto "não se trata de um 

trabalho de análise linguística ou literária, mas de uma tentativa de identificar os 

limites, os impasses e a riqueza do pensamento e do saber que são postos em cena 

no texto" (AMORIM, 2002, p.8). 

Para Bakhtin (2011), um texto só tem vida contatando com outro texto 

(contexto), ou seja, "só no ponto de contato de textos eclode a luz que ilumina 

retrospectiva e prospectivamente, iniciando dado texto no diálogo" (p.401). Desta 

forma, conforme apresentado nos capítulos anteriores, o conceito de dialogismo em 

todas as suas dimensões, desempenha um papel fundamental no pensamento 

bakhtiniano, de modo que se pode falar de uma teoria dialógica do discurso, como 

propõe Brait (2006). 
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Assim, cabe destacar que nosso trabalho não visa o estudo das regras 

gramaticais dos textos jornalísticos, ou mesmo de sua ordem estrutural fixa. Uma 

mesma palavra ou enunciado, dependendo do contexto no qual são formulados, 

posicionam-se axiologicamente de formas diversas, revelando, ao longo do texto, 

contradições dialéticas que fazem parte da linguagem em atividade. Assim, para ter 

acesso ao sentido de um texto, é preciso ir além das regras gramaticais e de sua 

estrutura linguística. Buscam-se as condições sócio-históricas no qual foi produzido. 

Dessa maneira, a abordagem sócio-histórica possibilita a construção do 

conhecimento a partir da compreensão histórica dos fenômenos, inseridos 

socialmente. Pesquisar, com este embasamento, pressupõe uma relação entre 

sujeitos, entre o pesquisador e o pesquisado (texto jornalístico), repleta de marcas e 

simbologia, que no processo de investigação se resignificam, posto que estão em 

dialogia. Assim, pesquisar o discurso midiático passa por ―analisar seus enunciados, 

as posições de sujeitos aí assinaladas, as materialidades que dão corpo aos 

sentidos e as articulações que esses enunciados estabelecem com a história e a 

memória‖ (GREGOLIN, 2011, p.298). 

Assim, a análise dos discursos midiáticos nos permite observar o quanto são 

repletos de historicidade, pois exprimem uma memória coletiva na qual os sujeitos 

estão inscritos. "É uma memória coletiva, até mesmo porque a existência de 

diferentes tipos de discurso implica na existência de diferentes grupos sociais‖ 

(FERNANDES, 2008, p.59-60).  

Analisar discursos é, segundo as autoras Romão e Moreira (2008, p.44), 

"interpretar os processos discursivos que estão na base da produção do sentido, 

levando em conta a exterioridade do dizer", ou seja, observando as condições de 

produção específicas e históricas e sua relação com o já-dito. Nesta pesquisa é 

utilizada a análise dialógica do discurso. 

Brait (2006) propõe, com base na teoria de Bakhtin, uma análise dialógica do 

discurso. 

O conjunto das obras do Círculo motivou o nascimento de uma 
análise/teoria dialógica do discurso, perspectiva cujas influências e 
consequências são visíveis nos estudos linguísticos e literários e, também, 
nas Ciências Humanas de maneira geral.Sem querer (e sem poder) 
estabelecer uma definição fechada do que seria essa análise/teoria 
dialógica do discurso, uma vez que esse fechamento significaria uma 
contradição em relação aos termos que a postulam, é possível explicitar seu 
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embasamento constitutivo, ou seja, a indissolúvel relação existente entre 
língua, linguagens, história e sujeitos (BRAIT, 2006, p.9-10). 

 

Bakhtin não propõe um roteiro com etapas de análise dos discursos, não 

havendo categorias por ele predeterminadas para serem aplicadas. Segundo Faraco 

(2009), há o equívoco de transformar os textos de Bakhtin em um método, com 

categorias como carnavalização, polifonia e diálogo. Dessa forma, as categorias 

para a análise dialógica das reportagens aqui analisadas, não são termos ou 

conceitos de Bakhtin, estes conceitos apenas alinhavam a análise dos textos. 

Deste modo, as etapas de análise dos discursos não devem ser 

cristalizadas. Devem, sim, seguir o caminho proposto por Bakhtin no qual o discurso 

é um fenômeno social. Portanto, à luz da filosofia da linguagem de Bakhtin, com a 

análise das publicações jornalísticas buscamos identificar as vozes sociais 

presentes nos discursos e seu movimento dialógico e histórico.  

Nesta pesquisa os textos jornalísticos foram assim concebidos, como portos 

de partida e chegada de posicionamentos axiológicos, de relações dialógicas 

situadas sócio-historicamente, pois o discurso escrito "responde a alguma coisa, 

confirma, antecipa as respostas e objeções potenciais, procura apoio‖ (BAKHTIN, 

2006, p.128). 

 

4.1 PROCEDIMENTO PARA COLETA DE DADOS 

 

Conforme apresentado na introdução deste trabalho, esta pesquisa propôs 

estudar publicações jornalísticas do Sul do Brasil nas quais estivessem presentes 

discursos de pessoas surdas. A partir disso, foi selecionado o jornal de maior 

tiragem de cada estado do Sul do Brasil: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do 

Sul. Os dados de tiragem foram fornecidos pelo Instituto Verificador de Circulação 

(IVC), responsável pelaauditoria de circulação demais de 400 publicações (jornais e 

revistas) a ele filiadas (IVC, 2011). No quadroa seguir (QUADRO 10), apresentamos 

os dados do IVC sobre jornais estudados nesta pesquisa (IVC, 2011). 
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QUADRO 10 – CARACTERIZAÇÃO DO IVC DOS JORNAIS PESQUISADOS 

JORNAL ESTADO PERIODICIDADE 
TIPO DE 

CIRCULAÇÃ
O 

MÉDIA DE 
PUBLICAÇÃO 

POR MÊS 

 
Zero Hora 

 
RS 

Dom. Seg. Ter. 
Qua. Qui. Sex. 

Sab. 
Paga 188.403 

Gazeta do 
Povo 

 
PR 

Dom. Seg. Ter. 
Qua. Qui. Sex. 

Sab. 
Paga 44.918 

Diário 
Catarinense 

 
SC 

Dom. Seg. Ter. 
Qua. Qui. Sex. 

Sab. 
Paga 39.856 

FONTE: Instituto Verificador de Circulação, 2011. 

 

A Zero Hora, segundo Faccin25 (2009), surge em 1964 no mercado gaúcho, 

em substituição ao jornal Última Hora, priorizando a democracia e a integração 

regional, convergindo para garantir a liderança jornalística no Sul do Brasil em 

relação à circulação e ao trabalho jornalístico. Em seu manual de redação, o jornal 

salienta que ―[...] todas as manhãs, a edição de Zero Hora que começou a circular 

durante a madrugada é submetida a um minucioso rastreamento dos pecados do 

dia‖ (MANUAL DE REDAÇÃO E ESTILO, 1994, p.7). Assim, "ser um jornal de 

vanguarda, moderno, comprometido com a região onde atua passaram a ser suas 

principais estratégias de mercado e discursivas" (FACCIN, 2009, p.6), construindo 

uma forte imagem junto ao público gaúcho. 

Inaugurado em maio de 1986, o Diário Catarinense mudou a maneira do 

fazer jornalismo impresso em Santa Catarina. Foi fundado pelo grupo RBS, o 

mesmo da Zero Hora, que na década de 80 ainda não possuía credibilidade e 

prestígio para colocar em funcionamento um veículo de comunicação impresso. O 

Diário Catarinense provocou um grande impacto na maneira de fazer jornalismo no 

Estado (CRUZ,1996). Segundo o editorial da primeira publicação do jornal, o Diário 

catarinense busca, 

abrir canais de expressão dos anseios e reivindicações a toda comunidade 
catarinense, documentar o dia-a-dia do seu povo, com a mesma expressão 
da cobertura que será dada aos grandes acontecimentos estaduais, 

                                            
25

 Pesquisador em Comunicação Social 
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nacionais e internacionais. O Diário tem a ambição de ser um traço de união 
entre todos os catarinenses (CRUZ, 1996, p.21). 

 

O jornal Gazeta do Povo teve o seu primeiro número editado em 3 de 

fevereiro de 1919, ou seja, é o mais antigo dos três jornais utilizados nesta pesquisa. 

Sendo considerado o maior jornal do Paraná, em termos de tiragem, circulação e 

divulgação, foi criado para que pudesse atingir todo o estado do Paraná com o 

interesse em toda estrutura social, sem dividi-la em classes (OLIVEIRA; BARBOSA, 

2011). 

Após a seleção dos jornais, demos início, então, a coleta das publicações, 

que se estendeu de março a dezembro de 2011. Porém, um dos grandes entraves, 

ao se pesquisar a mídia jornalística no Brasil, é a dificuldade de acesso aos acervos 

(SPINK, 2010), e foi com esta realidade que nos deparamos na coleta dos dados. 

A Biblioteca Pública de Florianópolis foi contatada por telefone em maio de 

2011, porém retornou com o posicionamento de que possuía os jornais, mas 

nenhum sistema de busca para os mesmos. Desta forma, a visita não foi realizada 

visto que não haveria tempo hábil para a leitura de 365 exemplares/ano do Diário 

Catarinense. 

Na Biblioteca Pública de Curitiba, visitada em junho de 2011, assim como 

em Florianópolis, não havia sistema de busca por temáticas específicas em 

reportagens dos jornais do acervo. As edições estavam guardadas em grandes 

sacos plásticos e separadas por ano. Assim como na Biblioteca de Florianópolis, em 

Curitiba seria preciso ler cada edição do jornal Gazeta do Povo. 

A Biblioteca Pública de Porto Alegre foi visitada em julho de 2011. Por estar 

em reforma, apenas parte do acervo estava disponível e localizada em outro edifício, 

na Casa de Cultura Mario Quintana, estando a biblioteca fechada por tapumes. Após 

a pesquisadora ter conversado com o segurança do local, foi possível entrar e tentar 

localizar os jornais. O bibliotecário responsável disse que havia edições do jornal 

Zero Hora, mas estavam encaixotadas e inacessíveis. A previsão para o término da 

reforma era de mais quatro anos. Não foi possível, então, coletar as reportagens 

nesta biblioteca. Assim como na Biblioteca Pública de Florianópolis, e Curitiba, em 

Porto Alegre não havia arquivos digitais de todo o acervo, nem um sistema de busca 

para os arquivos físicos. 
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Outra maneira de ter acesso às publicações era através de arquivos digitais 

online que todos os três jornais disponibilizavamem seus web sites a partir do ano 

de 2008. Assim, a fim de manter a unicidade dos dados, estipulou-se os anos de 

2008 a 2010 para coleta de publicações. A fim de atender os objetivos da pesquisa, 

as seguintes palavras-chave de busca foram selecionadas: surdo, surdez, 

deficiência auditiva, perda auditiva, deficiências da audição, redução da audição. 

Foram, então, selecionadas todas as publicações que apresentassem ao menos 

uma das palavras-chave. 

 

4.2 PROCEDIMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

A partir da busca nos arquivos digitais online de cada jornal, foram coletadas 

177 publicações, as quais foram primeiramente submetidas à minuciosa leitura. 

Após esta primeira leitura, visando atender aos objetivos desta pesquisa, um 

protocolo foi então criado para a caracterização das publicações. As categorias do 

protocolo foram: 

 

QUADRO 11 – PROTOCOLO DE CARACTERIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES 

CATEGORIAS DESCRIÇÃO 

Estado 
1. Rio Grande do Sul 
2. Santa Catarina 
3. Paraná 

Jornal 
1. Zero Hora 
6. Diário Catarinense 
9. Gazeta do Povo 

Ano 
1. 2008 
2. 2009 
3. 2010 

Há fala direta ou 
indireta de uma 
pessoasurda 

1. Sim 
2. Não 

FONTE: a autora 

 

Posteriormente, este protocolo foi transformado em uma planilha do 

programa Excel. Todas as reportagens foram, então, novamente lidas e tabeladas, 
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chegando a um total de 34 publicações coletadas no jornal Zero Hora (RS), 111 no 

jornal Gazeta do Povo (PR) e 32 no Diário Catarinense (SC), conforme tabela 1.  

 

TABELA 1 – PUBLICAÇÕES POR JORNAL 

JORNAL SITE DE COLETA 
PUBLICAÇÕES 
COLETADAS 

Zero Hora www.zerohora.clicrbs.com.br/rs/ 34 

Gazeta do Povo www.gazetadopovo.com.br 111 

Diário Catarinense 
www.diariocatarinense.clicrbs.com.

br 
32 

TOTAL 177 

FONTE: a autora 

 

A categoria há fala direta ou indireta de uma pessoa surda, serviu como 

critério de exclusão das publicações. Chegamos, então, a 21 publicações a serem 

analisadas por apresentarem o discurso do surdo direta e indiretamente, e 156 que 

não apresentavam. Estas 21 publicações, que serão analisadas no capítulo 5 pela 

análise dialógica do discurso, estão no quadro 12: 

 

QUADRO 12 – PUBLICAÇÕES ANALISADAS 

CÓDIGO MANCHETE ESTADO ANO 

P1 Alunos surdos sofrem em sala PR 2008 

P2 UFPR pode ter cotas para deficientes PR 2008 

P3 
Surdo recebe título inédito de mestre na 

UFPR 
PR 2008 

P4 
Guarda Municipal usa fantoches contra 

drogas 
PR 2008 

P5 
Alunas surdas aprendem a dançar pela 

vibração do corpo 
RS 2008 

P6 
Deficiente auditiva representará Ceará no 

Miss Brasil 2008 
PR 2008 

P7 
Candidata é a primeira participante surda 

no concurso para soberana da festa da Uva 
RS 2009 

P8 
Lutador com deficiência auditiva estreia no 

MMA 
PR 2009 

P9 
Declaração dos Direitos da criança: a 

turminha muito especial de G. 
SC 2009 
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P10 
Sem intérprete, aluno surdo abandona 

curso 
PR 2009 

P11 Os especialistas na lista de presença PR 2009 

P12 
Polícia investiga denúncia de agressão a 

deficiente auditivo em Joinville 
SC 2009 

P13 
Cirurgia de implante coclear já é realidade 

em Londrina 
PR 2009 

P14 A vida segundo os surdos PR 2009 

P15 
Velório de X.S. está previsto para as 8h no 

Margs 
RS 2009 

P16 
Paraná é o estado do Sul com mais 

centenários 
PR 2010 

P17 
Vítima de abusos sexuais de padre nos 

EUA responsabiliza papa 
PR 2010 

P18 
Tratamento inédito em Santa Catarina 

devolve 100% da capacidade auditiva a 
jovem de Blumenau 

SC 2010 

P19 
Legendas, o próximo desafio da tevê na 

internet 
PR 2010 

P20 Os surdos e os "fora da Lei" PR 2010 

P21 Sou surdo e pós-graduado em Marketing RS 2010 

FONTE: a autora 

 

Apresentaremos, no próximo capítulo, a análise dialógica do discurso destas 

21 publicações. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Na leitura de um texto, a memória discursiva é exigida do leitor para que 

haja a compreensão do texto midiático. Ressaltamos que o leitor das reportagens, 

neste caso, é a pesquisadora desta tese que dialogou com os textos selecionados 

destacando em negrito os trechos que lhe chamaram a atenção no momento da 

leitura e que foram foco na análise. As publicações selecionadas e mencionadas na 

metodologia deste trabalho serão analisadas de acordo com o ano de publicação. 

Assim, iniciaremos com a análise no ano de 2008 e terminaremos no ano de 2010. 

 

5.1 PUBLICAÇÕES DE 2008 

 

Conforme apresentamos na metodologia, seis publicações apresentaram 

falas diretas ou indiretas de pessoas surdas no ano de 2008: 

 

QUADRO 13 – PUBLICAÇÕES DE 2008 

CÓDIGO MANCHETE ESTADO ANO 

P1 Alunos surdos sofrem em sala PR 2008 

P2 UFPR pode ter cotas para deficientes PR 2008 

P3 Surdo recebe título inédito de mestre na UFPR PR 2008 

P4 Guarda Municipal usa fantoches contra drogas PR 2008 

P5 
Alunas surdas aprendem a dançar pela vibração 

do corpo 
RS 2008 

P6 
Deficiente auditiva representará Ceará no Miss 

Brasil 2008 
PR 2008 

FONTE: a autora 

 

PUBLICAÇÃO 1 
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Alunos surdos sofrem em sala 

Mesmo sendo obrigatório, instituições de ensino superior ainda desrespeitam a 
Lei que obriga a manter intérprete de sinais durante as aulas 

Pollianna Milan 

Colaborou Mariana Scoz 

O estudante do terceiro ano de Engenharia de Produção Civil, C.26, 27 anos, usa 

a Língua Brasileira de Sinais (Libras) para se comunicar porque é surdo. Passou 

no vestibular da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) em 2006 

e, desde então, tem encontrado muitas dificuldades para conseguir compreender 

o que é ensinado em sala de aula. Graças aos livros comprados pelo pai, J.C.C., 

ele estudou o conteúdo das disciplinas e foi aprovado em parte das matérias. A 

habilidade na leitura de lábios, que adquiriu em um curso de oralidade, também 

                                            
26

 Sabemos que o jornal é uma mídia pública, mas optamos por substituir os nomes dos personagens 
das publicações pelas iniciais do nome/sobrenome ou pelas iniciais do primeiro nome para preservar 
a identidade dos mesmos. 
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garantiu a permanência dele no curso. Mas, para seguir adiante, depois de 

inúmeros pedidos não atendidos, ele teve de recorrer à Justiça. Isso porque C. 

foi privado de um direito que é de todos, o de acesso à informação e à educação: 

ele precisa de um tradutor e intérprete de sinais durante as aulas, o que até 

agora não lhe foi concedido. 

A dificuldade de C. é a mesma de outros 4 mil surdos paranaenses 

escolarizados. Muitos entendem o que é dito por meio da oralidade, porém 

deixam de se comunicar quando os professores se viram para o quadro-negro. É 

a dura realidade da educação no Brasil: grande parte dos professores não está 

preparada para atender esse público, e as instituições de ensino nem sempre 

dão suporte aos alunos surdos, contratando intérpretes de sinais, o que é 

previsto em Lei. 

Desde a aprovação do Decreto nº 5626, em 2005, os cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério deverão ter, obrigatoriamente, a 

disciplina curricular de Língua Brasileira de Sinais (Libras), a segunda língua 

oficial do Brasil, depois do português. 

No caso de C., a Universidade Tecnológica vai cumprir a legislação. No próximo 

semestre, um tradutor e intérprete de Libras vai começar a acompanhar o 

graduando durante as disciplinas. Um direito que poderia ter sido garantido 

desde sua matrícula, em 2006. A demora, segundo o gerente de ensino e 

pesquisa do campus Curitiba da UTFPR, M.F., é porque a instituição pública tem 

dificuldade legal de contratação. ―Temos que cumprir as regras das 

universidades federais. Só poderíamos contratar após o Ministério da Educação 

(MEC) liberar vagas para novos professores definitivos e, assim, fazermos o 

concurso público. Não poderíamos contratar pela fundação, porque caracterizaria 

vínculo empregatício, o que não é legal. Chegamos a ter, pela fundação, um 

intérprete temporário durante alguns eventos somente para atender o aluno C.‖, 

explica. Como o MEC liberou, neste ano, 13 vagas para a UTFPR fazer novo 

concurso para professores, uma delas será para a contratação de um intérprete 

de sinais. Shiefler lembra ainda que a Pró-Reitoria solicitou ao MEC, desde a 

efetivação da matrícula do aluno, a abertura de vaga de um intérprete, mas, por 

causa da burocracia, acabou demorando. 
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O graduando é um exemplo de que a legislação brasileira nem sempre funciona. 

Desde a aprovação do Decreto-Lei, em 2005, e a sua regulamentação, em 2006, 

já se passaram quase três anos: faz um ano e meio que a Lei está em vigor. 

Durante essa época de transição, em que as universidades deveriam se 

adequar, C. ficou sem tradutor de sinais. O Decreto nº 5626 de 2005, que 

regulamenta a Lei Federal nº 10.436 de 2002, diz que a Libras deve ser inserida 

como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de professores 

(veja matéria no alto) e que todas as instituições de ensino devem garantir, 

obrigatoriamente, às pessoas surdas o acesso (leia-se intérprete) a todas as 

modalidades de educação, desde o ensino infantil até o superior. ―Infelizmente, 

até 2005, a profissão de tradutor de sinais não era regulamentada e não tinha 

uma categoria de classe‖, enfatiza a tradutora e intérprete de sinais e mestre em 

educação, Ma. 

O MEC confirma que ainda há amarras sobre a contratação de tradutores de 

Libras, principalmente nas instituições públicas. ―Ainda não existe, na carreira 

das universidades federais, por exemplo, o cargo tradutor e intérprete de Libras, 

o que dificulta a contratação deste profissional‖, explica a assessora técnica da 

Secretaria de Educação Especial do MEC, Ma. O próprio MEC já solicitou ao 

Ministério do Planejamento para que sejam feitas retificações na legislação 

existente para, assim, o cargo passar a fazer parte do plano de carreiras das 

universidades. ―Por enquanto sugerimos a contratação temporária, o que nem 

sempre é fácil de fazer. As instituições de ensino público devem prever, com um 

ano de antecedência, o planejamento orçamentário. E nem sempre sabem se 

vão ter um aluno surdo naquele próximo ano‖, afirma Mt. 

Em seis instituições privadas consultadas pela reportagem, a presença dos 

surdos é bem maior do que nas instituições públicas. Na Universidade Federal do 

Paraná (UFPR), por exemplo, ainda não há alunos surdos, e a contratação de 

um tradutor de sinais aconteceu apenas no início deste ano. Na Universidade 

Tuiuti do Paraná são 18 surdos e 15 intérpretes. Na Pontifícia Universidade 

Católica (PUCPR) existem seis deficientes auditivos e dois intérpretes, porque a 

surdez dos graduandos varia de parcial a total, por isso muitos alunos não 

precisam do profissional. Houve uma instituição privada de ensino, que oferta o 

curso pré-vestibular, que afirmou não ter alunos surdos e que nunca contrataria 
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um intérprete porque o valor da mensalidade paga pelo aluno não arcaria com os 

custos do profissional. O MEC afirma que, se o aluno for prejudicado e não 

conseguir o intérprete após o pedido formal, ele deve procurar o Ministério 

Público e o próprio MEC. ―As universidades não podem pensar desta maneira. O 

valor do profissional se dilui com as outras mensalidades. Além disso, um aluno 

surdo aceito atrai outros estudantes, aí o tradutor terá custo quase zero‖, diz Ma., 

do MEC. Outra medida que deve mudar essa realidade são os 5% das vagas das 

universidades públicas, que deverão ser destinadas aos deficientes físicos. 

MILAN, P.; SCOZ, M. (Colaboradora). Alunos surdos sofrem em sala. Gazeta do 
Povo, Curitiba, 8 jun. 2008. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/2008/06/alunos-surdos-sofrem-em-
sala-1255415.html>. Acesso em:1/8/2011. 

 

Iniciaremos a análise ressaltando que a porta de entrada para uma 

reportagem é a manchete que, por sua vez, está atravessada por variados discursos 

que a constituem (SANTOS, 2012). Em P1, a manchete "surdos sofrem" marca, 

valorativamente, o conteúdo da reportagem. Surdo sofre é um enunciado que 

repetidas vezes foi, e ainda é, falado por algumas pessoas que fazem parte do 

grupo que defende uma perspectiva socioantropológica. O jornalista, ao escrever 

que o surdo sofre, faz o enunciado ressurgir de outra forma, tornando-o único e 

novo. Para Bakhtin (2011, p.401), o diálogo apresenta "massas imensas e ilimitadas 

de sentidos esquecidos" que são relembrados, revivem e renovam-se, como nessa 

manchete de P1 que conta a história de apenas um surdo universitário, mas que 

polemicamente generaliza: alunos surdos sofrem em sala. Deste modo, a manchete 

dialoga com discursos que repetidas vezes foram ditos por autores da perspectiva 

socioantropológica, os quais percebem, em geral,os ouvintes como causadores do 

sofrimento dos surdos, o que pode ser notado nos textos a seguir: 

A comunidade surda sofreu e sofre ainda hoje preconceitos, estigmas e a 
manutenção de um estereótipo do sujeito incapaz (GARCÊZ, 2006, p.14). 

 

A trajetória dos Estudos Culturais ajuda a identificar o que os surdos 
sofreram no tempo do modelo ouvinte. Como os surdos estiveram isolados 
da sociedade, os ouvintes mantiveram sempre o preconceito, estereótipos e 
excluíram os surdos da sociedade (SCHMITT, 2008, p.104). 
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Na história, aconteceu que os Surdos sofreram, perseguidos pelas pessoas 
ouvintes, que não aceitavam as diferenças e exigiam única cultura através 
do modelo ouvintista (FERRAZ, 2009, p.29). 

 

O povo Surdo está semeado a partir do mundo de não-Surdo e é ameaçado 
todos os dias pelo uso de poder dos opressores invisíveis (...) Muitas vezes 
os não-Surdos fogem dos Surdos que possuem Identidade Surda e se 
aproveitam das ingenuidades dos Surdos híbridos para lutar contra os 
Surdos de Identidade Surda dentro da comunidade Surda, que 
historicamente, defende sobre os Surdosoprimidos

27
. (CAMPELLO, 2014, 

p.27). 

 

Os autores da perspectiva socioantropológica Ferraz (2009), Garcêz (2006) 

e Schmitt (2008), enfocam seus enunciados no sofrimento surdo devido ao 

preconceito, sendo que Campello (2014), em sua publicação recente, nomeia os 

ouvintes como não-surdos que oprimem e ameaçam o povo surdo. Percebe-se, com 

esses exemplos, que textos um dia enunciados jamais deixam de existir, pois ficam 

registrados na sociedade, ressurgindo no momento em que as narrativas sociais dão 

abertura. Conforme vimos nos capítulos anteriores, a história de alguns surdos e as 

produções discursivas sobre a surdez, em geral, estão fortemente marcadas pela 

caracterização dos surdos  como sujeitos que não escutam, ou seja, é dado grande 

valor à ausência da audição e às dificuldades resultantes da mesma. Para alguns 

desses autores, os acusados pelo preconceito na dicotomia ouvir e não ouvir eram e 

ainda são os ouvintes. 

É significativo pontuar que, segundo autores da perspectiva 

socioantropológica, são os ouvintes pertencentes à perspectiva clínico-terapêutica 

que incentivaram e incentivam esse olhar dicotômico. Porém perguntamo-nos se 

seria possível a área médica não focar no aspecto da falta, da deficiência, do não 

ouvir? Pensamos que a crítica não esteja baseada no fato de a perspectiva clínico-

terapêutica debruçar-se sobre o não ouvir e buscar a cura para isso; afinal, esse é o 

papel da ciência médica. Ela assim o faz com todas as deficiências, não apenas com 

os surdos. O fato é que buscar a cura da surdez estudando apenas um ouvido 

defeituoso acaba por abstrair o sujeito. Há um sujeito por trás, ou à frente, do não 

ouvir. 

                                            
27

 O texto do livro referenciado respeita a escrita original feita pelo autor. 
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Pontuamos, entretanto, que não é possível afirmar que o autor da 

publicação, por usar os termos ―surdo sofre‖, vincula-se à perspectiva 

socioantropológica, porém, este assume, irrefutavelmente, uma posição valorativa, 

parecendo-nos que tais termos foram usados propositalmente para causar polêmica. 

Retomando a questão do sofrimento surdo, que muito instigou a leitora-

pesquisadora, questionamo-nos:historicamente só os surdos sofreram? Apenas os 

surdos eram largados ao relento na Antiguidade para que morressem? Apenas os 

surdos foram privados da educação escolar? Apenas os surdos foram marcados 

com a cor azul no Nazismo para serem mortos em câmaras de gás? Não, não foram 

apenas os surdos que passaram por tudo isso, mas aqueles que não eram 

considerados normais aos olhos da sociedade. A busca pela normalização da 

sociedade e exclusão daqueles que fogem de um determinado perfil existiu em 

diversos momentos. Historicamente houve e há a produção de um outro deficiente: 

Inventado, produzido, fabricado, (re)conhecido, olhado, representado e 
institucionalmente governado em termos daquilo que poderia denominar--se 
como um outro ‗deficiente‘, ou seja, ainda que não seja o mesmo um outro 
‗anormal‘, uma alteridade ‗anormal‘ (SKLIAR, 2003, p.113). 

 

Não queremos, de forma alguma, menosprezar a história dos sujeitos 

surdos, mas contextualizá-los com tantos outros sujeitos que também passaram por 

situações semelhantes ao longo da história. 

Até a guerra, o terror nazista visou alguns grupos; os oponentes ao regime 
– principalmente comunistas,socialistas, anarquistas, alguns sindicalistas - 
foram reprimidos de maneira aberta, encarcerados em prisões e 
sobretudointernados em campos de concentração, submetidos a 
humilhações severas. […] Outra categoria de vítimas destinadas àmorte 
foram os alemães que supostamente não correspondiam aos critérios 
raciais do ―grande ariano loiro‖ – doentesmentais, deficientes físicos, idosos. 
(COURTOISet al.,1999, p.12). 

 

O subtítulo, logo baixo da manchete, especifica a causa do sofrimento dos 

alunos surdos: ―mesmo sendo obrigatório, instituições de ensino superior ainda 

desrespeitam a Lei que obriga a manter intérprete de sinais durante as aulas‖. Esse 

mesmo tema é aprofundado ao longo do texto da publicação P1, quando é feita uma 

crítica ao fato de a língua de sinais, oficializada no Brasil em 2002 pela Leinº 

10.436/2002, ainda em 2008 não fazer parte da vida acadêmica dos surdos em 

instituições de ensino superior do Paraná. Ou seja, em 2002 foi estabelecido 
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legalmente o direito do aluno surdo ter acesso aos conteúdos curriculares por meio 

da Libras e a obrigatoriedade de um intérprete, mas na prática isso não ocorre. 

Cabe esclarecer que o Decreto nº 5.626/2005 estabeleceu que os surdos 

têm direito a intérprete de Libras em serviços públicos, órgãos da administração 

pública e educação básica e superior. Esses órgãos devem garantir tratamento 

diferenciado às pessoas surdas, "por meio do uso e difusão da Libras e da tradução 

e interpretação de Libras–Língua Portuguesa, realizados por servidores e 

empregados capacitados para essa função" (BRASIL, 2005, art.26). Porém, embora 

a Lei tenha impulsionado um movimento de afirmação dos surdos sinalizadores e de 

sua língua, três anos depois de publicado o Decreto, o aluno surdo citado em P1 não 

conseguiu acesso à educação via intérprete. 

Percebe-se assim que, mesmo com direito a um intérprete, o 

desconhecimento social continua com relação a esta temática, e a Lei deixa de ser 

cumprida. Portanto, a P1 é uma denúncia, pois apresenta o caso de um surdo que 

não está tendo seus direitos cumpridos. 

De acordo com o texto escrito pelo jornalista, de 2005 a 2008 haveria tempo 

suficiente para uma Universidade estar preparada para receber um aluno surdo. 

Entretanto, preparar-se para um discente surdo não é apenas ter ou não um 

intérprete de Libras em sala, fato sobre o qual o autor da P1 não busca refletir, 

tampouco sobre a necessidade de formação desses profissionais ou sobre o quanto 

a profissão é recente. Legalmente, a profissão de intérprete de Libras foi oficializada 

no Brasil no ano de2010 e a publicação é de 2008, ou seja, a publicação critica a 

Universidade Federal por ainda não ter intérprete sendo que a profissão ainda não 

existia legalmente. 

Após a manchete e o subtítulo, a publicação narra, então, a história de um 

surdo, de 27 anos, aluno de uma Universidade Federal do Paranádo curso de 

Engenharia de produção Civil desde 2006, que ainda estava sem intérprete de 

Libras em 2008, ano da publicação. O posicionamento do jornalista apresenta 

recorrentemente a Instituição de Ensino Superior como omissa no processo 

educativo de C., que graças ao seu pai, que comprou-lhe livros, e graças a 

habilidade de leitura de lábios que C. adquiriu em um curso de oralidade, conseguiu 

seguir seus estudos por dois anos. Ao ler a reportagem, o leitor pode ficar com a 

dúvida sobre o que é um curso de oralidade. Talvez, no contexto trazido pela 
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publicação, seja algum trabalho fonoaudiológico para exercitar a fala e a leitura 

labial. Da forma como o autor da publicação escreve, parece que fazer leitura labial 

garante o entendimento do aluno sobre o que é dito em sala de aula. 

Em seguida, a publicação apresenta os discursos do pai de C. e de uma 

linguista e professora da UFPR, sobre a falta de acessibilidade de C. às aulas via 

Libras e intérprete. O resultado pedagógico quando o surdo precisa e não tem o 

intérprete em sala de aula, segundo o discurso da linguista, é deprimente, visto que 

o aluno não consegue dar conta de acompanhar as aulas somente pela leitura labial. 

O pai de C., que vivenciou essa experiência na família, posiciona-se fortemente 

dizendo que os resultados de uma educação sem intérprete são tenebrosos. Fica 

implícito em seu discurso que este pai está falando dos resultados para seu filho. 

Pode-se sentir a angústia dele frente aos conflitos gerados pela falta de diálogo e a 

não compreensão das aulas pelo seu filho: É uma crueldade que assusta. 

O jornalista apresenta, então, o outro lado da moeda com o posicionamento 

de M.F., gerente de ensino e pesquisa da Universidade Tecnológica Federal sobre o 

ocorrido com o aluno C.O responsável pela falta de intérpretes, segundo o gerente 

de ensino, seria o governo e a demora para liberação de vagas e concursos. Porém, 

o posicionamento de outro entrevistado, apresentado em seguida à fala de M.F.,em 

parte contradiz seu discurso ao demonstrar que a universidade poderia sim ter 

tomado medidas como a contratação temporária de um profissional intérprete de 

Libras. Ma., representante do MEC, sugere a contratação temporária, mas alerta 

para a dificuldade frente a exigência de se fechar o planejamento orçamentário um 

ano antes. 

Identificamos que em P1 o autor da publicação marca uma posição 

valorativa ao dar pouco espaço à instituição acusada, pois há apenas um único 

depoimento do profissional M.F. da Universidade Tecnológica Federal e todos os 

demais posicionamentos são de sujeitos que criticam a instituição e explicam o 

quanto esta deixou de fazer pelo surdo, ou que enfatizam o quanto C. sofre com a 

situação de estar sem intérprete de Libras em sala. 

Nota-se que o autor apela para a empatia do leitor com o sofrimento do 

surdo. Conforme Bakhtin (2011), o estilo de um texto depende também da intenção 

do sujeito do discurso e do modo com que ele prevê sua atitude responsiva com 

quem dialoga. Parece que, pelos discursos analisados, a intenção do jornalista era 
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fazer prevalecer a situação deste surdo na universidade e de pessoas que vêm em 

sua defesa. 

Cabe esclarecer que as notícias buscam conquistar a confiança do público, 

dessa forma, são elaboradas para aumentar o número de leitores e de circulação 

devido a sua credibilidade (MEYER, 2007). Quando essa matéria referencia 

profissionais do governo ou da universidade, juntamente com o depoimento do pai 

de C.,a tendência é que o leitor tenha ainda mais certeza de que é o surdo que sofre 

e a universidade é a culpada por não fornecer o intérprete de Libras. 

É interessante também posicionar que C., sujeito central da publicação P1, 

somente aparece em um único breve momento e de forma indireta quando o 

jornalista escreve sua fala:C. diz que não entende 90% dos professores. 

Teriam os profissionais do MEC, da universidade e os familiares mais crédito 

do que C. e por isso receberam mais espaço, mais voz? A posição responsiva do 

jornalista à situação de C. é apresentar sua fala somente de forma indireta, pois 

C.,na publicação P1, é falado apenas pelos outros. Mesmo que anteriormente o 

jornalista tenha afirmado que C. permaneceu no curso graças aos livros adquiridos 

por seu pai e à leitura labial, na fala de C. aparece que ele só entendia 10% dos 

professores. 

O autor busca enfatizar a injustiça e o sofrimento de C. instigando um 

sentimento de pena do leitor com relação à situação do aluno. Para isso, usa na 

manchete o recurso do sofrimento e ao longo do texto não apresenta a fala de C. 

mesmo que de forma indireta possivelmente para mantê-lo no lugar de sofredor, 

apresentando então falas de outras pessoas. Assim, as questões de P1 parecem ir 

muito além de ter ou não intérprete em sala, visto que o fato narrado não é isolado, 

mas faz parte de uma rede histórica de conquistas graduais nessa área, tais como: a 

oficialização da Libras e o direito à educação nessa língua. A reportagem apresenta, 

portanto, a ponta do iceberg e discursa sobre os direitos do surdo, mas não 

aprofunda questões como interesses políticos, econômicos e o próprio histórico da 

educação de surdos e da inserção do intérprete no ambiente educacional. 

Gostaríamos de destacar outros enunciados em P1 sobre a compreensão de 

C. por meio da leitura labial: 
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A dificuldade de C. é a mesma de outros 4 mil surdos paranaenses 
escolarizados. Muitos entendem o que é dito por meio da leitura labial, 
porém deixam de entender quando os professores se viram para o quadro-
negro. (P1) 

 

A habilidade na leitura de lábios, que adquiriu em um curso de oralidade, 
também garantiu a permanência dele no curso. (P1) 

 

Nossos dizeres estão sempre povoados por outros discursos que se refutam 

e se contradizem. Nesse ponto da publicação P1, observamos uma contradição ou 

conflito discursivo, pois inicialmente o jornalista havia escrito que C. havia 

permanecido no curso graças à leitura labial e aos livros comprados para ele por seu 

pai. Porém, se C. não entende 90% dos professores, como isso pode ter sido 

determinante para a permanência dele no curso durante dois anos? Será que não 

houve, então, uma preocupação por parte dos professores da Universidade 

Tecnológica Federal em falar de frente para C.? 

A leitura labial não é um recurso que permite cem por cento da compreensão 

do que está sendo dito. Mesmo surdos que têm melhor habilidade, não 

compreendem tudo o que está sendo ensinado. É interessante que o próprio MEC, 

em 2006, lançou uma cartilhaa qual descreve que: 

mesmo entre os surdos treinados para o domínio desta técnica, há estudos 
demonstrando ser a leitura labial um meio ineficaz para a compreensão 
plena, entre os interlocutores, uma vez que, na melhor das hipóteses, 50% 
da mensagem estará comprometida pela dificuldade de leitura de fonemas 
não visíveis para os surdos e pela rapidez do fluxo da fala, o que dificulta o 
entendimento do conteúdo que acaba sendo deduzido pelo contexto, o que 
nem sempre é confiável (MEC, 2006, p.75-76). 

 

Outra questão refere-se à fala do jornalista ao enunciar que ―a dificuldade de 

C. é a mesma de outros 4 mil surdos‖. Como pode ser a realidade de C. a mesma de 

4 mil surdos paranaenses escolarizados que, segundo o jornalista,entendem o que é 

dito por meio da leitura labial?Onde está a singularidade de C., foco da publicação 

P1? 

Compreender ou não o que é dito pela leitura labial está diretamente 

relacionado com a proficiência na língua portuguesa. Dessa forma, nem se pode 

dizer que C. e os 4 mil alunos possuem o mesmo domínio de português, nem se 
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pode afirmar que muitos dos 4 mil alunos surdos paranaenses escolarizados 

entendem o que é dito via leitura labial. 

O jornalista segue, então, comparando a Universidade Tecnológica Federal 

com outras instituições particulares de Curitiba. 

Em seis instituições privadas consultadas pela reportagem, a presença 
dos surdos é bem maior do que nas públicas. […] Houve uma instituição 
privada de ensino que oferta curso pré-vestibular, que afirmou não ter 
alunos surdos e que nunca contrataria um intérprete porque o valor da 
mensalidade paga pelo aluno não arcaria com os custos do profissional. 
(P1) 

 

―As universidades não podem pensar desta maneira. O valor do profissional 
se dilui com as outras mensalidades. Além disso, um aluno surdo aceito 
atrai outros estudantes, aí o tradutor terá custo zero‖, diz Ma., do MEC. (P1) 

 

O problema de não haver intérprete para C. é porque ele estudava em uma 

instituição federal? Não apenas isso, pois mesmo as instituições particulares relutam 

em contratar um intérprete. É válido ressaltar que, por Lei, o Decretonº. 5.626/2005 

deu prazo de dez anos para as instituições se regularizarem e P1 é do ano de 2008. 

Se por um lado há uma instituição privada que diz não ter alunos surdos nem ter 

intenção de contratar intérprete, pois o custo benefício não valeria a pena, por outro 

lado, o MEC posiciona-se buscando favorecer a contratação de um intérprete como 

algo que pode vir a ser lucrativo para a instituição. 

Sabemos que não há neutralidade nos enunciados, e enunciados da mídia 

não estão exclusos dessa perspectiva. "Todo enunciado emerge sempre, e 

necessariamente, em um contexto cultural saturado de significados e valores e é 

sempre um ato responsivo, isto é, uma tomada de posição nesse contexto" 

(FARACO, 2009, p.25). Para instituições privadas que há anos trabalham sem a 

presença de um intérprete de Libras, contratar esse profissional para atender a um 

aluno é dispendioso. Para instituições públicas, é a burocracia que impede que a Lei 

seja cumprida. Para o MEC é uma necessidade, para o surdo a falta de intérprete é 

um sofrimento, para o pai é conflitante e tenebroso. Observamos posições 

valorativas diferentes na teia discursiva desta publicação P1, a universidade e o 

MEC não vão pelo discurso do sofrimento, falando da burocracia e da 

obrigatoriedade e o pai vai pela emocionalidade, artifícios utilizados pelo autor do 

texto para desenvolver a publicação. 
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O jornalista encerra a reportagem com uma temática que se repetirá nas 

próximas duas reportagens analisadas: a reserva de 5% das vagas para deficientes: 

―Outra medida que deve mudar essa realidade são os 5% das vagas das 

universidades públicas, que devem ser destinadas aos deficientes físicos‖ (P1). 

A solução, a mudança para essa realidade sofrida, será resolvida com a 

reserva de vagas: carteiras serão reservadas e a realidade mudará. O número de 

vagas garantirá, então, o intérprete em sala? Garantirá que o aluno surdo 

acompanhará as aulas? 

Os fios vivos desse diálogo que se movimentam ao longo da reportagem, se 

cruzam, se contradizem, se mesclam e levam o leitor a perceber C. como um sujeito 

que sofre por não poder ter o intérprete de Libras que lhe é de direito. Porém, C. não 

é ouvido; ele é generalizado e falado indiretamente não percebido como único, 

singular sócio-historicamente, é visto no geral, como se ele e todos os outros surdos 

fossem iguais. 

Como resposta à leitura desta publicação P1 é possível pensarmos em 

sentimentos despertados no leitor, tais como indignação, raiva e pena. Respostas 

que emergem de discursos interiorizados em nós, leitores; da heterogeneidade de 

vozes sociais que nos compõem. 

 

PUBLICAÇÃO 2 

Universidade Federal pode ter cotas para deficientes 

Ação do Ministério Público Federal exige que a universidade destine 5% das 
vagas para portadores de necessidades especiais. Medida vale também para a 

Universidade Tecnológica Federal 

Sandra Volf 

No mês passado, K.F. foi a terceira colocada em uma corrida na categoria 

juvenil. Percorreu 10 quilômetros em 55 minutos. No final do ano, ela terá mais 

um desafio pela frente: passar no vestibular. Aspirante a uma vaga no curso de 

veterinária da Universidade Federal, K.F., que é surda, pode ser uma das 

primeiras pessoas a participar do processo seletivo pelo sistema de cotas para 

estudantes com necessidades especiais. No fim de março, o Ministério Público 

Federal (MPF) entrou com uma ação civil pública exigindo que a UFPR reserve 
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5% de suas vagas para deficientes físicos. A medida está fundamentada na Lei 

número 7,853 – que prevê cotas para essa parcela da população em concursos 

públicos – e atinge também a Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR). 

Hoje, os candidatos com deficiência (auditiva, física, motora, visual e múltipla) 

que necessitem de condições especiais para a realização das provas precisam 

informar previamente o Núcleo de Concursos da UFPR. ―Os candidatos cegos 

resolvem as questões em braile e aqueles que apresentam menor deficiência 

visual recebem uma prova com caracteres ampliados. Quando o estudante é 

surdo-mudo, providenciamos um intérprete de Língua Brasileira dos Sinais 

(Libras)‖, exemplifica o reitor da Universidade Federal, M.J. 

M.J. diz não concordar com a porcentagem proposta pelo MPF. ―Sou contra os 

5% neste momento. Afinal, qual é a capacidade que temos para receber esses 

alunos? Precisamos, primeiro, ter condições de atender adequadamente os 

diversos estudantes. Já que existem várias formas de deficiência‖, avalia. Tanto 

a UFPR quanto a UTFPR recorreram da ação do Ministério Público. "Pela 

legislação, a instituição não tem obrigatoriedade de reservar vagas para 

deficientes‖, afirma o assessor de graduações da Universidade Tecnológica 

Federal, M.A. 

A manifestação do MPF, entretanto, serviu como um alerta para a Universidade 

Federal do Paraná, que ampliou as discussões sobre a inclusão dos alunos com 

necessidades especiais no ensino superior. Como contraproposta ao pedido do 

Ministério Público, o Conselho Universitário (Coun) da Universidade Federal 

estuda a possibilidade de criar vagas destinadas exclusivamente a estes 

candidatos. Segundo a proposta do Coun, cada curso ofereceria uma vaga extra 

para estudantes com necessidades especiais.  

O que pensam os principais interessados 

K.F. é a favor do projeto de cotas para deficientes físicos e diz que falta 

informação por parte da população. ―É preciso entender a necessidade de cada 

um. Existe a ideia errada de achar que vai ficar fácil (para os deficientes) passar 

no vestibular, mas temos de estudar da mesma forma‖, defende K.F. por meio da 

intérprete de Libras, J.R., que intermediou a entrevista. (P2) 
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Portador de dificuldades motoras, N.S. também defende a reserva de vagas. ―As 

cotas são uma forma de inserção na educação e no mercado de trabalho. É uma 

forma de aumentar a qualificação. O deficiente aprende a se adaptar ao mundo, 

mas ele precisa de acessibilidade‖, afirma o estudante, candidato ao bacharelado 

em Informática da UFPR. (P2) 

Já T.C. afirma que as universidades devem dar condições para que os 

portadores de necessidades especiais possam competir em igualdade com os 

demais candidatos. ―Sou contra as cotas. Os deficientes precisam de condições 

conforme suas limitações. Caso não tenham, eu defendo a reserva de vagas‖, diz 

a estudante, que é deficiente visual e prestará vestibular para Direito. 

VOLF, S. Universidade Federal pode ter cotas para deficientes. Gazeta do Povo, 
Curitiba, 2008. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/vidauniversitaria/2008/05/ufpr-pode-ter-cotas-
para-deficientes- iq6kif98x0mD2869EE52C6D9>. Acesso em: 1/8/2011. 

 

A publicação P2 segue com a temática da educação, porém com outro 

enfoque. Os 5% das vagas destinadas aos deficientes físicos, mencionados ao final 

da publicação P1, aqui recebem destaque. Na publicação P2, não há ênfase no 

surdo que sofre, mas sim, na possibilidade para seu acesso, e de outros deficientes, 

à Universidade. Enquanto a manchete foca na UFPR, é interessante como a UTFPR 

é resgatada no subtítulo quando o jornalista enfatiza: medida vale também para a 

UTFPR. 

O jornalista inicia a publicação contando sobre a surda. K.F., uma das 

primeiras na corrida da categoria juvenil e que também será uma das primeiras a 

participar do processo seletivo – vestibular – pelo sistema de cotas para estudantes 

com necessidades especiais. Aqui se percebe um exemplo de que o diferente, que 

foge do padrão, será notícia. Mas não qualquer anormalidade, e sim, aquela que 

interessa ao jornal, ou seja, o pioneirismo da surda K.F. 

O discurso do reitor reitera as medidas que a universidade toma para a 

entrada de pessoas com necessidades especiais. 

Os candidatos cegos resolvem as questões em braile e aqueles que 
apresentam menor deficiência visual recebem uma prova com caracteres 
ampliados. Quando o estudante é surdo-mudo, providenciamos um 
intérprete de Língua Brasileira dos Sinais (Libras)‖, exemplifica o reitor da 
Universidade Federal, M.J. 
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Chama a atenção o fato de que o reitor refere-se aos surdos como surdo-

mudos e de que enfatiza a presença do intérprete. Quando recebem um surdo-mudo 

providenciam um intérprete. Aqui há uma generalização das necessidades do surdo: 

se é surdo, colocamos um intérprete. Mas será que todos os surdos sabem Libras? 

Será que todos os surdos precisam de um intérprete para fazer as provas? Outro 

ponto interessante é o uso da palavra surdo-mudo. 

No processo de elaboração do enunciado, a escolha da palavra não é 

neutra. Este processo está atrelado a um conjunto valorativo do sistema da língua 

(BAKHTIN, 2011). A palavra surdo-mudo foi escolhida pelo reitor da Universidade 

Federal na publicação P2 e representa sua arena de vozes e as possíveis 

percepções sociais frente a um caso como este. O reitor fala de seu lugar enquanto 

sujeito formado por discursos sociais, assim como o jornalista, a estudante surda e a 

própria leitora-pesquisadora. Referenciar o surdo como surdo-mudo não é o que 

esperamos de um reitor que dá uma entrevista abordando as questões de leis e de 

direitos. As próprias leis não referenciam o surdo, ou o deficiente auditivo, como 

surdo-mudo. Isso porque, essa palavra representa não apenas a falta de voz, mas a 

incapacidade intelectual atribuída a estes sujeitos. 

Ao seguirmos a leitura da publicação, percebe-se que o reitor da 

Universidade Federal volta a se posicionar dizendo ser contra os 5% neste momento 

e questiona sobre a capacidade para receber esses alunos: ―Precisamos, primeiro, 

ter condições de atender adequadamente os diversos estudantes. Já que existem 

várias formas de deficiência‖. 

O reitor parece referir que a Universidade está fazendo sua parte durante o 

vestibular, porém, deixa claro que a Universidade não possui o preparo necessário 

para atender a essa população, ou seja, estão fazendo o possível, mas não têm 

como dar conta da demanda. A publicação segue com o posicionamento do 

assessor de graduação da Universidade Tecnológica Federal:―Pela legislação, a 

instituição não tem obrigatoriedade de reservar vagas para deficientes‖, afirma o 

assessor de graduações da Universidade Tecnológica Federal, M.A‖. 

Interessante observar que ambas as instituições consultadas e intimadas pelo 

Ministério Público Federal parecem não dar conta das cotas. Enquanto que a 
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manchete da publicação enfatiza as cotas, as universidades enfatizam a falta de 

preparo, ou seja, o jornalista foca na possibilidade de cotas enquanto as instituições 

tentam discursar sobre a dificuldade para proporcionar essas cotas com qualidade. 

Em seguida, anuncia o jornalista, em negrito, chamando a atenção do leitor 

para os depoimentos de três candidatos deficientes: O que pensam os principais 

interessados. Vejamos o depoimento de K.F.: 

―É preciso entender a necessidade de cada um. Existe a ideia errada de 
achar que vai ficar fácil (para os deficientes) passar no vestibular, mas 
temos de estudar da mesma forma‖, defende K.F. por meio da intérprete de 
Libras, J.R., que intermediou a entrevista. (P2) 

 

Conforme apresentado nos capítulos anteriores, uma das estratégias da 

mídia para atrair a atenção dos leitores é a polêmica. Pensamos que a polêmica 

permite que vozes em conflito se manifestem, sendo característica indispensável 

para a publicação jornalística que busca apresentar-se como espaço democrático 

ou, pelo menos, simular certa democracia. A polêmica, na publicação P2, aparece 

nos diferentes posicionamentos sobre as cotas para pessoas com necessidades 

especiais. A estudante com deficiência visual posiciona-se contra as cotas, enquanto 

que o estudante com dificuldades motoras e a surda são apresentados pelo 

jornalista como sendo a favor das cotas. A surda K.F., em seu depoimento, 

posiciona-se de um lugar de igualdade com relação aos outros estudantes, 

colocando-se como uma estudante que para ser aprovada terá que estudar tanto 

quanto os alunos que não ingressaram pela reserva de vagas. K.F. é autora de um 

fio dialógico que poderá vir a se alinhavar com outros fios, construindo uma gradual 

resignificação do lugar do deficiente na universidade. 

Em seu discurso, K.F. ainda afirma que parte da população acha que o fato 

de entrar por cotas irá facilitar todo o ensino, porém a cota favorece a entrada, mas 

muito ainda precisa ser feito durante o curso para que esse aluno permaneça e 

termine a faculdade. É exatamente para isso que o reitor da Universidade diz não 

estar preparado, ou seja, não adianta a cota para entrar se não há condições de 

sair. 

O jornalista encerra a publicação com uma possível solução para o 

manifesto do Ministério Público Federal e as Universidades Federais de Curitiba. É 

uma contraproposta do Conselho Universitário, embora o reitor da UFPR declare-se 
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contra os 5% das vagas para estudantes com necessidades especiais: ―Afinal, qual 

é a capacidade que temos para receber esses alunos? Precisamos, primeiro, ter 

condições de atender adequadamente os diversos estudantes‖. Não há como 

pensarmos estes discursos jornalísticos separadamente da sociedade, mas sim 

como práticas sociais. Dialogicamente percebem-se enunciados que respondem e 

interrogam outros e ainda o diálogo permanece aberto, pois a solução não é 

apresentada pelo jornalista, visto que Universidade e Ministério Público não 

chegaram a um consenso. 

Nesta publicação, o surdo e outros deficientes envolvidos na questão da 

reserva de vagas tiveram voz, diferentemente do que aconteceu na publicação P1. 

Enquanto o surdo em P1 sofria devido à falta de intérprete na Universidade, em P2 a 

surda K.F. tem sua fala apresentada de forma mais direta, pois o foco do jornalista 

não é apresentar seu sofrimento, mas sim suas potencialidades para ocupar uma 

vaga como aluna universitária, mesmo que, segundo o reitor e como a própria P1 

demonstrou, as universidades não tenham preparo para receber alunos surdos. 

 

PUBLICAÇÃO P3 

Surdo recebe título inédito de mestre na UFPR 

Ana Carolina Bendlin 

Pollianna Milan 

O funcionário público A.L., 31 anos, recebeu o título de mestre no curso de 

Farmácia da Universidade Federal do Paraná. Sua história seria igual à de tantos 

outros alunos de mestrado se não fosse por um detalhe: A.L. é o primeiro 

portador de deficiência auditiva a concluir mestrado na instituição. 

A banca aconteceu no último dia 27, com o auxílio de uma intérprete, apesar de 

A.L. ter feito a exposição de sua tese sozinho. ―Não tive dificuldades porque fiz a 

apresentação em Power Point e entendi os questionamentos devido à leitura 

labial. Então, a intérprete só interveio nos casos realmente necessários‖, conta 

ele.  

Para a coordenadora do Núcleo de Apoio a Portadores de Necessidades 

Especiais (Napne) da UFPR, L.C., o caso de A.L. pode servir de incentivo para 
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que outros portadores de deficiências façam cursos de graduação e pós-

graduação na instituição, principalmente neste momento de transição, no qual a 

UFPR se prepara para a implantação da reserva de vagas para eles. ―Boa parte 

dos surdos aqui do Paraná acabava indo para a Universidade Federal de Santa 

Catarina porque existem mais pesquisas nessa área lá‖, diz.  

No entanto, apesar de aprovar a implantação da reserva de vagas para 

portadores de necessidades especiais, A.L. diz acreditar que tanto a UFPR 

quanto outras instituições de ensino superior de Curitiba ainda não estão 

completamente preparadas para atendê-los. ―Inclusão não é só colocar dentro, a 

pessoa tem de aprender e acompanhar os outros‖, afirma.  

A.L. afirma que teve algumas dificuldades enquanto cursava a graduação e o 

mestrado. ―Cursei Farmácia na PUCPR, mas os problemas eram os mesmos. 

Sempre tinha algum professor que andava pela sala e nem se lembrava de que 

eu precisava olhar para ele para fazer a leitura labial‖, relembra. No entanto, 

apesar do descaso de alguns professores, os colegas de turma sempre 

estiveram dispostos a ajudar, copiando as matérias para que A.L. pudesse ter 

acesso posteriormente. Agora, ele se prepara para ir ainda mais longe. O novo 

mestre pretende continuar a estudar e fazer um doutorado em breve. ―Mas dessa 

vez acho que vou procurar um curso fora do país, porque gosto de desafios.‖ 

BENDLIN, A. C.; MILAN, P. Surdo recebe título inédito de mestre na UFPR. Gazeta do Povo, 
Curitiba, 2008. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/imprimir.php?visualizar=10135795>. Acessado em: 1/8/2011. 

 

A função da manchete em um texto jornalístico é informar e chamar a 

atenção do leitor para o tema definido pelo autor da reportagem como o mais 

importante a ser enunciado (TRAQUINA, 2008). Porém, do enunciado emergem 

outros sentidos (SANTOS, 2012), e esta manchete traz um contraponto às 

publicações P1 e P2, anunciando um surdo que se destaca por receber um título 

inédito na UFPR, despertando nos leitores a curiosidade para ler a matéria e saber 

mais sobre o assunto. 

Se A.L fosse ouvinte, sua história seria manchete? Provavelmentenão seria, 

e isso o próprio jornalista nos diz: ―sua história seria igual a de tantos outros alunos 

de mestrado se não fosse por um detalhe: A.L. é o primeiro portador de deficiência 
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auditiva a concluir mestrado na instituição‖. Observa-se em P3 um discurso que 

coloca o surdo em uma posição de capacidade para aprendizagem, apesar da 

surdez, ou deficiência auditiva, como menciona o jornalista. Ou seja, alguns 

discursos sociais parecem demonstrar que o fato dos surdos fazerem um mestrado e 

serem qualificados é algo excepcional, assim o fato de A.L.ser o primeiro deficiente 

auditivo a receber o título de Mestre pela UFPR no ano de 2008 é algo inusitado e 

próprio de uma matéria jornalística. 

A palavra deficiência auditiva usada no artigo, também remete aos discursos 

da perspectiva clínico-terapêutica, que dizem que a deficiência auditiva é "uma das 

condições mais incapacitantes" para o ser humano (BOÉCHAT; RUSSO; ALMEIDA, 

2003). Assim, a notícia de que A.L. graduou-se e concluiu o Mestrado, apesar da 

deficiência auditiva parece ser muito atraente ao leitor. Porém, não somente ao leitor 

que considera a deficiência auditiva como incapacitante, pois A.L. foi pioneiro, foi o 

primeiro mestre surdo da UFPR. 

Se a notícia busca aquilo que é anormal e que foge do padrão 

(MARCONDES FILHO, 1989), aqui temos um exemplo disso. Dentre os estigmas e 

mitos relacionados à surdez ao longo da história, a anormalidade e a incapacidade, 

segundo Skliar (1998) prevalecem. A.L., porém, nem precisou de intérprete, pois 

conseguiu fazer a exposição sozinho: ―a intérprete só interveio nos casos realmente 

necessários‖.Fazer a apresentação e defesa de sua dissertação sozinho seria 

manchete com um aluno ouvinte? Com um deficiente auditivo, sim. 

E devido a que A.L. conseguiu fazer a defesa sozinho? A.L. nos responde: 

pela apresentação em Power Point e à leitura labial. Podemos dizer que retomamos 

neste momento a ênfase da leitura labial da primeira publicação que analisamos? C. 

e A.L., ambos universitários, que conseguiram chegar a faculdade. 

O primeiro pouco se beneficiou da leitura labial, talvez pelo fato de que para 

realizar uma leitura labial eficiente, além do conhecimento da língua portuguesa é 

fundamental que o professor fique de frente para o aluno, sem se movimentar, e que 

tenha consciência de que possui um aluno surdo em sala de aula. No segundo 

exemplo, no caso de uma banca de mestrado, os professores tinham conhecimento 

de que AL. era surdo e, além disso, costuma-se ficar de frente para o aluno no 

momento da apresentação e arguição. No primeiro caso, parece-nos que os 

professores de C. estavam apenas à espera de um intérprete, já que era isso que o 
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aluno estava solicitando.A inclusão de um aluno surdo vai além do intérprete, pois 

poderiam ter utilizado mais recursos visuais em sala, poderiam ter agendado um 

horário para conversar com esse aluno para ele lhe dissesse, por escrito, suas 

dúvidas; poderiam lhe passar os textos com antecedência, dentre outras medidas 

possíveis mesmo sem um intérprete. Talvez justamente por isso que C. não tenha se 

beneficiado da leitura labial, pois seu contexto escolar parecia estar à espera de um 

intérprete para só então começar a inclusão. 

A questão das vagas para deficientes, que esteve presente em P1 e P2, 

retorna em P3 no depoimento de L.C.M., coordenadora do Núcleo de Apoio a 

Portadores de Necessidades Especiais (Napne) da UFPR. Interessante como os 

discursos dos profissionais da UFPR estão em embate nas publicações analisadas 

até agora. Enquanto o reitor, em P2, manifesta que a Universidade está 

despreparada para receber pessoas com necessidades especiais, professores da 

UFPR, em P1 e P3, e agora a coordenadora do Napne posicionam-se como se as 

vagas já estivessem sendo preparadas: ―o caso de A.L. pode servir de incentivo para 

que outros portadores de deficiências façam cursos de graduação e pós-graduação 

na instituição, principalmente neste momento de transição, no qual a UFPR se 

prepara para implantação da reserva de vagas para eles‖. Salientamos que uma 

série de questões e especificidades devem ser observadas e atendidas para que o 

aluno seja bem recebido e tenha as mesmas possibilidades que um aluno não 

deficiente ao longo de sua escolaridade. Ingressar na universidade não significa que 

esta estará preparada para a acessibilidade e inclusão educacional. 

Ressaltamos um depoimento muito significativo do surdo posicionando-se 

nesta publicação P3: ―Inclusão não é só colocar dentro, a pessoa tem de aprender e 

acompanhar os outros‖. Da mesma forma que K.F. posicionou-se na publicação P2, 

nesta publicação P3 A.L. afirma que incluir não é apenas matricular o surdo como 

aluno da instituição, pois as universidades precisam se preparar para isso. E logo 

em seguida o jornalista apresenta de forma direta a fala de A.L. para que aprofunde 

seu posicionamento quanto ao fato de as instituições de ensino superior de Curitiba 

não estarem prontas para a inclusão. 

Cursei Farmácia na PUCPR, mas os problemas eram os mesmos. Sempre 
tinha algum professor que andava pela sala e nem se lembrava de que eu 
precisava olhar para ele para fazer a leitura labial. (P3) 
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A.L. provavelmente fez a graduação e o mestrado sem um intérprete de 

Libras para traduzir as aulas, já que em seu depoimento ele afirma que os 

problemas eram os mesmos. Outra questão a se observar é o complemento que o 

jornalista faz ao depoimento de A.L., trazendo polêmica ao texto jornalístico: ―apesar 

do descaso de alguns professores, os colegas de turma sempre estiveram dispostos 

a ajudar, copiando as matérias para que A.L. pudesse ter acesso posteriormente‖. 

Sabemos que frente ao descaso de um professor, ter colegas que copiem a 

matéria não resolve a situação e não coloca A.L. em uma relação de ensino-

aprendizagem. O jornalista quer mostrar como A.L. teve ajuda dos colegas sempre 

dispostos, mas na verdade a notícia deixa implícito como o surdo foi discriminado 

tendo acesso às matérias somente depois, ou seja, A.L. não participava das aulas, 

não conseguia fazer perguntas caso tivesse alguma dúvida durante a explicação do 

professor, até porque ia saber o que o professor tinha dito somente quando fosse ler 

as anotações dos colegas. Assim, a publicação induz o leitor a refletir que realmente 

as universidades não estão preparadas para a inclusão. 

O jornalista conclui a publicação contando que A.L. fará doutorado em breve, 

acrescentando o depoimento do surdo: “mas dessa vez acho que vou procurar um 

curso fora do país, porque gosto de desafios‖. O texto fecha com algo que é 

desafiador para muitas pessoas: fazer doutorado e ainda fora do país, ou seja, o 

leitor termina sua leitura com a certeza de que A.L. é um surdo batalhador e que 

gosta de desafios. 

Percebe-se, nas reportagens apresentadas até o momento, que os surdos 

estão fazendo parte de novos espaços sociais, como os cursos de graduação e de 

mestrado nas universidades, e são destaque por causa disso: primeiro surdo a 

receber o título de mestre, ou uma das primeiras a participar do processo seletivo. 

No campo da educação, surdo cursando uma graduação e um mestrado é notícia, 

pois até pouco tempo atrás os surdos não chegavam à universidade e alguns nem 

tinham acesso às escolas, visto que a Declaração Mundial sobre Educação para 

Todos é do ano de 1990 e que somente em 1994 foi elaborada a Declaração de 

Salamanca tratando da inclusão de crianças, jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais dentro do sistema regular de ensino. 
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PUBLICAÇÃO P4 

Guarda Municipal usa fantoches contra drogas 

não menciona autor 

Alunos da Escola de Educação Especial Ep., que atende portadores de 

deficiência auditiva, tiveram uma aula especial no dia de ontem. Os integrantes 

do Teatro de Fantoches da Guarda Municipal sensibilizaram os alunos com a 

apresentação de uma peça educativa contra o uso de drogas. O pequeno Ma., 

de 6 anos, aprendeu bem a lição passada pelos bonecos conduzidos pelos 

guardas municipais. "Droga não, e vida sim. A droga é muito ruim. O melhor 

mesmo é a família e nossos amigos", contou todo sorridente ao final da 

apresentação.(P4) 

A criançada e os jovens participavam do espetáculo. Com os olhos vidrados nos 

bonecos, os alunos foram orientados pela psicóloga da escola, R.G., que os 

ajudou na compreensão da peça com gestos e reforço da leitura labial. Os 

guardas municipais também tiveram de fazer adaptações na peça. Foi 

necessário um mês de treinamento para aprimorar a transmissão da 

mensagemaos alunos. "Entendi tudinho. Foi fácil e aprendi bastante" disse 

entusiasmada a aluna R.C., 8 anos. (P4) 

Para a pedagoga do Ep., A.O., a apresentação retrata a condição social em que 

muitos dos atendidos pela instituição estão submedidos. "Nossos alunos são 

pessoas carentes e vivem em bairros e comunidades onde o tráfico é uma 

realidade e faz parte da vida social deles. O objetivo é conscientizar que eles não 

devem se deixar levar pelo que presenciam", explicou. (P4) 

GAZETA DO POVO. Guarda Municipal usa fantoches contra drogas, Gazeta do Povo, Curitiba, 
2008. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/imprimir.php?visualizar=10135795>. 
Acesso em: 1/8/2011. 

 

O jornalista apresenta os alunos da Escola de Educação Especial Ep .como 

portadores de deficiência auditiva. Inicialmente vamos analisar a escolha da palavra 

portar. Será que os alunos portam uma deficiência auditiva? A palavra portador 

remete-nos a uma perspectiva clínico-terapêutica. Na perspectiva socioantropológica 

o surdo não se considera portador de uma deficiência nem portador da surdez; ele é 

surdo. Behares (1993) critica o uso desta expressão porque considera que ela 
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reflete uma visão médico-organicista. Quando pensamos no verbo portar ou em seu 

adjetivo portador não relacionamos com alguma característica que faz parte da 

pessoa, ou seja, se alguém porta algo também poderá deixar de portar. Cabe 

esclarecer que a Escola de Educação Especial Ep. é uma escola oralista que 

prioriza o desenvolvimento da oralidade e a escrita do português. Sua filosofia 

aproxima-se da perspectiva clínico-terapêutica e talvez, por este motivo, o jornalista 

tenha utilizado a palavra portador. 

Seguindo o texto da publicação, Ma., uma criança surda sorridente, conta 

que aprendeu bem a lição passada pelos bonecos, ou seja, os alunos da Escola de 

Educação Especial Ep. foram sensibilizados, como diz o jornalista, pela Guarda 

Municipal com quem conseguiram dialogar.O jornalista explica que as crianças 

entenderam a peça por meio de gestos e leitura labial e não menciona a língua 

brasileira de sinais. Cabe ressaltar que a publicação não comenta que a Escola Ep. 

é oralista, ou seja, não utiliza a língua de sinais e prioriza o ensino do português 

escrito e oral. Dessa forma, a psicóloga deve ter utilizado gestos, ou mímica, para 

que os alunos compreendessem a peça, visto que apenas com os fantoches e a 

leitura labial isso talvez não fosse possível. 

O texto da publicação P4 está alinhavado por fios discursivos sobre o 

entendimento dos surdos sobre o que foi dito na apresentação da Guarda Militar, 

recurso utilizado pelo autor da publicação para dar crédito a seu texto. Assim, a 

aluna R.C. diz ter entendido tudo, por meio de gestos e reforço da leitura labial e Ma. 

diz que aprendeu a lição e contou que drogas são ruins. 

A reportagem também enfatiza que os guardas municipais tiveram de fazer 

adaptações na peça, foi necessário um mês de treinamento para aprimorar a 

transmissão da mensagem aos alunos.Dialogicamente, porém, não podemos afirmar 

que uma mensagem foi transmitida aos alunos.Se os alunos disseram ter entendido 

tudo, pareciam felizes, entusiasmados e relacionando a história contada com sua 

vida, aí está a dialogia, a troca; porém, cada um dialogou da sua forma. O 

dialogismo é a linguagem em ação, é o modo da linguagem funcionar (FIORIN, 

2006). 

Por existir em um terreno social, a linguagem tem e produz significados por 

meio da palavra e na interação entre indivíduos forças sociais dialogam. O jornalista 

encerra a publicação P4 com a pedagoga da escola, A.O.,que diz que objetivo da 
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apresentação de fantoches seria conscientizar os alunos, pois, segundo as palavras 

do jornalista, a peça retrata a condição social em que muitos dos alunos atendidos 

pela instituição estão submedidos. Na perspectiva sócio-histórica, baseados em 

Bakhtin (2006, 2011), não é possível pensarmos em um assujeitamento ao ambiente 

sócio-histórico no qual os alunos são submetidos às condições sociais, visto que 

somos constituídos dialogicamente nas relações sociais. A noção de dialogismo 

reforça a perspectiva social do indivíduo, não pelo fato de estar submetido às 

diversas instituições sociais, mas porvivenciar relações de mão dupla neste social, 

sendo a peça uma forma de conscientizá-lo para a interação com o social. 

Enquanto a pedagoga A.O. vê na peça uma possibilidade de 

conscientização para que os alunos façam suas escolhas, o jornalista coloca estes 

alunos submetidos a uma realidade carente e rodeada pelo tráfico. Os sujeitos 

ocupam, sim, determinados espaços sociais, porém sua ocupação é singular, pois 

não é possível que dois alunos ocupem a mesma comunidade da mesma forma. A 

comunidade em que vivem é um espaço de singularidade e de responsabilidade dos 

sujeitos, que assumem uma resposta, uma posição. Assim, a pedagoga A.O.quer 

conscientizar os alunos para que não se deixem levar pelo que presenciam, para 

que sua arena de vozes seja constituída por novas vozes, gerando novas 

possibilidades. 

 

PUBLICAÇÃO P5 

Alunas surdas aprendem a dançar pelas vibrações do som no corpo 

As oito meninas do grupo do Ballet da Cidade têm entre 13 e 64 anos 

Silvana de Castro 

Dançar sem música pode parecer impossível para qualquer pé-de-valsa. Mas 

para alunas de um balé de S.L.G., nas Missões, o som é secundário. Surdas, 

elas dançam no silêncio. 

As oito meninas e mulheres desse grupo do Ballet da Cidade têm entre 13 e 64 

anos. Há três anos, sentem o ritmo pela vibração das ondas sonoras no tablado 

e no corpo durante as aulas. Para levar a dança para a vida das alunas, a 

bailarina e coordenadora do grupo, L.D., explora a percepção e a observação 
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aguçadas dos surdos. 

— Fizemos exercícios para elas perceberem os ritmos. Elas sentem os 

batimentos cardíacos, ficam descalças para notar a vibração no chão. Elas 

sentem a música — conta a professora, voluntária no projeto. 

Olhar os movimentos da professora é um dos trunfos para aprender: 

— Antes, eu dançava em baile. Olhava como os outros estavam fazendo e sentia 

a vibração no corpo — conta C.M., 15 anos, confessando que desde que as 

aulas começaram nutre dois sonhos: aprender a dançar balé e desfilar como 

modelo. 

A comunicação entre elas e L.D.é intermediada pela professora das classes 

especiaisI.S., que repassa às meninas as instruções da coreógrafa a cada 

ensaio. Nas primeiras coreografias do grupo, as alunas aprenderam o balé 

moderno, com músicas propositadamente bem marcadas. Agora, o desafio de 

L.D. é ensinar o balé clássico, com ritmos menos vibrantes. 

Entrando no ritmo: 

Os surdos podem sentir os sons das músicas. Com as vibrações da ondas 

sonoras no corpo e no chão, percebem os ritmos e as pausas. Como 

desenvolveram a observação, captam rapidamente os movimentos da 

coreografia olhando o professor. Têm facilidade com a dança, pois utilizam a 

expressão corporal e facial para se comunicar. 

CASTRO, S. Alunas surdas aprendem a dançar pelas vibrações do som no corpo. Zero Hora, 
Porto Alegre, 29 nov. 2008. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2008/11/alunas-
surdas-aprendem-a-dancar-pelas-vibracoes-do-som-no-corpo-2313027.html>. Acesso em: 
10/8/2011. 

 

A reportagem P5 relaciona duas questões que parecem distantes: o surdo e 

a dança. Se o surdo não escuta ele pode gostar de dançar? Ao ler a manchete, o 

leitor depara-se com um grupo de alunas surdas que aprende a dançar pelas 

vibrações no corpo: interessante e inusitado. No subtítulo, a tendência do autor de 

uniformizar e infantilizar o grupo, recorrente ao longo do texto, fica evidente: ―as oito 

meninas do grupo do Ballet da Cidade têm entre 13 e 64 anos‖. 
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O jornalista escreve sobre o trabalho da bailarina e coordenadora do 

grupoL.D.e novamente generaliza e homogeneíza o grupo de alunas e os surdos. 

Em seu texto, o jornalista diz que L.D.explora a percepção e a observação aguçadas 

dos surdos. Não podemos falar dos surdos como uma totalidade homogênea. O fato 

de serem surdos é uma característica biológica em comum, e desenvolver uma 

percepção e uma observação aguçadas são características desenvolvidas por 

surdos e/ou ouvintes. Tanto é que o jornalista apresenta o depoimento da professora 

relatando o uso de técnicas para as alunas desenvolverem a sensibilidade para os 

sons do próprio corpo e depois os sons externos. 

O jornalista  apresenta então a fala direta de C.M., a jovem surda, que já 

gostava de dançar e costumava aprender as danças pela observação e vibração. 

Por sua experiência anterior, C.M. anseia dançar balé, uma dança diferente das que 

já sabe. A jovem conta, assim, brevemente sua história, contextualizando seu gosto 

pela dança e seus anseios futuros. 

Ao final do texto, o jornalista novamente escreve generalizando: 

Os surdos podem sentir os sons das músicas. Com as vibrações da ondas 
sonoras no corpo e no chão, percebem os ritmos e as pausas. Como 
desenvolveram a observação, captam rapidamente os movimentos da 
coreografia olhando o professor. Têm facilidade com a dança, pois utilizam 
a expressão corporal e facial para se comunicar. (P5) 

 

Os surdos possuem uma característica comum: a surdez. Porém, nem por 

este motivo é possível falar dos surdos em uma totalidade, visto que até mesmo na 

surdez, uma característica biológica, existem variações. Thoma (1998), ao pesquisar 

publicações de jornal, identificou que muitas das matérias jornalísticas encontradas 

padronizavam a personalidade do surdo com características comuns geradas para 

compensar o déficit auditivo. Não é possível afirmar que todos os surdos possam 

sentir os sons das músicas e suas pausas com as vibrações da ondas sonoras no 

corpo e no chão, nem tampouco afirmar que todos os surdos têm facilidade para a 

dança por utilizarem a expressão corporal e facial para se comunicar. Os ouvintes 

usam a audição e a fala oralizada para se comunicar e nem por isso têm facilidade 

para aprender idiomas, por exemplo. Os ouvintes usam a escuta para interagir com 

as pessoas, mas nem por isso têm facilidade de distinguir o canto de diferentes 

pássaros ou o som de diferentes instrumentos. 
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"O sujeito é social de ponta a ponta […] e singular de ponta a ponta (os 

modos como cada consciência responde a suas condições objetivas são sempre 

singulares, porque cada um é um evento único do Ser)" (FARACO, 2009, p.86). Não 

se pode generalizar que todo surdo goste de dançar, nem todo ouvinte goste de 

escutar música. A publicação P5, então, desde o início de seu texto generaliza e 

infantiliza os surdos personagens do discurso. Como Amaral (1994, p.18) afirma, "o 

desconhecimento e os estigmas criados em torno da deficiência possibilitam que 

olhemos a pessoa com deficiência com medo, com insegurança, com sentimentos 

ambivalentes […] como algo estranho, ameaçador ou mesmo sobrenatural". Um 

desconhecido que ora gera admiração por dançar, estudar, trabalhar sem ouvir, e 

ora nos confronta pela falta, pela ausência, pelo não ouvir. 

 

PUBLICAÇÃO P6 

Deficiente auditiva representará Ceará no Miss Brasil 2008 

V.V. tem 24 anos e tem a deficiência desde que nasceu. Para ela, candidatura 
pode contribuir para inclusão social de deficientes. 

Não referencia o jornalista 

 

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/foto/0,,14331022-EX,00.jpg
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V.V. foi eleita Miss Ceará 2008 (Foto: Divulgação) 

 

A cearense V.V. foi eleita para representar seu estado no concurso Miss Brasil 

2008, marcado para 13 de abril, em São Paulo (SP). O curioso, no entanto, é que 

pela primeira vez está entre as candidatas uma jovem com deficiência auditiva. A 

loira, que tem 24 anos, já nasceu com a deficiência, mas por meio da ajuda de 

fonoaudiólogos e da insistência da mãe, desenvolveu a fala, aprendeu Libras e 

leva uma vida normal. 

Além de cursar Ciências Contábeis e Letras-Libras, V.V. também é responsável 

pela área cultural do Instituto dos Surdos do Ceará e professora na Escola de 

Surdos. 

―Minha escolha como Miss Ceará já está sendo uma grande vitória aqui no 

estado. A oportunidade de participar do Miss Brasil ajudará na socialização, na 

inclusão social, e também na inclusão educacional de outras pessoas com 

deficiência. Com certeza isso incentivará a diminuir o preconceito e a 

descriminação e, quem sabe, construir um mundo melhor, mais justo, mais 

fraterno, com menos desigualdade‖, diz 

 

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/foto/0,,14331020-EX,00.jpg
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Candidata considera que sua escolha favorece o fim do preconceito (Foto: 

Divulgação) 

 

Para ela, os principais requisitos de uma Miss são carisma, beleza e inteligência, 

atributos que ela afirma ter de sobra. 

―Me sinto muito preparada para esse concurso. Quero representar bem o meu 

estado com todas as suas belezas culturais e turísticas. Também faço um 

trabalho social com os deficientes, e sei o quanto é importante ajuda-los, sou 

voluntária na causa, e isso me deixa ainda mais determinada a buscar o título de 

Miss Brasil‖, destaca. 

GAZETA DO POVO. Deficiente auditiva representará Ceará no Miss Brasil 2008, Gazeta do 
Povo, Curitiba, 2008. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/Noticias/Brasil/0,,MUL366298-5598,00-
DEFICIENTE+AUDITIVA+REPRESENTARA+CEARA+NO+MISS+BRASIL.html>. Acesso em: 
1/8/2011. 

 

Publicação P6 é a última a ser analisada do ano de 2008. A manchete e o 

subtítulo são atrativos, apresentando uma situação inovadora: é a primeira vez que 

uma representante no Miss Brasil é surda. Além disso, uma bela foto da Miss Ceará, 

sorrindo com sua faixa de miss e vestido de festa, atraem o leitor para a publicação. 

Além de cursar Ciências Contábeis e Letras-Libras, Vanessa também é 
responsável pela área cultural do Instituto dos Surdos do Ceará e 
professora na Escola de Surdos. (P6) 

 

Possuímos um mundo interior que, segundo Bakhtin (2006) reflete um 

auditório social, influenciando nossas apreciações e deduções. Pelo texto do 

jornalista, ―a loira, que tem 24 anos, já nasceu com a deficiência, leva uma vida 

normal, pois desenvolveu a fala com a ajuda de fonoaudiólogos e insistência da 

mãe, e aprendeu Libras‖. 

Para Canguilhem (2006) normal e anormal são conceitos que só existemq 

uando em relação, ou seja, só conseguimos pensar na anormalidade com origem na 

normalidade. O que é levar uma vida normal ou anormal no caso da surdez? 

Socialmente, escutar e falar oralmente têm grande importância, diferenciando os 

normais dos anormais, ou seja, normal é aquele que fala e escuta.Skliar (2003) faz 
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referência a um anormal inventado, criado tanto quanto foi criada a normalidade. 

Historicamente, sempre existiram movimentos voltados à normalização da 

sociedade, perseguindo aqueles que fugiam de um determinado perfil. Assim, 

quando o jornalista menciona que V.V. desenvolveu a fala com a ajuda de 

especialista e a insistência da mãe, ele resgata aspectos de normalidade na miss: 

ela não escuta, mas fala oralmente. 

Junto ao texto há mais uma foto da Miss Ceará de biquíni e sorrindo. O 

fotógrafo, assim como o autor, tem uma intenção. Ao clicar uma imagem de V.V. 

colocando-a em destaque e de biquíni, o fotógrafo busca comprovar a beleza da 

miss. 

Segundo Miotello e Orlandini (2008, p.257) "quem vê uma foto lê e 

compreende seu texto para além do que ela denota". Sem a foto, poderia o leitor se 

questionar: ela foi escolhida miss por ser surda ou por ser realmente bonita? Assim, 

ao usar duas fotos de V.V. o autor da publicação busca chamar a atenção do leitor 

para a história da miss surda. A legenda não se refere a sua beleza, já evidenciada 

na imagem, mas à preocupação da candidata com o fim do preconceito e em como 

sua vitória pode contribuir para isso, ou seja, o discurso da miss é uma das 

bandeiras que defende. 

O texto segue esta temática com duas falas diretas da miss: 

―Minha escolha como Miss Ceará já está sendo uma grande vitória aqui no 
estado. A oportunidade de participar do Miss Brasil ajudará na socialização, 
na inclusão social, e também na inclusão educacional de outras pessoas 
com deficiência. Com certeza isso incentivará a diminuir o preconceito e a 
discriminação e, quem sabe, construir um mundo melhor, mais justo, mais 
fraterno, com menos desigualdade‖, diz. (P6) 

 

―Me sinto muito preparada para esse concurso. Quero representar bem o 
meu estado com todas as suas belezas culturais e turísticas. Também faço 
um trabalho social com os deficientes, e sei o quanto é importante ajuda-los, 
sou voluntária na causa, e isso me deixa ainda mais determinada a buscar o 
título de Miss Brasil‖, destaca. (P6) 

 

A palavra é ponte entre as pessoas, escreve Bakhtin (2006), pois nela 

estabelecemos um território comum. O território comum na fala das misses são suas 

ações sociais, a alegria e orgulho de representar seu estado ou seu país, o 

agradecimento por ter sido a escolhida para representar as belezas de seu estado. 

Assim, a fala de V.V. é muito similar à fala de outras misses, realizando ações 
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sociais e desenvolvendo trabalhos em prol de melhores condições sociais para 

deficientes e necessitados. Vemos, então, a publicação P6 perpassada pela 

perspectiva sócio-histórica; a miss V.V. – foco principal da matéria –, tendo voz, 

sendo falada por si mesma, e sendo apresentada pelo jornalista como uma surda 

pioneira, que venceu obstáculos e teve sua beleza reconhecida apesar da 

deficiência. 

Antes de seguir para o ano de 2009, gostaríamos de pontuar que nas 

publicações de 2008, a leitura labial, de forma simplificada e generalizada, apareceu 

como uma possível solução para os surdos que precisavam de um intérprete de 

Libras, mas não o tinham ou não o queriam. Das seis publicações do ano de 2008, 

cinco delas mencionam a oralidade ou a leitura labial e apenas uma não toca nesse 

assunto. A publicação que não menciona o tema é publicada no Rio Grande do Sul, 

em um jornal de Porto Alegre, cidade que não possui nenhuma escola que trabalhe 

com oralidade em sala de aula, ou seja, as escolas ministram as aulas em Libras e 

usam o português na modalidade escrita. As cinco publicações restantes são de 

Curitiba, cidade que possui duas escolas que trabalham com ênfase no 

desenvolvimentoda oralidade, sendo que uma delas não utiliza a Libras. Assim, 

talvez o foco na oralidade e na leitura labial tenha sido dado nas publicações do 

Paraná devido ao fato de que, neste estado, ainda prevalece uma forte tendência 

oralista na área educacional e médica. 

 

5.2 PUBLICAÇÕES DE 2009 

 

No ano de 2009 houve nove publicações que apresentaram em seu texto a 

fala direta ou indireta de um surdo e de outras pessoas relacionadas aos surdos que 

discorreram a respeito da surdez, conforme quadro 14 abaixo. 

 

QUADRO 14 – PUBLICAÇÕES DE 2009 

CÓDIGO MANCHETE ESTADO ANO 

P7 
Candidata é a primeira participante surda no 

concurso para soberana da festa da Uva  
RS 

2009 
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P8 Lutador com deficiência auditiva estreia no MMA  
PR 

2009 

P9 
Declaração dos Direitos da criança: a turminha 

muito especial de G. 
SC 

2009 

P10 Sem intérprete, aluno surdo abandona curso 
PR 

2009 

P11 Os especialistas na lista de presença 
PR 

2009 

P12 
Polícia investiga denúncia de agressão a 

deficiente auditivo em Joinville  
SC 

2009 

P13 
Cirurgia de implante coclear já é realidade em 

Londrina 
PR 

2009 

P14 A vida segundo os surdos 
PR 

2009 

P15 Velório de X.S. está previsto para as 8h no Margs  
RS 

2009 

FONTE: a autora 

 

PUBLICAÇÃO P7 

Candidata é a primeira participante surda no concurso para soberana da 
Festa da Uva 

Ad., 23 anos, representa a Sociedade dos Surdos de Caxias do Sul e a empresa 
FAMA 

 
Siliane Vieira 

 

A candidata afirma que está adorando a receptividade das pessoas e os contatos que já fez no 
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concursoFoto: Daniela Xu / clicRBS 

 

Marcada para o dia 29 de agosto, a escolha das soberanas que representarão a 

Festa da Uva de 2010, terá um diferencial importante. Desde 1937, quando o 

concurso começou a ser realizado, esta é a primeira vez que uma candidata 

surda participa da disputa. 

Ad., 23 anos, representa a Sociedade dos Surdos de Caxias do Sul e a empresa 

FAMA - Festas, Acontecimentos, Modelos e Atitude. Ela cursa Design de 

Interiores na América Latina Educacional (antiga Montserrat) e trabalha com 

montagem de próteses dentárias. 

A candidata afirma que está adorando a receptividade das pessoas e os contatos 

que já fez no concurso. Também ressalta que foi muito bem recebida por todos e 

que muitos já demonstram vontade de aprender a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras). 

Ad. e as outras 19 candidatas ao título de soberanas da Festa da Uva serão 

oficialmente apresentadas durante um jantar, neste sábado. O encontro será no 

Centro de Eventos dos Pavilhões, a partir das 19h30min. Ingressos custam R$ 

60 e podem ser adquiridos até às 18h desta sexta-feira, na Casa 4 das Réplicas 

ou pelo telefone (54) 3021.2137. 

VIEIRA, S. Candidata é a primeira participante surda no concurso para soberana da Festa da 
Uva.  

Zero Hora, Porto Alegre, 26 jun. 2009. Disponível em: 
<http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/06/candidata-e-a-primeira-participante-surda-no-
concurso-para-soberana-da-festa-da-uva-2559415.html>. Acesso em: 10/8/2011. 

 

A publicação P7 apresenta Ad., surda que participa do concurso para 

soberana da Festa da Uva representando a Sociedade dos Surdos de Caxias do 

Sul. 

Logo abaixo da manchete temos uma grande foto da candidata, sinalizando 

e sorrindo. A legenda da foto traz o tom da publicação que enfatiza, por diversas 

vezes, a interação de Ad. com as pessoas do concurso da Festa da Uva. Para 

Beltrão (1992), a foto pode servir para potencializar o relato contido na notícia. A 

foto, juntamente com o texto escrito pelo jornalista, apresenta a bela candidata a 
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soberana da Festa da Uva, como na publicação P6, sendo que em P7 a candidata 

aparece realizando um sinal em Libras. 

O jornalista apresenta Ad. como, além de candidata no concurso, estudante 

de Design e trabalhadora, ou seja, além de surda e de candidata em um concurso 

que envolve beleza, Ad. estuda e trabalha. Além disso, o fato de ser a primeira vez 

que uma das candidatas é surda é repetido algumas vezes pelo jornalista e usado 

como destaque na manchete. É interessante o jornalista apresentar a candidata 

surda como um importante diferencial para o concurso, pois desde 1937 existe o 

concurso de soberana da festa da Uva e nunca haviam tido uma candidata surda. 

Questionamo-nos se não havia tido uma candidata surda por falta de surdas bonitas 

para competirem ou por que não podiam se candidatar. Historicamente os surdos 

foram discriminadospor movimentos que buscavam a normalização da sociedade 

gerando a exclusão dos que fugiam de um padrão. Com o movimento político de 

oficialização da Libras, em 2002, e das leis e decretos decorrentes deste ato, os 

surdos vêm ocupando espaços sociais antes não permitidos. 

Tudo em nós se dá em possibilidades sociais e historicamente bem 

definidas. Este momento histórico é marcado, pois, pela possibilidade de uma surda 

concorrer a miss Brasil, em P6, e a soberana da Festa da Uva, em P7. 

Tanto P6 como P7 falam sobre surdas candidatas a concursos de beleza. 

Para uma comparação entre a publicação P6 sobre a candidata a Miss Brasil, V.V., 

e a candidata a soberana da festa da Uva, P7, Ad., vejamos, no quadro 15 a seguir, 

as diferentes palavras e enunciados dos textos jornalísticos: 

 

QUADRO 15 – COMPARAÇÃO ENTRE P6 E P7 

P6 P7 

Deficiente auditiva 
 

Surda 
 

Desenvolveu a fala, aprendeu Libras 
 

Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
 

A oportunidade de participar do Miss 
Brasil ajudará na socialização, na 

inclusão social, e também na inclusão 
educacional de outras pessoas com 

deficiência. 
 

A candidata também ressalta que foi 
muito bem recebida por todos e que 
muitos já demonstram vontade de 

aprender Libras 
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Não menciona intérprete 
 

Não menciona intérprete 
 

Foto da candidata com a faixa de Miss 
Ceará 

 

Foto da candidata sinalizando 
 

Publicado no PR 
 

Publicado no RS 
 

FONTE: a autora 

 

Sabemos que estamos imersos nos discursos que nos precederam, ―mas a 

cada nova expressão/compreensão pré-construída fazemos corresponder nossas 

contrapalavras, articulando dialogicamente o que agora se apreende com as 

mediações próprias do que antes já fora apreendido‖ (GERALDI, 2010, p.126). As 

reportagens falam de duas belas candidatas surdas: V.V., candidata a Miss Brasil, e 

Ad., candidata a soberana da Festa da Uva. Ambas os textos mencionam a Libras, 

mas apenas em P6 é mencionado o aprendizado da fala, oralização. Podemos 

pensar que por ter sido publicada em um jornal do Rio Grande do Sul, P7. nomeia 

Ad. como surda e dá destaque a Libras em foto e no texto. Já P6, publicada no 

Paraná, traz enfoque na oralidade e na Libras. Conforme mencionado anteriormente, 

Curitiba tem escolas que priorizam o ensino da e na oralidade, enquanto Porto 

Alegre possui escolas que priorizam o ensino da Libras. Pode-se supor, então, que 

as publicações refletem a história da cidade em que o jornal é editado. 

Por fim, pontuamos que ambas as reportagens apresentam a possibilidade 

de dar voz às jovens surdas, enunciando-as como sujeitos que vão além da 

ausência do som e do não ouvir. Essa dialogia de vozes sociais constitui a história 

do mundo interior de cada indivíduo, ou seja, no momento em que o leitor dialoga 

com uma publicação que se volta para a possibilidade, estas vozes irão compor, 

inevitavelmente, seu auditório social que irá influenciar suas deduções, motivações e 

apreciações (BAKHTIN, 2006). O fato dessas reportagens possibilitarem a 

individualidade e a potencialidade, pensamos nós, pode fazer com que os surdos 

sejam mais respeitados em suas diferenças. Homogeneizá-los pela falta, pela 

língua, pelo biológico, ao contrário, retira-os do contexto sócio-histórico, afastando-

os de suas singularidades. 

 

PUBLICAÇÃO P8 
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Lutador com deficiência auditiva estreia no MMA 

Elaine Felchacka 

As orientações de professores e treinadores no decorrer de uma luta de Mixed 

Martial Arts (MMA) são tão essenciais para uma vitória quanto os golpes 

aplicados. Através dos berros nos corners, os lutadores ficam cientes de como 

reverter uma situação ou atacar melhor o adversário, sem mesmo olhar para 

seus orientadores. 

Mas para May., a atenção tem de ser redobrada, enquanto fica atento aos 

movimentos do seu opositor, ele precisa ficar de olho nos sinais que seus 

treinadores fazem no canto do ringue. 

Portador de deficiência auditiva, decorrente de uma meningite que o acometeu 

quando tinha 6 meses, May. fez sua estreia em competição nacional disputando 

a quinta edição do Brazilian Fight League. Ele se tornou o primeiro atleta com 

deficiência auditiva a participar de uma competição de Mixed Martial Arts (MMA). 

May., de 25 anos, da academia Emporium,de Paranaguá, emocionou o público 

presente no Curitiba Master Hall, no último sábado. Derrotado por pontos por F., 

professor faixa preta de jiu-jítsu, da Chute Box, May. surpreendeu até seus 

mestres. 

―Ele ainda é faixa branca, treina há quatro meses e deu trabalho para um 

professor faixa preta. Ele lutou uma única vez, mas não em competição nacional 

e foi nocauteado. Isso mostra sua evolução‖, comemora M.R., um de seus 

professores. 

Bastante tímido, May. evita a comunicação com pessoas mais distantes e ―usa‖ 

seus professores como interlocutores, mas diz que tem um único objetivo no 

MMA, evangelizar os lutadores. 

―Eu escolhi o ―vale tudo‖ porque Jesus me pediu para evangelizar estas 

pessoas‖, limita-se a dizer, através de sinais, sobre a prática do esporte. 

Uma luta diferente de acompanhar, com os professores dando instruções no 

corner por meio de sinais. May.não deixa nada a desejar na técnica aos demais 

lutadores. Seus erros ainda são em função da preocupação com a integridade do 

adversário. 
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―No primeiro golpe que acertou no F., ele foi se desculpar antes de dar 

sequência. Ele é muito humilde, inocente e estamos tentando acabar com esta 

falha dentro do ringue. O F. percebeu isso e usou para derrubá-lo várias vezes 

na luta‖, explicou J.L., professor de boxe e ídolo de May. 

FELCHACKA, E. Lutador com deficiência auditiva estreia no MMA. Gazeta do Povo, Curitiba, 
2009. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/esportes/lutador-com-deficiencia-
auditiva-estreia-no-mma-c26cqnvbsiq6>. Acesso em: 1/8/2011. 

 

Assim como na publicação P6 e P7, a publicação P8 apresenta um surdo 

que se destaca pelo pioneirismo e torna-se, assim, notícia no jornal. A manchete 

destaca a estreia de um deficiente auditivo no MMA. O jornalista primeiramente 

enfatiza a importância de qualquer lutador ouvir seu técnico para que tenha uma boa 

luta e vença seu opositor, causando um suspense ao leitor sobre como um 

deficiente auditivo poderia praticar e vencer neste esporte. 

May., portador de deficiência auditiva, precisa redobrar a atenção olhando 

tanto para seu oponente quanto para os sinais feitos pelos seus treinadores no 

momento da luta.Partindo do pressuposto de que cada enunciado nasce na 

interação social e se constitui como resposta a outros enunciados, observemos que 

a palavra portador de deficiência em um esporte que precisa, ou depende, da escuta 

das recomendações dos treinadores durante a luta, parece colocar May. em 

desvantagem. Além de ser bom lutador ele precisa superar o fato de portar uma 

deficiência que o acometeu quando tinha seis meses. 

O jornalista escreve, então, sobre as qualidades de May., que emocionaram 

o público,mesmo sendo derrotado por pontos. Para corroborar com sua afirmativa, o 

jornalista acrescenta o depoimento de um dosprofessores de May., M.R., que 

elogiou o desempenho do atleta: ―Ele ainda é faixa branca, treina há quatro meses e 

deu trabalho para um professor faixa preta‖. 

Em seguida, o jornalista relata que May.é bastante tímido e evita a 

comunicação com pessoas distantes, usando seus professores como interlocutores, 

mas não deixa claro sobre o que isso significa: May. fala com seus professores, pois 

apenas eles o entendem? Os professores são intérpretes do lutador? May. é tímido 

e por isso não conversa com outras pessoas ou não conversa, pois não as 

compreende nem é compreendido por usar Libras? Não temos estas respostas, mas 
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acreditamos que May. deva usar Libras e seus professores também, pois seu 

depoimento, segundo o jornalista, foi feito em sinais. 

Para May., a escolha pelo MMA é um pedido de Jesus para que ele 

evangelize as pessoas.Segundo o jornalista, May. tem uma técnica que não deixa a 

desejar em comparação aos demais lutadores que não são deficientes auditivos, 

sendo que seus erros são em função da preocupação com a integridade do 

adversárioe não devido a deficiência. Para fundamentar sua posição, o jornalista 

apresenta o depoimento do professor de May., J.L., que diz buscar acabar com esta 

falha dentro do ringue, pois foi o que levou o lutador a perder a luta. Assim, a falha 

de May. não é não ouvir, mas ser inocente demais, ou seja, a ênfase dos técnicos 

está na luta e na técnica em si e não na deficiência auditiva; está na singularidade 

de May. 

Como escreve Navarro (2008), uma mesma notícia pode ser contada das 

mais diversas formas. Observamos, em P8, o fenômeno de refração possível de ser 

observado ao longo da leitura do texto. Na refração, um discurso, apesar de já 

orientado de uma determinada maneira, encontra outros discursos, permitindo 

outras apreciações e interpretações possíveis (BAKHTIN, 2011). Na manchete de 

P8, o autor utiliza a palavra deficiente auditivo, visando chamar a atenção do leitor 

para a deficiência do lutador, pois isso é notícia e chama o leitor a seguir na leitura 

do texto. Ao lermos o depoimento de May.,percebemos quea atenção volta-se para 

a religiosidade do lutador surdo e sua preocupação em evangelizar. Seguindo a 

leitura do texto, ao lermos o que seu professor diz, nos deparamos com um discurso 

sobre a ingenuidade de May. Ou seja, o discurso da deficiência é colocado na 

manchete para chamar a atenção do leitor, mas ao lermos os demais discursos, ao 

longo do texto, percebemos que a questão vai além do não ouvir e resignificamos o 

lutador. 

 

PUBLICAÇÃO P9 

Declaração dos Direitos da Criança: a turminha muito especial de G. 

Marcelo Becker 
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G. (com a bola) é aluno da Escola Básica C.R., foto: Dc na sala de aula 

 

Uma turma de garotos entre 11 e 14 anos que estuda na Escola de Educação 

Básica C.R., em Laguna, no Sul do Estado, coloca em prática a Declaração 

Universal dos Direitos da Criança todos os dias. Especialmente o artigo que 

prevê a crianças com alguma dificuldade o direito de receber cuidadosespeciais. 

Eles dão uma aula de cidadania ao tratar com todo respeito o amigo G., 12 anos, 

portador de deficiência auditiva. 

Desde os cinco anos, G. usa aparelhos para ouvir melhor, mas às vezes ele nem 

se "estressa" com isso. Afinal, tem amigos de sobra para lhe ajudar na sala de 

aula. 

— Quando a professora diz algo que ele não consegue ouvir, sempre tem 

alguém por perto para cutucar ou falar um pouco mais alto — diz Van., 14 anos, 

um dos vários amigos da turminha barulhenta e solidária de G. 

O garoto fala pouco. A economia nas palavras não se deve apenas ao problema 

auditivo, mas à timidez. Ele conta que ter tantos amigos é a melhor coisa que 

poderia acontecer. 

— Gosto muito deles, pois sempre me ajudam na sala de aula e depois sempre 

jogamos futebol — conta. 

E assim G. tem uma vida divertida na escola. O mais importante de tudo é que 

seus amigos jamais fizeram algum tipo de comentário ou brincadeira maldosos. 
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— Sempre respeitamos — resume o amigo Sam, 11 anos. 

Para a diretora A.D., as instituições de ensino convencionais evoluíram no 

aspecto de saber valorizar crianças como G. Segundo ela, a questão da 

igualdade passou a ser melhor trabalhada e discutida com a devida importância 

nos últimos 10 anos. 

— A sociedade aprendeu a ver a realidade como ela é, pois um aluno com suas 

dificuldades mentais e físicas é igual aos demais. As escolas também foram se 

adaptando estruturalmente com banheiros especiais e rampas para deficientes 

físicos. 

Para a diretora, é fundamental o acompanhamento de alunos especiais pelos 

chamados "professor dois", que atuam em sala de aula. 

BECKER, M. Declaração dos Direitos da Criança: a turminha muito especial de G. Diário 
Catarinense, Florianópolis, 1, dez. 2009. Disponível em: 
<http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2009/12/declaracao-dos-direitos-da-crianca-a-
turminha-muito-especial-de-giovani-2734957.html>. Acesso em: 20/9/2011. 

 

A publicação P9 nos leva ao ambiente escolar para conhecermos a 

realidade de uma turma que possui um aluno surdo dentre um grupo de alunos 

ouvintes.A manchete já chama a atenção do leitor para Declaração dos Direitos da 

Criança, enunciando a turma muito especial de G. Logo abaixo da manchete temos 

a foto dessa turma com a legenda que identifica G. O jornalista, até esse momento 

do texto, não diz ao leitor porque G. é o personagem central da publicação. 

A fotografia também pode ser percebida como uma unidade de sentido, pois 

não acrescenta à reportagem apenas uma ilustração, mas sim, sentidos. 

Observemos que G. está no centro da foto, indicando ser o personagem principal da 

reportagem. Além disso, todos estão sorrindo ou fazendo sinal de positivo com as 

mãos, trazendo o clima de bem-estar que o jornalista busca transmitir nesta 

publicação. G., com a bola, e seus colegas ao redor parecem compor um time. 

Ao seguir com a leitura do texto, o leitor compreende que a aula de 

cidadania citada pelo jornalista refere-se a tratar o surdo com respeito, pois a turma 

de G.―coloca em prática a Declaração Universal dos Direitos da Criança todos os 

dias. Especialmente o artigo que prevê a crianças com alguma dificuldade o direito 

de receber cuidados especiais‖. O fato do outro ser tratado igual é o destaque 
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porque historicamente não foi isso que aconteceu, inclusive a própria Declaração 

Universal dos Direitos da Criança é de 20 de Novembro de 1959, ou seja, foi escrita 

há 55 anos, mas ainda é notícia. Fernandes (1999), afirma que "como grupo 

minoritário, os surdos buscam na escolarização a expectativa de incorporação social 

e a consequente conquista de direitos básicos de sua cidadania" (p.62). Essa 

publicação destaca que G. parece vivenciar um ótimo ambiente escolar. 

Segundo o jornalista, ―Desde os cinco anos, G. usa aparelhos para ouvir 

melhor, mas às vezes ele nem se ‗estressa‘ com isso. Afinal, tem amigos de sobra 

para lhe ajudar na sala de aula‖. Parece-nos que o jornalista deduz que, por usar 

aparelhos desde os cinco anos, G. se estressa com isso. Quem se estressa é G. ou 

esta é uma inferência do jornalista, buscando enfatizar o quanto seus amigos de 

escola o ajudam? O jornalista exemplifica com o depoimento a seguir: 

— Quando a professora diz algo que ele não consegue ouvir, sempre tem 
alguém por perto para cutucar ou falar um pouco mais alto — diz Van., 14 
anos, um dos vários amigos da turminha barulhenta e solidária de G. (P9) 

 

Provavelmente G. não tem surdez profunda, pois seu coleguinha da 

turminha solidária diz que quando G. não escuta alguma coisa dita pela professora 

alguém o cutuca ou fala um pouco mais alto. Sabemos que falar mais alto com um 

sujeito com surdez profunda não faz com que ele compreenda e nem que escute o 

que foi dito, então, provavelmente, G. possui uma perda mais branda, o que lhe 

permite ouvir quando falam mais alto com ele. 

A única fala de G. em toda a reportagem é quando ele diz gostar muito dos 

colegas, pois sempre o ajudam e depois vão jogar futebol. Segundo o jornalista, o 

garoto fala pouco. A economia nas palavras não se deve apenas ao problema 

auditivo, mas à timidez. Assim como o lutador de MMA, G. fala pouco. O lutador de 

MMA de P8, segundo o jornalista, era bastante tímido, e G. também economiza 

palavras devido a timidez. Em P9, porém, o jornalista complementa que este fato 

não se deve ao problema auditivo de G. 

Será que G. e o lutador de MMA são tímidos? Podemos levantar a hipótese 

de que o falar pouco está relacionado com o fato de a sociedade esperar um 

suposto falante ideal. Sabe-se que a oralização dos surdos, ou seja, sua fala, é por 

vezes comparada a de um ouvinte; sendo este ouvinte tomado por um falante ideal 
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(SANTANA; BERGAMO, 2005). Sendo assim, o surdo muitas vezes fala menos 

porque parece estar em desvantagem com relação aos ouvintes que falam ―bem‖, e 

não por timidez. A inter-relação da heterogeneidade de vozes sociais constitui a 

história do mundo interior de cada um (FIORIN, 2006). Assim, essas questões e a 

expectativa quanto à fala ideal farão parte da constituição de alguns surdos 

enquanto sujeitos. 

O próximo depoimento de P9 é de Sam., amigo de G.,que diz: Sempre 

respeitamos. O jornalista escolhe duas palavras para a fala do colega Sam. e 

enfatiza novamente o respeito, que,no caso dos surdos, por conta de uma história 

de preconceito e discriminação,vira notícia.Segundo Skliar (2003), historicamente 

houve e há a produção de um outro deficiente e de movimentos voltados à 

normalização da sociedade e exclusão daqueles que fugiam de determinado perfil. 

Assim, a notícia enfatiza o fato de respeitar o deficiente como algo novo 

socialmente, ou seja, é notícia. 

É interessante o pequeno recorte que o jornalista fez da fala de Sam. para 

ilustrar a vida divertida na escola e o fato dos amigos jamais terem feito um 

comentário ou brincadeira maldosa sobre o colega G. Percebemos que o jornalista 

simplifica as relações escolares de G. e enfatiza o respeito que chamará a atenção 

do leitor, apelando para a emoção de lermos sobre um surdo incluído sem 

preconceito, pois como escreve Marcondes Filho (1989, p.13), as publicações são"a 

informação transformada em mercadoria[…]" recebendo um tratamento "que a 

adapta às normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e 

negação do subjetivo". 

O jornalista encerra a publicação com o depoimento de uma figura de 

autoridade na escola: a diretora A.D. Ela fala que a ―sociedade aprendeu a ver a 

realidade como ela é, pois um aluno com suas dificuldades mentais e físicas é igual 

aos demais‖. 

Quando a diretora da escola diz que a sociedade aprendeu a ver a realidade 

como ela é, está se referindo a que? Pensamos que talvez essa escola na qual a 

diretora trabalha tenha aprendido ou ela tenha compreendido a situação dessa 

forma. Porém, questionamo-nos se o aluno com dificuldades mentais e físicas é 

igual aos demais. Um aluno sem dificuldades mentais e físicas é igual aos demais? 

Não há maior forma de exclusão do que colocar todos como iguais, sem perceber 
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suas singularidades. Somos constituídos dialogicamente em um contexto sócio-

histórico, e dessa forma não há como padronizar e omitir nossas diferenças 

igualando-nos. Nesse mesmo contexto, não podemos dizer que os surdos são todos 

iguais, caso contrário estaríamos concebendo uma identidade biológica na qual o 

não ouvir desenvolve um padrão de identidade e cultura, deixando de ver o sujeito 

sócio-historicamente. 

Segundo o jornalista, para a diretora, é fundamental o acompanhamento de 

alunos especiais pelos chamados "professor dois", que atuam em sala de aula, visto 

que as instituições educacionais evoluíram. Porém, a fala da diretora direciona o 

leitor a pensar que todo o aluno especial precisa de algo a mais para aprender, 

necessita de um segundo professor em sala para que o professor regente dê conta 

do ensinar. Provavelmente o posicionamento da diretora refira-se ao contexto 

histórico na área da educação no qual há um movimento legal e social para a 

inclusão, abrindo espaço e exigindo que as escolas se preparem para receber todos 

os alunos na proposta de educação para todos, discutida mundialmente desde a 

década 90. Quando a diretora diz que as escolas evoluíram, pensamos que se refira 

ao fato de que antes os profissionais das escolas não sabiam o que fazer com o 

aluno deficientee havia um descaso da escola com relação a esse aluno; porém, 

desde a década de 1990, devido ao movimento da inclusão, as escolas passaram a 

se adaptar tanto estruturalmente quanto pedagogicamente. No caso dessa 

publicação, a diretora cita o professor dois para ajudá-la, e no caso de P1 e P2 é o 

intérprete de Libras. Pontuamos, porém, que a melhora das instituições 

educacionais envolve dentre outros fatores, o investimento na qualificação dos 

educadores e profissionais da equipe escolar como o intérprete de Libras, o 

investimento em pesquisas científicas sobre as reais necessidades desses alunos. 

Assim, talvez futuramente, uma escola que respeita a Declaração Universal dos 

Direitos da Criançanão seja mais notícia. 

 

PUBLICAÇÃO P10 
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C. desistiu da graduação, mas ação judicial proposta por ele pode ajudar outros estudantes com 
deficiência auditiva 

 

Sem intérprete, aluno surdo abandona curso 

Ao admitir estudante com deficiência auditiva, instituições de ensino devem 
contratar intérprete de Libras 

Pollianna Milan 

Depois de frequentar, durante dois anos e meio, o curso de Tecnologia de 

Sistemas para Internet, o universitário C., 28 anos, decidiu abandonar a 

graduação – ele é surdo e se comunica por meio da Língua Brasileira de Sinais 

(Libras).C.encontrou dificuldades para ter permanentemente, em sala de aula, um 

intérprete de Libras – o profissional que traduz o conteúdo passado pelo 

professor. ―Meu filho declarou no vestibular que era deficiente auditivo. Tivemos 

de entrar com duas ações judiciais para tentar garantir o direito de ele ter um 

intérprete‖, conta o pai J.C. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), onde C. estudava, chegou a contratar o intérprete na primeira ação 

judicial movida pela família – mas o profissional desistiu. O estudante afirma que 

não entendia 90% do que os professores diziam e que só conseguiu permanecer 

durante tanto tempo no curso porque o pai comprava todos os livros sugeridos. 
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―Sem o tradutor, foi impossível para ele conseguir estudar apenas com os livros. 

Meu filho entrou em crise no início deste ano e, em julho, decidiu não fazer a 

rematrícula‖, explica o pai. 

Na mesma época, depois da sentença judicial em razão da segunda ação 

impetrada por C., a UTFPR contratou oficialmente – pelos próximos dois anos – 

um intérprete de Libras. A decisão demorou por uma questão burocrática de 

contratação, segundo a instituição (veja mais nesta página). Apesar de C. ter 

decidido não frequentar mais as aulas, a ação judicial proposta por ele poderá 

servir de precedente para outros alunos surdos. 

O Decreto n.º 5.626 de 2005, que regulamenta a Lei Federal n.º 10.436 de 2002, 

diz que todas as instituições de ensino devem garantir, obrigatoriamente, às 

pessoas surdas o acesso (intérprete de Libras) a todas as modalidades de 

educação. ―A Lei de inclusão é de 1996. Em 2005 um Decreto regulamentou o 

direito dos alunos. Mesmo assim, percebemos que as escolas ainda não estão 

preparadas para recebê-los‖, afirma a presidente da Comissão de Inclusão da 

Universidade Tuiuti do Paraná, A.L.B. A Tuiuti tem 47 universitários com 

necessidades especiais – a instituição começou a capacitar seus professores 

para a inclusão há pelo menos quatro anos. Outras universidades particulares 

consultadas pela reportagem também têm alunos com deficiência auditiva e todos 

contam com a ajuda de intérpretes. 

O maior empecilho está justamente nas universidades públicas. No plano de 

cargos e salários das universidades federais e estaduais ainda não existe a 

carreira de tradutor e intérprete de Libras, por isso fica difícil fazer a contratação 

por meio de concurso público. ―Por isso as instituições ainda esperam o aluno 

entrar para depois ver como vão resolver o problema‖, explica a professora 

(UFPR) S.F. 

Ela lembra que falta também uma maior organização por parte dos profissionais. 

―Eles precisam reivindicar uma legislação municipal que regulamente a profissão 

e crie o cargo nas instituições públicas, para que eles possam concorrer‖, diz S.F. 

MILAN, P. Sem intérprete, aluno surdo abandona curso. Gazeta do Povo, Curitiba, 2009. 
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/sem-interprete-aluno-surdo-
abandona-curso-by43nk5bqx99mm0562zn2ftxq>. Acesso em: 1/8/2011. 
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Como se o leitor esperasse uma resposta, P10 retoma a história contada na 

publicação P1 de 2008 sobre o caso do aluno C. da UTFPR. Ressaltamos que P1 e 

P10 foram publicadas no mesmo jornal e escritas pelo mesmo jornalista, porém com 

um ano de diferença. 

Antes mesmo da manchete, o jornalista coloca a foto de C. sentado em 

frente a um computador. Observemos a fisionomia fechada do surdo e o fato dele 

estar usando um computador desligado, representando, talvez, o não acesso a seu 

desejo de interagir e dialogar. A legenda da foto diz: “C. desistiu da graduação, mas 

ação judicial proposta por ele pode ajudar outros estudantes com deficiência 

auditiva‖, ou seja, os esforços de C. e a notícia de jornal não foram suficientes para 

proporcionar acessibilidade a C., mas sua luta não foi em vão, pois outros 

deficientes poderão colher os frutos. 

O autor começa caracterizando C. como um surdo que usa a língua de 

sinais para se comunicar, e narra a difícil situação pela qual passou na Universidade 

sem ter intérprete de língua de sinais para traduzir suas aulas. O depoimento de seu 

pai, J.C., complementa a fala inicial do jornalista: ―meu filho declarou no vestibular 

que era deficiente auditivo. Tivemos de entrar com duas ações judiciais para tentar 

garantir o direito de ele ter um intérprete‖. 

O posicionamento de C. aparece, como em P1, de forma indireta, quando o 

jornalista afirma novamente que o estudante não compreendia 90% do que era dito 

pelos professores e permaneceu na universidade apenas devido aos livros 

comprados pelo pai. A fala do pai parece ser usada pelo jornalista para dar 

credibilidade a seu relato, pois novamente o depoimento do pai complementa a 

narrativa do jornalista dizendo que, para C., foi impossível estudar apenas com os 

livros. Assim, o uso das declarações de pessoas envolvidas com o acontecimento 

noticiado, faz com que o leitor tenha maior clareza do que está sendo contado 

(BARBOSA, 2001), da intenção do jornalista, e dá maior credibilidade à notícia. 

É interessante que tanto em P1 como agora em P10 a fala de C. é indireta e 

é a mesma: o estudante afirma que não entendia 90% do que os professores diziam. 

O aluno é falado apenas de forma indireta e seu posicionamento não aparece. O 

mesmo enunciado é repetido pelas falas de outras pessoas: o jornalista ou o pai. 
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Em, o posicionamento da universidade aparece pelo texto do jornalista. A 

UTFPR contratou um intérprete por dois anos, mas só depois da sentença judicial: ―a 

decisão demorou por uma questão burocrática de contratação, segundo a 

instituição‖. Porém, na época,C. resolveu não fazer a rematrícula no 

curso.Complementando a demora na reação da UTFPR, o jornalista apresenta o 

Decreto nº 5.626 de 2005 e a Lei Federal nº 10.436 de 2002 que regulamentam o 

direito que o surdo tem de ter acesso à educação com um intérprete. A presidente 

da Comissão de Inclusão da Universidade Tuiuti do Paraná, A.L.B.corrobora o fato 

de as escolas ainda não estarem preparadas para receber alunos com necessidades 

especiais falando sobre aLei de inclusão de 1996: ―em 2005 um Decreto 

regulamentou o direito dos alunos. Mesmo assim, percebemos que as escolas ainda 

não estão preparadas para recebê-los‖. O discurso de A.L.B. parece ter sido 

colocado para que UTFPR e Tuiuti fossem comparadas quanto ao atendimento a 

alunos com necessidades especiais. Enquanto a UTFPR só conseguiu contratar um 

intérprete depois de ações judiciais, a Tuiuti prepara seus professores para a 

inclusão há pelo menos quatro anos. Além da Tuiuti o jornalista afirma que outras 

universidades foram contatadas e possuíam alunos deficientes auditivos e 

intérpretes. Acreditamos que o jornalista deva ter excluído de sua lista de contatos a 

universidade que na P1 afirmou que jamais contrataria um intérprete pelo custo que 

traria à instituição. 

S.F., professora da UFPR, fala diretamente em nome da universidade 

pública na qual trabalha, afirmando que tal universidade não possui no plano de 

cargos e salários a carreira do tradutor e intérprete de Libras. A professora justifica 

de certa forma, a situação de C. na UTFPR e a demora para contratação de um 

intérprete, visto que as universidades, segundo ela, esperam o aluno surdo entrar no 

curso para, então, solucionar o problema da falta de intérprete. 

P10 demonstra, portanto, que, apesar de um intérprete ter sido contratado 

na universidade, este não será mais necessário, pois C. deixou os estudos na 

UTFPR. Observamos, então, que C. e a universidade esperavam a chegada de um 

intérprete, sendo que, aparentemente, nenhum dos dois buscou alternativas durante 

essa espera. Será que nada mais poderia ter sido feito? O professor poderia ter 

usado mais recursos visuais, poderia ter feito uma conversa individual, mas a espera 

durou dois anos e C. desistiu do curso. 
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Além disso, observa-se que o jornalista utiliza-se, neste texto, de recursos 

que enfatizam o fato de algumas universidades particulares já possuírem intérpretes, 

enquanto as federais ainda não. Porém, a UTFPR não recebeu espaço no texto e 

não se posicionou na publicação, enquanto que S.F., profissional de outra 

universidade federal, falou diretamente representando a universidade pública em eu 

trabalha. Uma trama bem alinhavada de discursos que pareceu vitimizar C., inclusive 

não dando espaço para sua fala, ou seja, a publicação culpa a Universidade mas 

não apresenta uma solução à falta de intérpretes universitários, sendo, portanto, 

uma denúncia ao descaso que alguns surdos universitários precisam enfrentar para 

que possam frequentar as salas de aula. 

 

PUBLICAÇÃO P11 

Os especiais na lista de presença 

Aumenta presença de deficientes no terceiro grau, mas esse público corresponde 
a parcela mínima dos universitários e instituições ainda não estão preparadas 

para recebê-los 

Agência do Estado 

A inclusão de pessoas com deficiência em cursos presenciais de graduação 

aumentou 425% nos últimos nove anos. De acordo com dados do último Censo 

da Educação Superior, divulgado no mês passado, o Brasil alcançou, em 2008, o 

número de 11.412 portadores de necessidades especiais matriculados em 

universidades e faculdades. No entanto, eles representam somente 0,22% dos 

mais de 5 milhões de universitários. 

Segundo o IBGE, existem no Brasil mais de 24,6 milhões de portadores de 

necessidades especiais. Não há, porém, números exatos sobre quantos estão 

cursando ou já concluíram o ensino médio e estariam aptos a buscar uma vaga 

na universidade. 

O aumento de pessoas com deficiência no ensino superior, segundo educadores, 

está relacionado com as novas políticas de inclusão e com uma maior 

conscientização promovida por movimentos sociais e organizações não-

governamentais. 

O Ministério da Educação comemora. ―A inclusão está efetivamente se 
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implementando‖, opina a coordenadora-geral de articulação da política de 

inclusão com os sistemas de ensino, S.Z. Apesar do crescimento, especialistas 

afirmam que ainda há muito o que ser feito. O principal entrave para o aumento 

da inclusão é a acessibilidade arquitetônica e de comunicação. Prédios mal 

adaptados e a falta de preparo dos docentes são barreiras frequentes. ―A 

chegada desses estudantes exige que a instituição pense num planejamento 

quase que individual, e isso é muito trabalhoso‖, afirma a psicopedagoga da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) L.E. 

Para tentar garantir o acesso de pessoas com deficiência à educação, há uma 

série de leis e normas. Entre elas está o Decreto n.º 186, de 2008, que ratifica o 

texto da Organização das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com 

deficiência e afirma que os sistemas educacionais, em todos os níveis, devem 

ser inclusivos. 

Obstáculos 

S.B., de 27 anos, desistiu da faculdade de Jornalismo em 2005, no último ano. 

Ela nasceu com glaucoma e hoje tem menos de 5% da visão. ―Só consegui 

chegar até o sétimo semestre porque tinha ajuda dos colegas e da família.‖ 

Segundo S.B., os professores não levavam as provas em arquivo de computador 

(para ela transformar em áudio por meio de um programa) e, quando faziam, ela 

tinha que ir sozinha ao laboratório de informática, que normalmente estava 

trancado. ―Tinha que procurar quem estava com a chave. Era eu contra todos.‖ 

Outra dificuldade é o próprio mercado de trabalho que, mesmo com a Lei de 

cotas, de 1991, ainda apresenta entraves. ―Se eu escrever no currículo que sou 

‗deficiente auditiva com perda profunda‘, dificilmente o empregador imaginará 

que escrevo, falo e escuto bem com aparelhos‖, conta C.B., de 34 anos. 

AGÊNCIA do Estado. Os especiais na lista de presença. Gazeta do Povo, Curitiba, 2008. 
Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/os-especialistas-na-lista-de-
presença5bqx99mm085214mnlm02>. Acesso em: 1/8/2011. 

 

A publicação a seguir, P11, embora aborde temas como a deficiência e o 

ambiente escolar, não apresenta uma manchete mencionando-os diretamente. Um 

elemento que pode ser questionado nas manchetes do jornal é a relevância dos 
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temas destacados nas manchetes. A manchete fala de especiais na lista de 

presença. Podemos, lendo apenas a manchete, pensar que a lista de presença 

refere-se ao ambiente escolar, mas também pode ser uma lista de presença de um 

evento, congresso, festa. E a que especiais o autor se refere? O Subtítulo detalha a 

vaga manchete: ―aumenta presença de deficientes no terceiro grau‖. 

O jornalista, durante o processo de elaboração de um enunciado, não faz a 

escolha de uma palavra em um conjunto axiologicamente neutro do sistema da 

língua. Os especiais que a manchete anuncia são os deficientes, e a lista de 

presença é das universidades ou instituições de terceiro grau, que como não foram 

identificados inicialmente, podem ter gerado certo mistério na publicação. O 

jornalista segue, então, com os dados do último Censo da Educação Superior que 

validam as informações até então trazidas: a inclusão de pessoas com deficiência 

em cursos presenciais de graduação aumentou 425% nos últimos nove anos.[…] O 

Brasil alcançou, em 2008, o número de 11.412 portadores de necessidades 

especiais matriculados em universidades e faculdades. No entanto, eles 

representam somente 0,22% dos mais de 5 milhões de universitários. 

Sabemos que o enunciado e qualquer significante que o componha 

(palavras), possuem relação dialógica. Nesta publicação, a questão inclusão versus 

portador de necessidades especiais pode ser observada no texto do jornalista. 

Portador, conforme comentado anteriormente é uma palavra que carrega consigo 

marcas da perspectiva médico-clínica, na qual o sujeito é portador de alguma 

anormalidade: ele é portador da surdez, portador da cegueira, portador da paralisia. 

Só portamos algo que podemos deixar de portar, como determinados tipos de 

doenças ou vírus. No caso da surdez não é assim que acontece. O sujeito é surdo e 

mesmo fazendo cirurgias, usando implante coclear ou aparelho auditivo, seguirá 

sempre surdo. A perspectiva clínico-terapêutica, então, busca a cura; a 

normalização do sujeito portador de necessidades especiais. Por outro lado, a 

inclusão, ao menos na teoria, busca compreender as diferenças e trabalhar com 

elas. Sabemos que a enunciação é impregnada de um conteúdo ideológico, dessa 

forma, o jornalista aborda a temática da inclusão e da acessibilidade, porém com 

palavras que nos remetem à normalização e à cura, pois seu auditório social talvez 

seja composto por estas palavras. 
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Seguindo o texto da publicação P11, apesar de os portadores de 

necessidades especiais representarem somente 0,22%, o discurso do jornalista 

sobre o Ministério da Educação é que este comemora. Inclusive, acrescenta o 

brevíssimo depoimento de S.Z., coordenadora-geral de articulação da política de 

inclusão com os sistemas de ensino, que complementa e dá crédito à afirmativa do 

jornalista: a inclusão está efetivamente se implementando.Porém, questionamo-nos 

como a inclusão estaria se implementando se a publicação P10 apresentou 

exatamente o contrário: um surdo abandonando a graduação por falta de 

acessibilidade, eP1, P2 e P3, também apresentaram relatos de dificuldades de 

acessibilidade universitária? 

O depoimento colocado a seguir, da psicopedagoga L.E., da PUC-SP, 

demonstra a realidade da trabalhosa prática para que a inclusão proposta pelo 

Ministério da Educação aconteça: ―a chegada desses estudantes exige que a 

instituição pense num planejamento quase que individual, e isso é muito trabalhoso‖. 

O jornalista destaca, com letras em negrito, o que chama de obstáculos, e 

apresenta, como que à parte, o depoimento de dois sujeitos deficientes. Situação 

extremamente constrangedora a da aluna S.B.que tem menos de 5% da visão. 

Assim como C., das publicações P1 e P10, só foi possível persistir no curso com o 

apoio da família e, no caso de S.B., dos colegas de curso. Esse depoimento reforça 

uma série de discursos apresentados até agora em diversas reportagens: 

"As instituições ainda esperam o aluno entrar para depois ver como vão 
resolver o problema‖ S.F.(P10) 

 

―Inclusão não é só colocar dentro, a pessoa tem de aprender e acompanhar 
os outros‖, A.L.. (P3) 

 

―Meu filho declarou no vestibular que era deficiente auditivo. Tivemos de 
entrar com duas ações judiciais para tentar garantir o direito de ele ter um 
intérprete‖, conta o pai J.C. (P10). 

 

O jornalista finaliza a publicação P11 com a fala de C.B, sobre seu acesso 

ao mercado de trabalho. C.B. posiciona-se afirmando que, em seu caso, é preciso 

falar de outro lugar para ser ouvida. É preciso esconder que é deficiente auditiva 

com perda profunda para que seja vista com igualdade, como normal, e seu 

currículo tenha chance de ser lido no mercado de trabalho, pois historicamente a 
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incapacidade está associada à surdez (SKLIAR, 1998). Ser deficiente foi e ainda é 

visto, por grande parte da sociedade, como sinônimo de ter problemas, ter falhas, de 

não aprender, de ter uma diferença que deve ser corrigida. 

A temática do depoimento de C.B. já foi discutida por autores como Strobel 

(2007) que afirma: 

O que é ser diferente? Não seria igual ou não gostar das mesmascoisas? 
Com isto, muitas vezes os sujeitos surdos ficam comvergonha de suas 
identidades surdas na sociedade e têm medo decontar a alguém para não 
prejudicar a si próprios, pois não queremser vistos como ―doentes‖ ou 
―anormais‖ (STROBEL, 2007, p.26). 

 

Para Canguilhem (2006), o doente é afastado, é separado e estudado para 

ser curado. "O doente não é anormal por uma ausência de norma, mas por uma 

incapacidade de ser normativo‖ (CANGUILHEM, 2006, p.138). Um surdo visto como 

anormal, é um surdo incapaz de seguir as normas sociais, incapaz de realizar o que 

a maioria, o que os 'normais', realizam, ou seja, ouvir, falar e, no caso de P11, 

trabalhar. 

Retomando a citação de Strobel (2007), como já discutido anteriormente, 

pensamos que a identidade vá além de uma característica biológica, mas que esta 

influencia a construção da identidade. Assim, o texto jornalístico, não surge em um 

vácuo social, estando permeado por vozes que tramam a publicação, vozes sobre o 

ser surdo, sobre a surdez, o preconceito social, a normalidade e a anormalidade. 

Dessa forma, os enunciados que compõe a publicação estão imersos no social, 

sendo produzidos em um trabalho dialógico e na interação entre diversos discursos. 

 

PUBLICAÇÃO P12 

Polícia investiga denúncia de agressão a deficiente auditivo de 12 anos 

emJoinville 

Professora teria agredido o aluno com um chinelo 

Mariana Pereira 

A denúncia de que um menino de 12 anos, deficiente auditivo, foi agredido com 

um chinelo por uma professora abalou uma escola estadual da zona Sul, na 
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quarta pela manhã. 

O caso foi parar na delegacia e será investigado tanto pela polícia quanto pela 

Gerência de Educação do Estado, que abrirá um processo administrativo para 

apurar internamente o caso e decidir se afastará a professora das salas de aula. 

— Nesta quinta vamos à escola para ouvir o aluno e a professora — antecipa a 

gerente regional de Educação, C.P. 

A delegada M.B. diz que o menino não apresentava lesões aparentes, mas a 

agressão foi confirmada por testemunhas. 

— Agora, a professora responderá a um termo circunstanciado, vamos apurar os 

fatos, ouvir mais testemunhas e depois encaminhar a denúncia ao Fórum —

 informa. 

Segundo a mãe do menino, que registrou queixa na Delegacia da Mulher na 

tarde de quarta, o filho levou chineladas da professora nas pernas e braços. Para 

o pai, que não sabe se comunicar com o filho pela linguagem dos sinais, a 

professora contou apenas que foi agredida por pontapés, e o pai recriminou o 

menino. 

— Ele chegou em casa para almoçar e não contou nada, a vizinha que me 

contou que a professora é que tinha batido nele — relata a mãe. 

Ela então resolveu chamar uma intérprete de Libras (linguagem dos sinais) para 

entender a versão do filho e retornou à escola para esclarecer a situação. 

— Eles estavam no pátio, ensaiando para uma apresentação de coral. Os surdos 

cantariam com as mãos, mas ele não queria ensaiar, porque disse que estava 

com uma dor no pescoço. Foi aí que foi agredido — conta a intérprete, dando voz 

ao garoto. 

 

Garoto teria se defendido 

A intérprete de Libras enfatiza que o aluno admitiu ter chutado a professora, mas 

para se defender. 

— Agora, ele diz que tem medo, porque ela será professora dele no ano que vem 

e fez ameaças de bater nele com uma cinta — relata a intérprete, que 
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desenvolve um trabalho voluntário com surdos na cidade. 

— Jamais imaginei que isso pudesse acontecer. Não quero que ela seja a 

professora dele — reforça a mãe do menino. 

— Uma funcionária do colégio contou que também está processando essa 

professora por agressão — conta a mãe. 

— Soubemos que o relacionamento dela com outros colegas é péssimo —

 acrescenta a intérprete. 

PEREIRA, M. Polícia investiga denúncia de agressão a deficiente auditivo de 12 anos em 
Joinville. Diário Catarinense, Florianópolis, 3 dez. 2009. Disponível em: 
<http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2009/12/policia-investiga-denuncia-de-agressao-
a-deficiente-auditivo-de-12-anos-em-joinville-2737030.html?impressao=sim>. Acesso em: 
20/9/2011. 

 

A publicação 12 (P12) apresenta o caso de um menino de 12 anos, 

deficiente auditivo, que a polícia investiga ter sido agredido por sua professora. 

Segundo o jornalista, em Joinville, a escola na qual o menino foi agredido com um 

chinelo pela professora ficou abalada. Sabemos que, segundo Spessatto (2000), as 

polêmicas recebem destaque nas publicações, visto que cada vez mais os jornais 

preocupam-se com o número de leitores, deixando de lado outras questões que 

envolveriam a notícia. A escolha das palavras, pelo jornalista, e o repetido uso das 

mesmas, desperta no leitor indignação e curiosidade: deficiente auditivo, agressão, 

agredido, chinelo, abalou uma escola. 

Como poderia uma professora, que deveria educar seus alunos, agredir um 

deles com um chinelo, sendo que ele ainda era deficiente auditivo, pensaria o leitor. 

Existe a injustiça por a professora ter agredido um jovem aluno de 12 anos e esta se 

agrava pelo fato de ter agredido um deficiente. Parece que o uso dessas palavras 

carregadas de significados pesa na leitura e no posicionamento do leitor. 

O jornalista, então, tranquiliza o leitor, enfatizando que o caso será 

investigado por dois órgãos: a polícia e Gerência de Educação do Estado. Esta 

última diz que, se preciso for, afastará a professora de sala de aula. Tanto C.P., 

gerente regional de Educação, quanto a delegada M.B., garantem que irão apurar os 

fatos escutando os envolvidos. 
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Observamos que o jornalista apresenta então, para o leitor, uma arena de 

vozes repleta de depoimentos: a mãe do menino agredido, o pai, a vizinha, o garoto 

surdo agredido, a intérprete, a polícia e a Gerência de Educação do Estado. Com 

isso, o leitor terá maior clareza do que está sendo contado (BARBOSA, 2001), e, 

neste caso, todos os depoimentos ou investigam a professora ou a colocam como 

culpada no caso. 

É interessante o jornalista relatar que a mãe e o pai não compreenderam o 

menino sem a tradução da intérprete. O pai, segundo o autor de P12, não sabia se 

comunicar com o filho pela linguagem dos sinais. Em nossa opinião ele não sabia se 

comunicar nem em Libras e nem em nenhuma outra língua, pois ao buscar seu filho 

na escola a professora contou que foi agredida pelo menino por pontapés e o pai 

recriminou seu filho sem conversar com o mesmo, ou seja, sem ouvir sua versão da 

história. A fala do menino, até o momento, não aparece e nem sua possibilidade de 

diálogo, e como escreve Faraco (2009, p.76), o não-diálogo é a morte, visto que "ser 

significa se comunicar, significa ser para o outro e, pelo outro, ser para si mesmo".O 

menino não-era a medida em que a professora impunha sua fala, posicionando-se 

como vítima por ter sido agredida pelo aluno, e o pai reafirmava a posição da 

professora, não dando ouvidos a seu filho e repreendendo-o. O jornalista apresenta, 

então, de forma direta a fala da mãe do menino para relatar como conseguiram 

entender seu filho: 

— Ele chegou em casa para almoçar e não contou nada, a vizinha que me 
contou que a professora é que tinha batido nele — relata a mãe. Ela então 
resolveu chamar uma intérprete de Libras (linguagem dos sinais) para 
entender a versão do filho e retornou à escola para esclarecer a situação. 

 

Enquanto o intérprete não intermediou o diálogo, a possibilidade de uma 

ponte ser construída entre os ouvintes e o surdo era nula. Segundo o jornalista, o 

intérprete de Libras foi o mediador entre o pai, a mãe e o surdo e, na perspectiva 

sócio-histórica da linguagem, se somos compostos por uma arena de vozes, a 

neutralidade do intérprete não foi possível. Como sujeito da linguagem, o intérprete 

fez escolhas de palavras, de como formular o enunciado do surdo, de qual ênfase 

dar na entonação no momento da oralização (traduzindo Libras–português) ou da 

sinalização (interpretando português–Libras). Podemos pensar que, de certa forma, 
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o intérprete estava envolvido com o acontecimento, sendo e dando ―voz‖ ao menino 

surdo. 

O texto jornalístico é "lugar de disputa pela voz, onde os antagonismos se 

enfrentam por versões consistentes que persuadam os destinatários" (MOTTA, 

2009, p.12). Nessa publicação, foi a vizinha quem contou para a mãe que o menino 

havia sido agredido, ou seja, o filho foi buscado na escola pelo pai, a professora 

contou ao pai uma versão do acontecido e o pai repreendeu seu filho sem escutá-lo. 

Ao chegar em casa, o menino sequer comentou com a mãe o ocorrido, ficando ao 

encargo da vizinha contar sobre o acontecido na escola. Pontuamos que a mãe e o 

pai não compreenderem completamente a linguagem dos sinais, como é dito na 

reportagem, é algo que, em geral, acontece em famílias ouvintes com filhos surdos. 

Muitas famílias não aprendem a Libras, pois tem a expectativa que o filho surdo fale 

e use a língua de sinais apenas com seus amigos surdos (SILVA, PEREIRA, 

ZANOLLI, 2007). 

O jornalista escreve, então, que o garoto deficiente auditivo teria chutado a 

professora para se defender, e apresenta depoimentos que corroboram seu 

posicionamento: a mãe, que reforça a fala do filho, e a intérprete de Libras, que 

apresenta a fala traduzida do menino. A intérprete é colocada no texto como a 

especialista que pode dar voz ao surdo e mostrar uma injustiça feita com o menino. 

A intérprete é a única que parece dialogar com o menino, sendo que todos os 

demais dialogam com ele através dela. Benites (2002) escreve sobre outro tipo de 

citação recorrente nas notícias de jornais e revistas: as citações de autoridade. O 

autor as caracteriza como citações nas quais o autor da matéria tem um argumento 

e ―ancora-o na respeitabilidade e na autoridade de um especialista‖ (BENITES, p.96) 

a fim de dar maior credibilidade ao mesmo. E como final da reportagem, o jornalista 

acrescenta a fala da intérprete afirmando que o relacionamento da professora com 

outros colegas é péssimo. 

A injustiça, socialmente, traz consigo sentimentos de raiva e indignação, e 

quando feita com um deficiente nosso auditório de vozes tende a defendê-lo com 

mais fervor. Vemos, nesta reportagem P12, a relação dialógica possível de ser 

estabelecida com a intermediação de um intérprete, ou seja, com a possibilidade de 

diálogo por meio de uma língua em comum. Como diz Bakhtin (2011) quando somos 

ouvidos, já se estabelece uma relação dialógica. Sabemos que todo o enunciado é 
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passível de resposta, ou seja, ao realizar uma tradução, o intérprete de Libras 

constrói sua contra palavra, sua resposta ao enunciado do surdo, da mãe, do pai, do 

jornalista. Essa compreensão responsiva inerente à linguagem não pode ser 

excluída da atuação deste profissional intérprete que traduz a partir de sua arena de 

vozes ao interpretar de uma língua para outra. Pode-se pensar, então, que a 

presença do intérprete de Libras e a possibilidade de uma língua em comum,abriram 

caminhos para que a dialogia acontecesse, modificando o destino das pessoas 

envolvidas no caso. 

 

PUBLICAÇÃO P13 

Cirurgia de implante coclear já é realidade em Londrina 

Tecnologia que acaba de chegar a Londrina permite que pessoas com surdez 
profunda passem a escutar; após o implante, paciente deve ter 

acompanhamento multidisciplinar 

Juliana Leite 

Realizada no País desde 1990, a cirurgia de implante nuclear acaba de chegar a 

Londrina. Uma equipe médica de Londrina realizou no último dia 21 o primeiro 

implante coclear do norte do Paraná. A cirurgia consiste em inserir um dispositivo 

eletrônico que propicia audição a pessoas com surdez profunda e severa. O 

procedimento foi realizado com um jovem de 16 anos no Hospital Otocentro de 

Londrina e foi acompanhado por profissionais de saúde da região. 

Segundo o diretor do hospital, o otorrinolaringologista K.K., a cidade possui um 

quadro de profissionais habilitados para trabalhar em conjunto nas 

especificidades do implante. ―O corpo clínico é composto por radiologistas, 

psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogas e otorrinolaringologistas que trabalham 

em conjunto para tornar o trabalho eficiente‖, explica. 

A fonoaudióloga M.F.explica que o processo não consiste apenas em inserir o 

aparelho no paciente. ―Não tem como acreditar que a pessoa vai escutar e sair 

falando. Ela precisa aprender a dar significado ao que está escutando. Nesse 

sentido, os profissionais são responsáveis por fazer esse acompanhamento, 

essa reabilitação‖, esclarece. 

Em 40 dias, o aparelho do primeiro paciente implantado em Londrina vai ser 
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ligado. ―Ele tem que ser mapeado, regulado aos poucos para o paciente não se 

assustar com os sons. Aos poucos ele é inserido no mundo dos sons‖, salienta 

Michelle. 

―Para nós, que escutamos, é tudo tão natural. Sabemos reconhecer e identificar 

os sons. Agora imagine como é a sensação de uma pessoa que nunca ouviu 

nada. Ela vai aprender tudo, vai conhecer a voz da mãe. É muito emocionante‖, 

ressalta K.K. 

Segundo o médico que coordenou a equipe de implante, o otorrinolaringologista, 

O.F., são realizadas cerca de 1,5 mil cirurgias desse tipo no País. Segundo ele, é 

preciso fazer uma seleção minuciosa de pacientes candidatos ao implante. ―Não 

é qualquer um que pode usar o aparelho. Só em casos de perda auditiva 

sensório-neural grave a profunda. São casos de pacientes que já tentaram usar o 

aparelho auditivo comum, que apenas amplifica o som, e não obtiveram 

resultados‖, explica. 

 

Do mundo da surdez para os ritmos da música 

Ca., 8 anos, já se acostumou com a rotina do uso do dispositivo que permite que 

ela escute todos os sons que a rodeiam. ―É tranquilo, eu tenho que tirar a parte 

externa para tomar banho e dormir. Mas o resto do dia eu estou com ele e escuto 

tudo‖, diz a menina. Ela realizou a cirurgia de implante coclear há cinco anos em 

Bauru, interior de São Paulo, e desde então sua vida mudou. ―A Ca. é uma 

garota como todas da idade dela. Fala, canta, brinca e é estudiosa‖, conta a mãe 

H.M. 

A família descobriu que ela sofria de surdez profunda aos sete meses de vida e 

procurou tratamentos que pudessem ajudá-la a se comunicar. ―Ela aprendeu a 

linguagem das Libras desde pequena, mas até os três anos ainda não falava‖, 

diz H.M. Foi através de uma reportagem que a mãe teve conhecimento sobre a 

cirurgia e procurou informações para saber se sua filha era uma candidata apta 

ao implante. 

Talento 

Após um ano do procedimento, Ca. começou a falar. ―É um trabalho de muita 
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dedicação. A criança tem que ser estimulada o tempo todo. Ela vai aprendendo 

como é cada som. A família tem que ficar em cima, ser presente. A 

fonoaudióloga trabalha com ela em certos períodos, no resto do dia os pais e 

irmãos ajudam‖, explica H.M. 

Ca.desenvolveu um talento para música. Nas aulas de música na escola, ela 

tenta tocar flauta, violão e teclado. ―Eu acho divertido. Gosto de brincar com os 

instrumentos‖, revela. ―Ela vai ser sempre surda, quando tira o aparelho não 

escuta nada. Mas a medicina ajudou minha filha a entrar para o mundo dos 

ouvintes. O aparelho já faz parte da vida dela‖, conta a mãe. 

SUS não paga cirurgia no Paraná 

O Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não paga pela cirurgia no Paraná. Só o 

aparelho custa cerca de R$ 60 mil. Muitas pessoas com deficiência auditiva da 

região buscam o implante em outros estados, como em São Paulo, para se 

beneficiar pelo programa. 

De acordo com o médico K.K., as autoridades locais têm que procurar recursos 

para o credenciamento do implante pelo SUS em Londrina. ―A vida de muitas 

pessoas pode melhorar, poderíamos fazer o acompanhamento direto, a família 

não precisaria faltar ao trabalho para acompanhar as sessões de ‗fono‘ em outra 

cidade, por exemplo. Temos que atender a nossa população‖, afirma. 

―A gente casa com o paciente, a relação é para a vida inteira. Se tivermos a 

possibilidade de realizar a cirurgia por aqui, ficaremos mais próximos dos nossos 

pacientes. Costumo dizer que o ‗otorrino‘ é o pai e a ‗fono‘ é a mãe‖, conta o 

médico Orley Ferraz, que também confere o bom resultado do implante ao 

trabalho integrado junto à família. 

LEITE, J. Cirurgia de implante coclear já é realidade em Londrina. Gazeta do Povo, Curitiba, 
2009. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/edicao-do-
dia/conteudo.phtml?id=949687>. Acesso em: 1/8/2011. 

 

A publicação P13 apresenta uma grande novidade sendo noticiada: Cirurgia 

de implante coclear! Já é realidade! Tecnologia acaba de chegar! Pessoas com 

surdez profunda passarão a escutar! Começa dando ênfase ao principal, que é 

ouvir, sendo que por último é citado o acompanhamento multidisciplinar. 
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O jornalista inicia o texto da reportagem, após a manchete, de forma 

bastante esclarecedora, descrevendo brevemente a cirurgia do implante coclear feita 

por uma equipe de profissionais em um jovem de 16 anos em Londrina. Para 

detalhar essa equipe de profissionais, o autor apresenta a fala do diretor do hospital, 

o otorrinolaringologista K.K., o qual explica que inclui no corpo clínico radiologistas, 

psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogas e otorrinolaringologistas. 

Interessante pontuar que o jornalista escreve, logo no primeiro parágrafo, 

que o Implante Coclear é um dispositivo eletrônico que propicia audição a pessoas 

com surdez profunda e severa, porém, sabemos que o dispositivo proporciona a 

possibilidade de audição, e não a certeza da mesma, pois existe uma série de 

fatores envolvidos. A fonoaudióloga M.F., em seu depoimento, fala exatamente disso 

ao dizer que: 

O processo não consiste apenas em inserir o aparelho no paciente. ―Não 
tem como acreditar que a pessoa vai escutar e sair falando. Ela precisa 
aprender a dar significado ao que está escutando. Nesse sentido, os 
profissionais são responsáveis por fazer esse acompanhamento, essa 
reabilitação‖, esclarece. (P 13) 

 

Muito interessante o fato desta publicação, que aborda o implante coclear, 

trazer também depoimentos realistas de profissionais, e posteriormente do paciente 

e de familiares, sobre a cirurgia e seus efeitos. É o caso da fonoaudióloga M.F. que 

se posicionou em uma perspectiva sócio-histórica, contextualizando a cirurgia e não 

colocando o implante coclear como a cura proposta muitas vezes por autores que 

corroboram a perspectiva clínico-terapêutica. 

M.F., a fonoaudióloga, segue seu depoimento dizendo que o Implante 

Coclear ―tem que ser mapeado, regulado aos poucos para o paciente não se 

assustar com os sons. Aos poucos ele é inserido no mundo dos sons‖. Artigos da 

perspectiva clínico-terapêutica realmente abordam o Implante Coclear como a 

possibilidade de entrada no mundo dos sons. Os autores como Magalhães et al. 

(2007) pesquisaram sobre desenvolvimento socioemocional de crianças surdas com 

implante coclear e dizem: 

Certos progressos científicos vêm ocasionando benefícios importantes para 
a melhoria da qualidade de vida dos seres humanos, inclusive para as 
pessoas acometidas de deficiências intelectuais, sensoriais e/ou motoras. 
No caso específico deste trabalho, tais avanços vêm beneficiando as que 
sofrem de surdez em grau severo ou profundo, destinadas, para sempre, a 
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não sentir o prazer de penetrar no mundo dos sons e nem utilizar da 
linguagem oral. Trata-se do chamado ―Milagre dos sons‖, uma ilusão de 
anos atrás e que se faz realidade nos dias de hoje (MAGALHÃES et al., 
p.104). 

 

Esta questão, por outro lado, também nos remete ao que alguns 

pesquisadores da perspectiva socioantropológica escrevem: o mundo dos surdos. 

Enquanto que do ponto de vista do ouvinte o acesso ao mundo sonoro é um 

privilégio, para os surdos sinalizadores é indesejado. Para a autora surda Strobel 

(2007), a busca pela oralização é a aproximação do surdo à normalidade ouvinte. 

"Por exemplo, estimular para que os sujeitos surdos aprendam a falar e a ouvir, 

fazendo com que aparentem ser ―ouvintes‖, isto é, usarem identidade mascarada de 

―ouvintes‖, tendo a surdez fingida ou negada" (STROBEL, 2007, p.25). O jornalista 

fala em mundo da surdez, a fonoaudióloga fala em mundo dos sons, a mãe, mais ao 

final da publicação, fala em mundo dos ouvintes. 

Existiria um mundo dos ouvintes, um mundo dos sons, um mundo do silêncio 

e um mundo dos surdos? Vivemos em mundos diferentes? Vivemos em um mesmo 

mundo, mas de formas diferentes, e esta diferença não se dá apenas por 

características biológicas ou linguísticas. A linguagem é um fenômeno social da 

interação verbal (FARACO, 2009), mas não é fator determinante para separar-nos 

em mundos, assim como características biológicas também não o são. Vivemos 

socialmente em um mundo e é neste espaço social que agimos, interagimos e 

dizemos. Em P13, a palavra mundo representa o afastamento dialógico, pois o 

jornalista e a mãe H.M. colocavam Ca. em outro mundo antes do Implante Coclear. 

A vida de Ca., segundo o jornalista, mudou desde o implante coclear. H.M., 

mãe da menina, diz que a filha é uma garota como todas da idade dela, pois fala, 

canta, brinca e é estudiosa. Ca., por sua vez, fala que o uso do implante coclear é 

tranquilo, escutando tudo a não ser quando retira o dispositivo para dormir e tomar 

banho. 

Brito Neto (2000), médico e pesquisador, afirma que, após a cirurgia do 

Implante Coclear, o surdo passa a ter melhor qualidade de vida. Para Lane (1992), 

da perspectiva socioantropologica, o Implante Coclear não prioriza o sujeito surdo, 

mas sim os interesses e as vantagens econômicas dos ouvintes envolvidos. Forças 

econômicas e políticas que raramente permitem que o jornalismo fale sozinho. "Ele 
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é, ao mesmo tempo, a voz de outros conglomerados econômicos ou grupos políticos 

que querem dar, às suas opiniões subjetivas e particularistas, o foro de objetividade" 

(MARCONDES FILHO, 1989, p.11). 

Por outro lado, para Lane (1992) o Implante Coclear coloca em risco o maior 

patrimônio cultural dos surdos, a Língua de sinais.Strobel (2008b, p.80) também 

adverte que: 

Quando o sujeito surdo não se aceita na Cultura Surda, ele percebe como 
parte da cultura hegemônica, isto é, da cultura da maioria que é ouvinte. E 
aí estes sujeitos não se reconhecem como cultura diferente isto é, o jeito de 
ser surdo, de se perceber diferentes do ouvinte e com isto podem acontecer 
conflitos ou dificuldades de aceitação de sua Identidade Surda. 

 

É possível um único encaminhamento médico-educacional para uma criança 

que nasce surda ou que fica surda? É possível dizermos que o Implante Coclear irá 

impedi-la de desenvolver sua suposta verdadeira identidade? Por outro lado 

podemos dizer que sem o Implante Coclear o surdo não terá uma vida dita normal? 

Não podemos afirmar nenhuma das duas coisas. Voltamos a enfatizar: é preciso 

perceber cada surdo de forma contextualizada, como um sujeito da linguagem 

constituído sócio-historicamente. Nossa proposta é um novo olhar, uma nova 

perspectiva que não abstraia os sujeitos surdos, não os padronize, não os 

homogeneíze, nem os normalize, mas os contextualize sócio-historicamente. 

O jornalista apresenta, em seu texto, uma série de depoimentos: de H.M, 

mãe de Ca., da fonoaudióloga, do médico do hospital e da jovem surda implantada, 

Ca.Por meio deles o autor constrói seu discurso, seu texto valorativo sobre o 

Implante Coclear, orquestrado pelo dialogismo dessas vozes e suas posições 

axiológicas. 

Em P13, há enunciados que trazem consigo uma forte marca de 

sensacionalismo e em alguns momentos a perspectiva clínico-terapêutica aparece 

fortemente como em: a família descobriu que ela sofria de surdez profunda 

(jornalista), até os três anos ainda não falava (mãe H.M.), após um ano do 

procedimento, CA. começou a falar (jornalista). 

Sabemos que toda enunciação está repleta de ideologia. Para H.M sua filha 

não falava, embora soubesse Libras desde pequena, ou seja, a Libras não 

proporcionava a dialogia ou a fala esperada com esta filha. Mesmo sabendo que "a 
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Língua de sinais é indispensável para que a criança surda e sua família possam 

desenvolver uma linguagem comum e fluente em tempo real, quer dizer, na mesma 

idade cronológica em que o faz a criança ouvinte" (STUMPF, 2008, p.25), percebe-

se, pelo depoimento dessa família, que eles não entendem a língua de sinais dessa 

forma. 

Ao analisar cada enunciado, podemos encontrar discursos entrelaçados, que 

retomam outros discursos. Na publicação P13, a menina surda diz: ―eu acho 

divertido. Gosto de brincar com os instrumentos‖. A mãe, ressalta, logo em seguida, 

que a filha será sempre surda quando retirar o implante coclear, mas que com ele, e 

graças à medicina, a filha ingressou no mundo dos ouvintes. Além disso, a mãe H.M. 

enfatiza o trabalho de muita dedicação e estimulação feito com sua filha, e da 

importância da família ser presente e trabalhar com a criança implantada nos 

momentos em que a fonoaudióloga não estiver trabalhando. Pensamos nós que, no 

caso dessa família, esse envolvimento não existia com a Libras e a possibilidade de 

interação foi aceita apenas após o Implante Coclear, pois a língua em comum 

passou a ser o português. Com a Língua de sinais os familiares teriam que aprender 

uma língua nova, enquanto que com português, apenas a menina surda precisaria 

aprender uma nova língua, e, desse modo, nessa família, a linguagem que 

possibilitou as interações dialógicas foi a linguagem oral. 

Retomamos, por fim, a palavra que repetidas vezes foi usada nesse texto 

analisado: mundo. Mãe e filha passaram a viver no mesmo mundo: o mundo dos 

sons, o mundo dos que escutam, e isso foi possível devido ao Implante Coclear. 

Para Bakhtin (2006, p.66), "cada palavra se apresenta como uma arena em 

miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação 

contraditória". A palavra mundo tem uma representação muito forte, pois mãe e filha 

viviam ‖separadas‖ e puderam, de acordo com a publicação, se unir em um mundo 

só. Percebemos que a mãe passou a dedicar-se a interagir com a filha implantada 

através da língua portuguesa, interagindo por meio do mundo dos sons e incluindo a 

família toda nesse processo. Assim, possivelmente a Libras não era tida como uma 

língua ativa na família de Ca., que após o Implante Coclear passou a dialogar. 

 

PUBLICAÇÃO P14 



149 

 

 

Foto: Marcelo Elias / Arte: Marcos Tavares 

A vida segundo os surdos 

José Carlos Fernandes 

Quando menino, fui ao casamento de um tio em Umuarama. De tão bom, acho 

que não voltei para casa até agora. Na minha memória, a cidade cheira a café 

moído na hora, adoçado com açúcar cristal. Lembro meu espanto ao saber da 

quantidade de galinhas e porcos abatidos para o enlace, praticamente um 

atentado ao reino animal. E ainda me vejo andando de carroça pela terra 

vermelha, achando bem mais divertido que o tobogã do Atlético. ―As Umuarama‖ 

eram só felicidade. 

Da festa pouco me recordo. Até percebi as margaridinhas na grinalda de tia 

Ivete, mas os olhos não desgrudavam eram de A., M. e P., os irmãos surdos da 

noiva. Foram os primeiros que vi na vida. 

Feito astros da pantomima, faziam desenhos no ar para traduzir aos forasteiros 

verbos rurais como capinar e pelejar. Seus troncos se moviam como se fossem 

barqueiros do Volga, afrontando, com gestos expressos e dedos ligeiros, os 

tímidos de braços cruzados vindos da capital. O saldo é que despertavam nos 

outros ganas de experimentar o que diziam. Capinar e pelejar, segundo os 

surdos, devia ser tão bom quanto tomar banho de rio e montar a cavalo. 
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Só sei que eu, que nunca havia ido ao teatro, nem tinha idade para saraus, 

entendi o significado de mais dois verbos, como dançar e interpretar, implícitos 

naquelas Libras caboclas. Muitos anos depois, quase morri de tédio ao ler O 

Corpo Fala, de Pierre Weil e Roland Tompakow. A. e os seus manos, uma vez, já 

tinham batido o texto para mim. Melhor que eles, só Denise Stoklos. 

Semana passada, tive novo encontro marcado com os surdos. Foi na Paróquia 

São Francisco de Paula, onde o padre W., 40 anos, deficiente auditivo, celebra 

para os que não ouvem e simpatizantes. Como dantes, ainda não voltei para 

casa. E se me perguntarem o que fazer em Curitiba num sábado à tarde, direi: 

―Vá à missa do W.‖. 

Para quem não sabe, a comunidade dos deficientes é uma ―igreja pessoal‖, 

termo canônico para denominar uma paróquia que funciona dentro de outra 

paróquia. Parece um consulado. Chama-se Nossa Senhora da Ternura, nome 

pelo qual ficou conhecido o ícone da Virgem de Vladimir ou Nossa Senhora do 

Doce Beijo, cultuada em terras russas. A escolha é óbvia. ―As pessoas especiais 

precisam de carinho‖, diz o sacerdote, encenando o acalanto. 

Já tenho uma teoria.Se não soubéssemos falar nada de nada – feito os 

protagonistas de Enigma Kasper Hauser ou O mistério de Annie Sullivan – 

sairíamos daquela cerimônia capacitados para nos comunicar com qualquer um. 

À revelia de a linguagem dos sinais ser diferente em cada idioma, com os gestos 

básicos dos surdos poderíamos bater um plá com zulus e dinamarqueses, com 

indonésios e kunas. A Ternura é o epicentro do globo. 

Tem mais. Do ―em nome do Pai‖ ao ―vamos em paz...‖ é como se 

experimentássemos uma confusão dos sentidos. Sei não, mas os ouvidos ficam 

moucos diante do gestual desabrido dos fiéis surdos, a dizer com mãos elevadas 

e dedos tilintantes loas como ―a Ele seja a glória, aleluia, amém‖. 

Quem traduzia o canto em Libras era A.K.Seus gestos são de uma vestal, 

coreografando arcos e conchas com o pai de todos, o mata-piolho, fura-bolo, seu 

vizinho e o mindinho. Se é difícil imaginar, pense em como você rezaria um Pai-

Nosso sem dizer palavra? Ou como faria para dizer ―pão repartido‖? 

Experimente. 

É delicioso ver padre W.passar a mão sobre a barriga, pândego, com ares de 
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saciado pelo trigo. Sorrisos arranham aos céus. Corpos piedosos fazem iê-iê-iê. 

Não falo Libras. Mas saí de lá entendendo que assim como carpir e pelejar, 

celebrar é dos deuses. Era o que estava escrito nos rostos que eu vi. 

Agradecimento ao psicólogo A.B., que atende seus pacientes em Libras, pela 

tradução da entrevista com o padre. 

FERNANDES, J. C. A vida segundo os surdos. Gazeta do Povo, Curitiba, 2009. Disponível em: 
<http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/a-vida-segundo-os-surdos-
brk9bx11p3a5ideh691f0mij2>. Acesso em: 1/8/2011. 

 

A publicação P14 apresenta um texto no qual o jornalista conta sua visita a 

uma igreja para assistir à missa ministrada por um padre surdo.Conforme o jornalista 

vai escrevendo seu texto, vai dando indícios de sua forma de se posicionar e refletir 

sobre tais questões sociais. Assim, sócio-historicamente pode-se perceber uma 

complexa cadeia de enunciados, que indicam um posicionamento, isto é, uma visão 

do vivenciado pelo o autor do texto. Pois, como afirma Faraco (2009, p.43) ―atrás do 

texto há sempre um sujeito, uma visão de mundo, um universo de valores com que 

se interage‖ (FARACO, 2009, p.43). O autor inicia seu texto contando uma história 

romanceada de quando era garoto e pela primeira vez viu surdos sinalizando. O 

texto, repleto de detalhes poéticos, fez-nos viajar para o tempo e o lugar descrito 

pelo jornalista, visualizando a dança e a interpretação dos surdos na Libras cabocla. 

Ao seguir lendo o texto, compreenderemos porque o autor trouxe ao leitor o primeiro 

encontro que teve com surdos sinalizadores. 

Para o jornalista, da mesma forma que no casamento de Umuarama havia 

se encantado com a Libras dos irmãos da noiva, em Curitiba, na missa do padre 

deficiente auditivo, ele sente como se ainda não tivesse voltado para casa, 

recomendando a missa de W. a todos que lhe perguntarem o que fazer em um 

sábado à tarde. O autor desse texto está tão envolvido com a missa que assistiu, 

que vemos seu deslumbramento ao longo de seu texto narrado com encantamento 

pelo que vivenciou. 

Os enunciados refletem e refratam posições valorativas de seus autores. O 

estilo romantizado de escrita desse jornalista releva o romantismo com que 

vivenciou a experiência de participar da missa da igreja pessoal, ou consulado, 

como ele compara. Um consulado é coordenado por um cônsul, nomeado para 
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proteger os interessesde um país e de seus cidadãos em um país estrangeiro. No 

caso dos surdos, seria essa a função da paróquia Virgem de Vladimir ou Nossa 

Senhora do Doce Beijo? Segundo o cônsul, ou sacerdote, a escolha é porque “As 

pessoas especiais precisam de carinho. A foto que aparece no início da publicação 

traz a imagem da Nossa Senhora do Doce Beijo. 

O jornalista parece realmente encantado com a missa em Libras, tanto que 

para ele quem a assistisse sairia daquela cerimônia capacitado para se comunicar 

com qualquer um, mesmo se não soubesse falar nada de nada. Não sabemos se 

nesse momento o jornalista refere-se ao falar-oralizado ou ao falar de qualquer 

língua, incluindo a de sinais. 

Porém, na frase seguinte o jornalista escreve que com os gestos básicos 

dos surdos poderíamos bater um plá com zulus e dinamarqueses, com indonésios e 

kunas. Que gestos básicos seriam estes? Os sinais seriam, para o jornalista, 

básicos? Existiria, por parte do jornalista, a ideia de que a Libras é universal? Ou 

talvez o autor da publicação estivesse buscando escrever sobre a possibilidade 

dialógica que existe na língua de sinais e como os surdos poderiam conversar com 

qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo por conta da sua expressão facial e 

corporal. 

Segundo Silveira (2012, p.3), "o conceito de que existe uma língua de 

surdos universal parece, pois, ser uma crençageneralizada na nossa sociedade e é 

consequência do desconhecimento da natureza daslínguas de sinais".As línguas de 

sinais não são uma língua universal,cadapaís possui sua própria língua, no caso do 

Brasil, a Libras. 

A intérprete de Libras, A.K., traduziu o canto para a Libras com gestos de 

uma vestal, coreografando arcos e conchas com o pai de todos, o mata-piolho, fura-

bolo, seu vizinho e o mindinho. Observemos que o autor refere-se à intérprete como 

uma moça pura, que com gestos sinalizava os cantos da missa. O autor da coluna 

participa, envolve-se sem saber Libras e convida o leitor a tentar rezar o Pai-Nosso 

sem dizer palavra, referindo-se à palavra falada oralmente e não à língua de sinais. 

Somos permeados por vozes e continuamente dialogamos e tecemos uma 

rede que não é neutra, mas sim permeada de intencionalidade. A Libras é uma 

língua que vem aos poucos ganhando espaço na sociedade por meio de leis e 
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movimentos sociais que buscam sua disseminação, como surdos desta publicação 

que transformam movimentos das mãos em canto, poemas e histórias. O jornalista 

apresenta a língua de sinais como algo quase místico, feito por moças puras e por 

surdos encantadores e cativantes. Seu discurso pleno de valores e significados 

arraigados em sua cultura e história, toma posição frente a situação de ver um padre 

surdo rezando uma missa em língua de sinais, tornando-a ato responsivo, por meio 

de sua posição axiológica. 

Pândego, saciado, sorrisos e corpos piedosos remeteram o jornalista à 

primeira história contada nessa publicação: o casamento de Umuarama. Da mesma 

forma que os surdos Alz., Mar. e Por.mostraram-lhe a beleza dos sinais em Libras e 

de se contarem coisas em Libras, como carpir e pelejar, na missa do Padre W.; 

celebrar em Libras era dos deuses. As pessoas precisam de carinho, de troca, de 

dialogia, e é isso que o jornalista traz em seu texto, mesclando posicionamentos do 

surdo enquanto uma entidade, enquanto um cônsul que, através daLibras encanta 

seus seguidores, da intérprete enquanto moça pura, que sinaliza cantos de 

adoração e daLibras,por meio da qual celebrar é dos deuses. 

Conforme Bakhtin (2011), o estilo também depende da intenção do sujeito 

do discurso e do modo com que ele prevê sua atitude responsiva do sujeito com 

quem dialoga. Assim, esse texto diferencia-se das demais publicações por sua 

escrita romantizada, pelo estilo escolhido, ou seja, a forma dada ao abordar os 

conteúdos. Resende (2009, p.9), escreve que quando um jornalista é protagonista e 

se "reposiciona no lugar do humano" passa a criar possibilidades de encontro. Não 

ocupa a posição de dono da verdade, de autor da verdade e torna-se observador 

"tanto quanto o é aquele para quem escreve". Parece ser esse o caso do jornalista 

acima, que por meio de texto poetizado transforma a língua desconhecida de tantos 

em objeto de desejo e prazer. 

 

PUBLICAÇÃO P15 

Velório de X.S. está previsto para as 8h no Margs 

Escultor de 89 anos morreu em casa na noite deste domingo 

Eduardo Veras 

mailto:eduardo.veras@zerohora.com.br
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X.S. mantinha-se fidelíssimo à urgência de produzir. 

 

O velório do escultor X.S., que morreu em casa na noite deste domingo, está 

previsto para as 8h de hoje no Museu de Artes do Rio Grande do Sul Ado 

Malagoli (Margs). Aos 89 anos, o escultor austríaco, naturalizado brasileiro, 

dormia sozinho em seu quarto quando familiares perceberam, próximo das 

21h30min, que ele falecera. A causa do óbito ainda não foi confirmada. 

X.S. tinha saúde frágil, sofria de diabetes e cardiopatias, mas não parecia 

disposto a morrer. Eram assombrosos tanto a sua disposição quanto o seu 

humor. Sobre as dezenas de safenas e mamárias que carregava no peito, 

gostava de repetir em tom de pilhéria: 

— Sou uma Veneza. 

A grande marca que ele deixa diz respeito, talvez em iguais medidas, à força de 

sua presença no cenário artístico do Rio Grande do Sul, à marca expressionista 

que ele ajudou a cunhar e à sua persistência como criador. 

Nascido em Traun, na Áustria, educado em São Paulo, ele se iniciou na arte no 

Rio de Janeiro, mas escolheu Porto Alegre para viver e trabalhar. No Rio Grande 

do Sul, esteve ligado à fundação do Atelier Livre da prefeitura e à consolidação 

do Margs, atuou em diferentes frentes, sempre congregando e articulando 
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grupos. 

Como artista, trabalhando em diferentes linguagens, da caricatura à xilogravura, 

mas sobretudo na escultura (em bronze, pedra, ferro e madeira), foi figura 

decisiva na fixação de certa vertente da arte moderna, em especial aquela ligada 

ao expressionismo. 

Ficaram célebres seus guerreiros que combinavam troncos de árvores e peças 

de ferro. Surgidos aos tempos da ditadura militar no Brasil, logo foram 

identificados como ícones da resistência. 

Às vésperas de completar 90 anos, X.S. mantinha-se fidelíssimo à urgência de 

produzir. Dedicava as manhãs e as tardes, diariamente, à lida com o barro, a 

pedra, a madeira, a cera, o gesso, os metais. À noite, desenhava. Não 

frequentava muitas festas (o vinho estava proibido pelo médico) e já evitava os 

vernissages. 

Tinha sempre alguma tirada bem-humorada para comentar a surdez que lhe 

fazia companhia há quase meio século: 

— Sou um surdo convicto. 

VERAS, E, Velório de X.S. está previsto para as 8h no Margs. Zero Hora, Porto Alegre, 13 abr. 
2009. Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/2009/04/velorio-de-xico-stockinger-esta-
previsto-para-as-8h-no-margs-2474237.html>. Acesso em: 10/8/2011. 

 

A publicação P15 noticia o velório de X.S., escultor que morreu aos 89 

anos.O texto da publicação acima não é extenso com breves frases do surdo e 

artista X.S.Apresenta brevemente a história de vida do escultor que, segundo o 

jornalista, era ávido pela produção de suas obras de arte. Faleceu dormindo, mas 

não parecia disposto a morrer por sua disposição e bom humor. Existiria alguém 

disposto a morrer? Pensamos que o que surpreende o jornalista é que aos 89 anos, 

X.S. dedicava diariamente as manhãs e as tardes, para seu trabalho com o barro, a 

pedra, a madeira, a cera, o gesso, os metais e ainda desenhava à noite. Além disso, 

seu bom humor lhe trazia vitalidade, exemplificado pelo jornalista coma fala de X.S. 

sou uma Veneza, referindo-se às dezenas de safenas e mamárias que carregava no 

peito. Veneza, belíssima cidade italiana formada por pequenas ilhas interligadas por 

canais e pontes; um belo lugar para se conhecer, assim como se apresenta X.S. 
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Mas X.S. não era apenas bem-humorado com a saúde e com a velhice. Ele 

era surdo há quase 50 anos, ou seja, ensurdeceu com em torno de 40 anos de 

idade. Se para as safenas X.S. era Veneza, para a surdez, X.S. era um surdo 

convicto.Esse posicionamento de convicção quanto a sua surdez, talvez relacione-

se com sua arte. Ele não escutava, mas falava através de suas obras, ou seja, se na 

dialogia da vida a morte absoluta "é o estado de não ser ouvido, de não ser 

reconhecido, de não ser lembrado" (FARACO, 2009, p.76), X.S. será ouvido, 

reconhecido e lembrado por suas obras e com elas dialogará com o mundo. 

A responsividade é uma característica da linguagem em dialogia, ou seja, 

posicionamo-nos em relação ao discurso ouvido a partir de nossa arena de vozes 

(BAKHTIN, 2011). Ao lermos a fala de X.S. e do jornalista sobre ele, construímos a 

imagem de um senhor feliz com a vida, independentemente de sua saúde, de sua 

velhice e da surdez. Questões que poderiam preocupar o leitor, mas que a X.S. não 

preocupavam, tornando-o admirável para além de suas obras. 

Percebemos, em 2009, uma variedade de temas voltados a surdez: um 

concurso de soberana da festa da uva, um lutador surdo, a surdez resultante da 

velhice, um padre surdo e alunos surdos em inclusão. Percebemos que algumas 

questões sobre a inclusão parecem simplificadas, como a presença do professor 

dois e de colegas de sala que ajudem o surdo a perceber quando o professor fala. 

Incluir vai além de ter amigos que colaborem em sala e além de ter um intérprete, 

como no caso de C. que apareceu em 2008 e novamente em 2009. Por outro lado, 

destacamos também as publicações que destacavam as potencialidades da cada 

sujeito, como o artista plástico surdo, a candidata a miss festa da uva e o padre 

surdo, todas as publicações enfatizavam características e adjetivos de cada sujeito 

que vão além da surdez. 

 

5.3 PUBLICAÇÕES  DE 2010 

 

QUADRO 16 – PUBLICAÇÕES DE 2010 

CÓDIGO MANCHETE ESTADO ANO 

P16 Paraná é o estado do Sul com mais centenários PR 2010 
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P17 
Vítima de abusos sexuais de padre nos EUA 

responsabiliza papa 
PR 2010 

P18 
Tratamento inédito em Santa Catarina devolve 

100% da capacidade auditiva a jovem de 
Blumenau 

SC 2010 

P19 Legendas, o próximo desafio da tevê na internet PR 2010 

P20 Os surdos e os "fora da Lei" PR 2010 

P21 Sou surdo e pós-graduado em Marketing RS 2010 

FONTE: a autora 

 

PUBLICAÇÃO P16 

O autor da publicação P16 inicia chamando a atenção do leitor, através da 

manchete, para os centenários do Paraná. A imagem de B.P. recebe destaque na 

publicação, em tamanho grande logo acima da manchete. 

 

B. completa 110 anos na próxima segunda-feira 

Paraná é o estado do Sul com mais centenários 

Dados preliminares do Censo 2010 mostram que o Paraná tem 727 cidadãos que 
já passaram dos 100 anos de idade 

Maria Gizele Da Silva 
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Mais de um século de vida. A marca dos 100 anos de idade é comemorada por 

727 paranaenses, conforme dados preliminares do Censo 2010. O estado é o 

primeiro do Sul do país em idosos centenários, o oitavo no ranking nacional. Em 

todo o Brasil, são 17 mil pessoas que ultrapassaram a barreira secular. Os dados 

são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e correspondem à 

contagem realizada pelos recenseadores até dia 24 de setembro. Em 2000, o 

Brasil tinha 24.576 pessoas com mais de 100 anos, um número 77% superior ao 

Censo de 1991, que apontava 13.865 anciãos. 

O aumento da expectativa de vida do brasileiro – 77 anos para mulheres e 69,4 

anos para homens – e a maior longevidade sinaliza para a adoção de políticas 

públicas de atenção a idosos, que vão desde a assistência médica, 

previdenciária e de lazer, até a garantia de direitos e suporte social e familiar. ―É 

um dado muito interessante porque vemos que estão ‗nascendo‘ mais idosos do 

que crianças no Brasil e o serviço público está se voltando para essa realidade‖, 

comenta o presidente do Conselho Estadual do Direito do Idoso no Paraná, B.M. 

Os números do Censo 2010 ainda não foram finalizados, mas o dado preliminar 

mostra que as pessoas com mais de 100 anos recenseadas no Paraná 

representam 0,007% da população de 10,2 milhões de paranaenses. Nesse 

grupo está a ex-parteira de Castro, nos Campos Gerais, B. No próximo dia 15, 

ela completa 110 anos comprovados por documentos. 

B. nasceu na localidade de Erval do Xaxim, na zona rural de Castro, em 1900, 

quando o município saía do ciclo do tropeirismo para entrar na era das ferrovias 

e a luz elétrica ainda era uma novidade. Ela recebeu a reportagem nesta semana 

com um ar alegre, vestido cor-de-rosa, lenço nos cabelos e unhas pintadas. 

Vaidosa, ela toma banho sozinha e não gosta que a filha a acompanhe no 

banheiro. Toma apenas medicamento para controlar a pressão arterial e prevenir 

problemas cardíacos. Nunca quebrou um osso e ficou poucas vezes internada. 

Longevidade 

A filha caçula Anair Costa, de 63 anos, acredita que a mãe chegou tão longe pelo 

estilo de vida que levou. Sempre trabalhou no campo, nunca bebeu nem fumou. 

Até hoje, se puder, ela costura balançando o corpo no compasso da agulha. 
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Os 110 anos não lhe trouxeram o inconveniente da perda da memória nem da 

visão, mas foram implacáveis com a audição. ―Eu sei que você está falando, mas 

não consigo entender‖, disse. 

Por 50 anos, B. foi parteira e ajudou centenas de outras mães a darem à luz. Na 

época, ela não tinha horário para sair de casa e socorrer as mulheres em 

trabalho de parto. Anair lembra que saía a cavalo com a mãe em dias de chuva e 

atravessava o Rio Iapó em época de cheia para auxiliar as parturientes. 

Quando era a vez de os filhos de Benta nascerem, as comadres que tinha feito 

ao longo da jornada como parteira a socorriam. Mas a rotina da sua preparação 

para o parto, tão presente na vida de B., era por conta dela mesma: sozinha, 

sentido as contrações, deixava tudo pronto para o nascimento, esquentando 

água e separando os panos que seriam usados para recepcionar o bebê. ―Eu 

criei 15 filhos, mas foram 18 gestações. Três morreram ainda bebês‖, conta. 

Devota de Nossa Senhora Aparecida, B. gasta de cinco a seis maços de vela por 

mês para enfeitar o oratório que montou em seu quarto na casa da filha Anair. 

Adormece ao entardecer, por volta das 18 horas, e só se levanta às 6 horas da 

manhã do dia seguinte. Toma seu café com leite e espera o almoço preparado 

pela filha. ―Ela come arroz, feijão e carne. A carne não pode faltar‖, acrescenta a 

caçula. Depois do almoço tira um cochilo. Nesta sexta-feira, a rotina será 

quebrada com uma festa de aniversário promovida pela Secretaria Municipal de 

Indústria, Comércio e Turismo de Castro. São esperados de 300 a 500 

convidados no Parque de Exposições Dario Macedo. Entre eles, alguns dos 52 

netos, 30 bisnetos, 20 trinetos e 7 tetranetos. 

SILVA, M. G. Paraná é o estado do Sul com mais centenários. Gazeta do Povo, Curitiba, 10 nov. 
2010. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/parana-e-o-estado-do-
sul-com-mais-centenarios-0ajow4ach3fg0x1fbyu5prln2>. Acesso em: 1/8/2011. 

 

A primeira parte da reportagem apresenta o depoimento do presidente do 

Conselho Estadual do Direito do Idoso no Paraná, B.M. Para ele, o crescimento no 

número de idosos faz com que o serviço público volte-se a essa realidade. O 

depoimento corrobora o posicionamento do jornalista, que escreve sobre a 

assistência médica, previdenciária e de lazer, direitos e suporte social e familiar que 
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passaram a ser adotados, segundo ele, com o aumento da expectativa de vida dos 

brasileiros. 

O sujeito, para o Círculo de Bakhtin, se constitui na e pela linguagem, por 

meio de relações históricas, sociais e ideológicas. Aos 110 anos, Dona B.se arruma 

com vestido rosa, lenço no cabelo e unhas pintadas. Toma banho e vai ao banheiro 

sozinha e, inclusive, toma remédios apenas para pressão arterial. Dorme das 18h às 

6h da manhã, almoça a refeição preparada por sua filha caçula Anair Costa, de 63 

anos, e ainda tira um cochilo após almoçar. Dona B. é independente exceto por uma 

coisa: não escuta. 

Como o jornalista mesmo escreveu: ―os 110 anos não lhe trouxeram o 

inconveniente da perda da memória nem da visão, mas foram implacáveis com a 

audição‖. E complementa com o depoimento de Dona B: “Eu sei que você está 

falando, mas não consigo entender”. A dialogia é do ser humano, sendo "a atividade 

dinâmica entre Eu e Outro em um território preciso, socialmente organizado em 

interação linguística‖ (GEGe, 2009, p.29). 

Fiorin (2006) acrescenta que ―todo enunciado possui uma dimensão dupla, 

pois revela duas posições: a sua e a do outro‖ (p.170). Dona B se arrumou, sabia 

que seria entrevistada, sabia que viriam dialogar com ela, mas sabia que não 

escutaria a palavra lançada. O jornalista lançou a ponte, mas a ponte não chegou 

até Dona B. 

Sabemos que o discurso de um sujeito encontra-se com outros discursos 

tecendo relações de concordância, confronto, polêmica, complementaridade. Narrar 

suas histórias, segundo Resende (2009), é fruto da necessidade que temos de 

contar e recontar as histórias que nos permeiam a vida, fazendo com que os nossos 

discursos encontrem-se com os discursos de outros sujeitos. Assim como o menino 

de P12 não conseguia dialogar com os pais que não entendiam sua língua, aqui,aos 

110 anos, Dona B. não consegue mais dialogar como antes, pois a falta de 

entendimento a distanciou da dialogia. Assim, os dois personagens vivenciam o que 

Faraco (2009) chama de não-ser, de morte frente a não dialogia, pois em P12, o 

outro não compreende o menino por não terem uma língua em comum para 

dialogar, e em P16, Dona B.P. não compreende o outro com quem tanto desejaria 

estabelecer um diálogo. 
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PUBLICAÇÃO P17 

Vítima de abusos sexuais de padre nos EUA responsabiliza papa 

Padre Mur. é acusado de abusar de cerca de 200 crianças surdas. Igreja católica 
já pagou 2 bilhões de dólares em indenizações nos Estados Unidos 

John Rondy 

O papa Bento XVI deveria ser responsabilizado por nada ter feito em relação a 

um padre do Estado norte-americano de Wisconsin que foi acusado de abusos 

sexuais contra cerca de 200 meninos em uma escola para crianças surdas na 

cidade de Milwaukee, declarou uma de suas vítimas nesta quinta-feira. 

O gráfico A.B., de 61 anos e surdo, falou por intermédio de sua filha, G.B., sobre 

como sua "inocência foi roubada" pelo acusado dos abusos, o padre Mur., que 

faleceu em 1998 aos 72 anos. 

"O papa sabia disso. Era ele quem se encarregava dos casos de abuso sexual. 

Por isso, acho que ele deveria ser responsabilizado por nada ter feito", disse G.B. 

em entrevista à imprensa do lado de fora dos escritórios da arquidiocese de 

Milwaukee. 

Mur. trabalhou na escola de 1950 a 1974. Um advogado que entrou com ação na 

Justiça em nome de cinco supostas vítimas publicou em sua página na Internet 

documentos internos da Igreja detalhando as respostas da instituição ao caso. 

Em 1996, o arcebispo de Milwaukee, R.W., escreveu uma carta ao então 

cardealRatz., na época a principal autoridade em doutrina do Vaticano e atual 

papa Bento XVI, na qual citava os abusos de Mur. O arcebispo não obteve 

resposta. 

Quando a igreja norte-americana tomou medidas para julgar Mur. em segredo, 

em 1998, o padre apelou a Ratz. Mur. pediu para ser deixado em paz, dizendo 

estar doente depois de ter sofrido um derrame, e que se arrependia de atos 

cometidos anos antes, segundo os documentos. O Vaticano interrompeu a 

investigação. 

Sal., integrante de um grupo de pessoas que sofreram abusos sexuais de 

padres, disse que a questão era "a quem isso pertence, e isso está na porta de 
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entrada do Vaticano". 

"Ratz. pode ter todos os coronéis e tenentes que quiser em sua defesa, mas no 

fim ele terá de admitir, e isso é o que espero que aconteça", afirmou Sal. 

Em resposta a uma reportagem no New York Times sobre o caso Mur., um 

editorial no jornal do Vaticano, publicado nesta quinta-feira, atacou duramente a 

mídia por sua cobertura de abusos sexuais de crianças por padres. 

Há "claramente uma tentativa ignóbil de atacar o papa Bento 16 e seus 

assessores mais próximos a qualquer custo", diz o texto. "Não houve 

acobertamento no caso do padre Mur." 

A.B. disse que ele e outras vítimas dos avanços sexuais de Mur. se encontraram 

em 1974 com o ex-arcebispo de M.W., que não acreditou e gritou com eles. 

"Ele saiu de lá chorando porque não podia acreditar que o arcebispo fosse fazer 

isso com ele. Ele pensou que ele fosse ficar do seu lado, e ele não ficou", relatou 

G.B. sobre o pai, que ficou deprimido e perdeu sua fé. 

A.B. disse ter feito queixa à polícia, mas afirmou que os detetives interrogaram e 

depois soltaram Mur., que negou as acusações. 

Arquidioceses católicas romanas nos EUA já pagaram coletivamente 2 bilhões de 

dólares em acordos a vítimas de abusos desde que o primeiro escândalo surgiu 

em Boston, cerca de oito anos atrás. 

RONDY, J. Vítima de abusos sexuais de padre nos EUA responsabiliza papa. Gazeta do Povo, 

Curitiba, 2012. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vitimas-de-abusos-sexuais-de-

padre-nos-eua-responsabiliza-papa-br5ideh691f087rg54s>. Acesso em: 1/8/2011. 

 

A palavra leva consigo todas as maneiras como já foi enunciada, tornando-

se arena repleta de valores sociais e históricos. As palavras da manchete: ―Vítima de 

abusos sexuais de padrenos EUA responsabiliza papa‖, polemizam chamando a 

atenção do leitor para a publicação, e quando ele se depara com a palavra surdo no 

subtítulo, temos um agravante ainda mais polêmico: a vítima do abuso era uma 

criança surda e ela fazia parte de um grupo de crianças também abusadas pelo 

mesmo padre. Em seu subtítulo, dois números chamam a atenção do leitor: a 

grande quantidade de crianças abusadas, 200, e a grande quantidade de dinheiro 

pago para indenizá-las pelo ocorrido, 2 bilhões de dólares. 
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Nessa publicação P17, o surdo de 61 anos chamado A.B.falou em língua de 

sinais, sendo sua filha G.B.aintérprete, sobre como sua inocência foi roubada pelo 

falecido padre Mur.G.B. diz que o papa deveria ser responsabilizado pelos casos de 

abuso, visto que tinha conhecimento deles e nada fez na época. Quem é o papa 

para a Igreja Católica? O papa é a voz de autoridade, é a voz resistente a outras 

vozes, é quem garante que a doutrina do cristianismo irá persistircom o passar dos 

anos. Embora sejamos todos povoados por vozes, quanto mais formos formados por 

vozes de autoridade, mais monológica nossa consciência será (FIORIN, 2006) e 

menos espaço haverá para a dialogia, para a interação e troca entre as vozes. As 

vozes de poder exercem forças centrípetas, que atuam normatizando, 

estabilizando,unificando e generalizando, ou seja, o padre, na Igreja Católica, é uma 

figura justa e de respeito com quem os fiéis sentem-se seguros e acolhidos. No 

momento em que o Papa admitir que um de seus padres está abusando de crianças 

surdas, essa figura é abalada. Para sobreviver, a voz de autoridade é resistente a 

outras vozes, não está aberta a exceções e tampouco a mudanças, mas A.B. queria 

que a voz de autoridade assumisse o erro de um membro da Igreja Católica. 

Em seguida temos o depoimento de Sal, integrante de um grupo de pessoas 

que sofreram abusos sexuais de padres, que diz que ―a questão era ‗a quem isso 

pertence, e isso está na porta de entrada do Vaticano. Ratz. pode ter todos os 

coronéis e tenentes que quiser em sua defesa, mas no fim ele terá de admitir, e isso 

é o que espero que aconteça‘‖. 

A enunciação resulta da interação de dois indivíduos socialmente 

organizados, das trocas entre duas pessoas. Assim, enunciar é dar voz a alguém 

durante o processo de comunicar. No caso dessa publicação, não sabemos se Sal. 

é surdo –provavelmente sim –, pois faz parte do grupo de abusados. Porém, o 

jornalista não menciona se há intérprete ou se Sal. oralizou para dar a entrevista. 

Observemos as palavras escolhidas por ele: coronéis e tenentes em sua defesa. 

Sabemos que também na palavra temos um território de ação, de embate, entre o 

locutor e o interlocutor e que ao escolher uma ou outra palavra estamos nos 

posicionando axiologicamente. Mesmo que o padre tenha consigo os mais altos 

cargos militares para lhe defender, mesmo que busque as mais poderosas vozes de 

autoridade,Sal. espera que a justiça aconteça, espera que a justiça rompa com o 

monologismo da Igreja Católica. 
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Na mídia jornalística, o estilo é marcado pela objetividade e pela busca por 

destacar os aspectos dos fatos e relatos considerados relevantes para o jornalista. 

Segundo o jornalista em P17, um editorial no jornal do Vaticano divulgou que há 

claramente uma tentativa ignóbil de atacar o papa Bento 16 e seus assessores mais 

próximos a qualquer custo […] Não houve acobertamento no caso do padre Mur. 

Este é o posicionamento do Vaticano, a voz de autoridade sobre os abusos 

publicada e divulgada para que seu posicionamento fosse registrado. Sabemos que 

com uma voz de autoridade, que impõe sua verdade como única, não há diálogo, e 

esta voz diz estar sendo atacada, tornando-se vítima. 

O surdo A.B. foi em busca de justiça, denunciando o padre com queixas à 

polícia e já em 1974 reunindo-se com o ex-arcebispo de M.W. Nenhuma das duas 

atitudes trouxe a prisão ou punição do padre abusador, visto que negou à polícia as 

acusações e foi solto. O ex-arcebispo, no entanto, gritou com A.B. e com os outros 

surdos que o acompanhavam. O jornalista complementa com o depoimento da filha 

G.B. que relata que o pai saiu chorando pela forma com a qual o arcebispo agiu: ele 

pensou que ele fosse ficar do seu lado, e ele não ficou. E a filha complementa 

dizendo que seu pai ficou deprimido e perdeu sua fé. Não são palavras o que 

pronunciamos ou escutamos, "mas verdades ou mentiras, coisas boas ou más, 

importantes ou triviais, agradáveis ou desagradáveis, etc.‖ (BAKHTIN, 2011, p.96). 

Para A.B., as palavras que ouviu lhe foram tão desagradáveis e tristes a ponto de 

sua filha dizer que o pai perdeu a fé.Vê-se vozes de autoridade que tendem ao 

monologismo, buscando a unicidade e não escutando a diversidade. Os surdos 

falaram, se posicionaram, buscaram seus direitos, mas quem os ouviu parece ter 

ensurdecido para seus dizeres. 

 

PUBLICAÇÃO P18 

Tratamento inédito em Santa Catarina devolve 100% da capacidade auditiva 
a jovem de Blumenau 

V.H. ouvia apenas ruídos baixos 

Não menciona autor 
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Aparelho é implantado em osso atrás da orelha Foto: Reprodução/RBS TV 

 

Uma jovem de 21 anos, que nasceu com deficiência auditiva, voltou a ouvir 

perfeitamente na tarde desta sexta-feira, em Florianópolis. V.H. passou por um 

tratamento inédito em Santa Catarina. 

A estudante nasceu sem o canal por onde o som passa até o cérebro. Ela 

escutava apenas ruídos baixos e precisava fazer leitura labial para compreender 

que as pessoas falavam. Agora, após o procedimento, a jovem tem 100% da 

capacidade de audição. 

Para voltar a ouvir, primeiramente ela passou por uma cirurgia em janeiro, na 

qual foi implantado um pino atrás da orelha. O implante transporta o som direto 

para as células auditivas no cérebro, que no caso dela estão normais. 

Na segunda etapa do tratamento, que ocorreu nesta sexta-feira, V.H. recebeu o 

aparelho que faz a captação dos sons. Há dois anos o procedimento foi 

regulamentado no Brasil. 

—  É possível controlar o volume de acordo com a necessidade e o ambiente — 

explica M.R. 

As primeiras sensações 

A jovem passou por testes e contou as primeiras sensações ao ouvir os barulhos 

da cidade. 

— Meu deus, está tudo mais alto. Estou ouvindo o carro acelerando. A partir de 
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agora, é vida nova — emocionou-se V.H. 

DIÁRIO CATARINENSE. Tratamento inédito em Santa Catarina devolve 100% da capacidade 
auditiva a jovem de Blumenau. Diário Catarinense, Florianópolis, 16 abr. 2010. Disponível em: 
<http://diariocatarinense.clicrbs.com.br/sc/noticia/2010/04/tratamento-inedito-em-santa-catarina-
devolve-100-da-capacidade-auditiva-a-jovem-de-blumenau-2875678.html>. Acesso em: 
20/9/2011. 

 

A manchete da publicação P18 destaca o ineditismo de um tratamento que 

devolveu 100% da capacidade auditiva de uma jovem em Santa Catariana. No 

Subtítulo, frase abaixo da manchete, o jornalista complementa que V.H. escutava 

apenas ruídos baixos. Não sabemos, porém, que tratamento foi esse. 

A foto, logo abaixo da manchete e do subtítulo, ilustra uma moça, 

(identificamos pelas unhas pintadas), e um homem de jaleco branco, algum 

profissional da saúde, que, segundo a legenda da imagem, demonstra o aparelho 

implantado no osso atrás da orelha. O leitor segue sem saber que aparelho é esse e 

como o procedimento é feito. Pela foto, parece ser algo relativamente simples e 

prático. 

O jornalista conta ao leitor a história de V.H., uma jovem de 21 anos que 

nasceu com deficiência auditiva, mas que voltou a ouvir perfeitamente na tarde em 

que o jornalista fazia a matéria, graças ao tratamento inédito e, até o presente 

momento do texto, ainda não identificado. O jornalista complementa que V.H. 

precisava da leitura labial para compreender as pessoas, mas agora está com 100% 

da capacidade de audição. Pela lógica trazida pelo jornalista, V.H. não precisa mais 

ler lábios para compreender o que lhe dizem, afinal, o aparelho lhe permitia a 

comunicação 100% eficaz, escutando tudo o que lhe diziam. 

A falta de audição tem um impacto enorme para a comunidade ouvinte, que 
estereotipa os surdos como ―deficientes‖, pois a fala e audição 
desempenham o papel de destaque na vida ―normal‖ desta sociedade 
(STROBEL, 2007, p.26). 

 

O leitor, ao ler essa publicação sobre surdez e o anúncio de que se 

descobriu a cura para a falta de audição, pode ficar impactado. A perspectiva clínico-

terapêutica, muito presente no texto, apresenta recorrentemente a ideia de cura, de 

ouvir perfeitamente e de recuperação de 100% da capacidade auditiva, tal qual 

demonstra essa publicação. 
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A cirurgia foi a primeira etapa da cura de V.H. Um pino foi implantado atrás 

da orelha, e em seguida, na segunda etapa, ela recebeu o aparelho que capta o som 

e, de acordo com a forma que o jornalista segue o texto, V.H. passou a escutar tudo. 

Para complementar e dar veracidade à voz do jornalista, ele apresenta o depoimento 

de uma profissional da saúde, M.R., fonoaudióloga, que explica: É possível controlar 

o volume de acordo com a necessidade e o ambiente. Para Geraldi (1997), os 

objetivos pretendidos com o texto ditam as ações praticadas com a linguagem. As 

citações de autoridade, em P18, de profissionais da saúde, vêm ao encontro da 

construção de um discurso com credibilidade e confiabilidade. 

Vemos, então, que a publicação fala sobre um dispositivo que recupera a 

audição e ainda pode ter seu volume de som controlado. É como se estivéssemos 

lendo a propaganda de um produto: todos os aspectos positivos, mesmo que não 

verdadeiros, são apresentados e exacerbados. Da forma como o autor escreve, 

parece que o dispositivo serve para todos os casos de surdez, mas V.H. nasceu sem 

o canal por onde o som passa até o cérebro, mas com células auditivas normais,e 

este foi um os fatores que fizeram com que o caso dela fosse um sucesso 

cirurgicamente. 

O jornalista termina o texto com o depoimento de V.H. ao receber o aparelho 

que capta os sons. V.H., emocionada por ouvir o carro acelerando e por ouvir tudo 

mais alto diz: Meu deus, está tudo mais alto. Estou ouvindo o carro acelerando. A 

partir de agora, é vida nova. Ao contrário da publicação P13, aqui na P18 o 

procedimento e como deve ser feito o acompanhamento para que o surdo aprenda a 

ouvir não são explicitados. V.H., com 12 anos de surdez, ao ligar o Implante Coclear 

teria ouvido tudo, 100%? 

Quando a criança surda nasce em uma família de ouvintes, é logo dita 
como um desvio de normalidade, pois é uma criança diferente dos pais. 
Estes, por sua vez, procuram os profissionais da classe médica, que, com 
seus discursos normalizadores, legitimam as concepções patológicas dos 
sujeitos surdos. Assim, a criança surda é marcada como desviante, 
necessitada de correções por parte da medicina, da reabilitação e de outras 
práticas sociais. O que mais marca na atualidade é a aliança entre a família 
e a medicina[…] As variadas técnicas de correção doscorpos surdos e as 
técnicas de oralização, desde o uso de próteses auditivasaté a cirurgia do 
implante coclear, são descobertas e discursos científicosque veem os 
surdos como um desvio da normalidade. (REZENDE, 2010, p.54-55). 

 



168 

 

A pesquisadora surda, Rezende (2010) pesquisou em seu doutorado, a 

família como instituição normalizadora. Não podemos generalizar e dizer que todas 

as famílias ouvintes com filhos surdos buscam normalizar seus filhos. A família da 

pesquisadora da presente tese é uma prova de que a busca pela normalização do 

filho surdo não é um padrão. Porém, vemos na publicação P18 a perspectiva clínico-

terapêutica mostrando o surdo como desvio de normalidade e a família buscando a 

classe médica para curar a surdez do filho de forma mágica. 

Nossa crítica não é o desejo da família em proporcionar o melhor a seu filho, 

mas sim a visão médica descontextualizada e endeusada pelo milagre do Implante e 

do ouvir. É preciso contextualizar, apresentar prós e contras, olhar para o sujeito, 

para o surdo e sua família. Implante Coclear e tratamentos cirúrgicos não são a cura 

para todos os problemas de uma família com um filho surdo e não são a cura para a 

surdez, pois como nos disse a mãe de uma jovem implantada que tem sua história 

contada na reportagem P13: ―Ela vai ser sempre surda, quando tira o aparelho não 

escuta nada. Mas a medicina ajudou minha filha a entrar para o mundo dos ouvintes. 

O aparelho já faz parte da vida dela‖. 

 

PUBLICAÇÃO P19 
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M.M., atriz premiada com o Oscar e surda desde a infância, tornou-se uma ativista em favor dos 
deficientes 

Legendas, o próximo desafio da tevê na internet 

À medida que a internet se torna importante como fonte de entretenimento, 
cresce a pressão para que ela se torne mais inclusiva 

Não menciona autor 

A atriz M.M. fez sucesso no programa ―Dancing With the Stars‖ (que tem na 

―Dança dos Famosos‖ da Globo o seu equivalente nacional) há dois anos, ao 

usar a linguagem de sinais para dizer aos telespectadores ―read my hips‖ (leiam 

meus quadris, um trocadilho em inglês com ―leiam meus lábios‖), em tradução 

livre. Mas quando M.M., que é surda, visitou o site ABC.com para assistir uma 

reprise do show, ela não conseguiu, visto que os vídeos da emissora não 

possuem legendas em suas versões para web. 

O uso de legendas closed caption é obrigatório na televisão americana, e 

praticado pelas emissoras brasileiras em seus principais programas – inclusive 

em muitos ao vivo. Mas o mesmo não se aplica à internet. Isso fez com que sites 

como o ABC.com se tornassem um campo de batalha para defensores da 

acessibilidade como Matlin, que ergueram suas vozes contra a falta de legendas 
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em sites como a CNN.com e sites de serviços como o Netflix. 

As empresas de mídia dizem que estão se empenhando para tornar os vídeos 

online mais acessíveis. O YouTube, site líder isolado na exibição vídeos do 

mundo, oferece legendas mais ou menos precisas, usando software de 

reconhecimento de voz. A ESPN ofereceu legendas closed caption nas suas 

transmissões ao vivo dos jogos da Copa do Mundo. E, depois dos apelos, a ABC 

disponibilizou em seu site ABC.com as versões legendadas de ―Dancing With the 

Stars‖. 

Contudo, para desânimo dos usuários surdos da web, ainda falta muito a ser feito 

no que se refere às legendas. Apenas como exemplo, episódios de séries 

disponibilizados no CBS.com, vídeos de notícias na CNN.com e clipes de 

entretenimento no MSN.com ainda não dispõem de legendas. Outros websites, 

como o NBC.com, possuem regras inconsistentes sobre legendas, visto que o 

programa ―America‘s Got Talent‖ possui legendas, mas o show ―The Marriage 

Ref‖ não. 

Com a crescente popularidade dos vídeos online, os espectadores surdos 

enfrentam a perspectiva de uma internet parcialmente inacessível. ―Não 

queremos ficar para trás na transição da televisão para a internet‖, disse R.C., 

diretora do centro legal e de defensoria da Associação Nacional dos Surdos, nos 

EUA. 

A Associação Americana de Perda Auditiva afirma que 36 milhões de americanos 

são afetados com a perda de certo grau de audição. Outros grupos, tais como as 

pessoas que estão estudando inglês, também se beneficiam das legendas closed 

caption. 

Grupos como o de R.C. dizem que estão simplesmente lutando para manter o 

acesso à televisão conquistado há uma geração, em 1990, quando o Congresso 

dos Estados Unidos determinou que virtualmente todos os aparelhos televisores 

possuíssem tecnologia para exibir legendas closed caption, e em 1996, quando o 

Congresso exigiu que todos os shows de tevê fossem transmitidos com 

legendas. 

―Cada geração de tecnologia que surge parece estar um pouco atrasada em 

termos de acessibilidade‖, disse L.G., diretor de acesso à mídia na WGBH, 
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empresa afiliada a PBS. 

GAZETA DO POVO. Legendas, o próximo desafio da tevê na internet. Gazeta do Povo, Curitiba, 
19 dez. 2012. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/tecnologia/legendas-o-proximo-
desafio-da-teve-na-internet-1jc4jzjxph1cqxum41gs7mzbi>. Acesso em: 1/8/2011. 

 

A publicação P19 primeiramente apresenta uma grande fotografia em 

destaque de uma moça deitada próxima a uma estrela do Oscar. A legenda a 

identifica como M.M., premiada atriz, surda desde a infância, e ativista em favor dos 

deficientes.A manchete de P19 não tem, aparentemente, nenhuma relação com a 

imagem da atriz. Anuncia que o novo desafio da televisão, estando na internet, são 

as legendas. O subtítulo complementa posicionando a internet como importante 

fonte de conhecimento e que, por este motivo, recebe pressão para tornar-se cada 

vez mais inclusiva. Em seguida, o texto da publicação esclarece a relação entre a 

grande foto da atriz com o desafio das legendas na internet. 

O jornalista inicia fazendo uma comparação: se por um lado a atriz M.M. fez 

sucesso no programa Dancing with starts ao usar a linguagem de sinais para dizer 

aos telespectadores leiam meus quadris, por outro não conseguiu assistir, em uma 

reprise do show, os vídeos da emissora, já que estes não possuíam legendas em 

suas versões para web. Ou seja, se por um lado mesmo sendo surda conseguiu 

fazer trocadilhos e se apresentar no programa Dança dos Famosos, por outro lado, 

por ser surda não pode ver a reprise de seu programa sem legenda. 

O jornalista escreve, na segunda parte da publicação, a voz de profissionais 

de algumas instituições e órgãos sobre a legenda na web e da internet parcialmente 

inacessível. Enquanto as empresas de mídia dizem que estão se empenhando para 

tornar os vídeos online mais acessíveis, o R.C.da Associação Nacional dos Surdos 

nos EUA, diz: não queremos ficar para trás na transição da televisão para a internet. 

Já a Associação Americana de Perda Auditiva afirma que 36 milhões de americanos 

são afetados com a perda de certo grau de audição, ressaltando, assim, a grande 

quantidade de surdos que fariam uso das legendas na web. 

O leitor tem, então, uma arena com diversos discursos e posicionamentos, 

tendo como conclusão da reportagem o depoimento do diretor de acesso à mídia 

L.G. que diz que cada geração de tecnologia que surge parece estar um pouco 

atrasada em termos de acessibilidade. 
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Segundo Vieira (2012, p.1) "atualmente, apenas alguns programas de canais 

abertos são legendados, e o cinema nacional não legenda todas as suas produções, 

limitando assim, o acesso da pessoa surda". A famosa atriz, bem sucedida, 

ganhadora de Oscar, bonita e em destaque na foto, não conseguiu assistir sua 

reprise na web por falta de acessibilidade. É interessante pontuar o destaque que a 

mídia deu a esta atriz, usando-a como chamada para a necessidade de 

legendarmos os programas nas novas tecnologias. 

 

PUBLICAÇÃO P20 

A reportagem P20 inicia com uma grande imagem que, segundo a legenda, 

é uma simulação provavelmente de um diálogo em Libras. O jovem da direita faz o 

sinal da palavra difícil, enquanto o jovem a esquerda aponta com o dedo indicador 

para a mão esquerda do rapaz a direita. Ao fundo dos dois jovens, o alfabeto manual 

da Libras está projetado em tamanho grande, bem visível para o leitor. 

 

R.B. faz simulação em Libras: ele quer ir ao médico sozinho 

 

Os surdos e os “fora da Lei” 

Faltam profissionais no serviço público que se comuniquem em Língua Brasileira 
dos Sinais (Libras). Adivinhe quem paga a conta? 

Vanessa Prateano 
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Cada ida ao médicoé uma via-sacra para o instrutor de Libras (Língua Brasileira 

de Sinais) R.B., de 25 anos. Não são poucas as vezes em que os médicos não 

conseguem entender os seus sintomas e acabam receitando remédios e 

tratamentos sem qualquer relação com a doença ou mal-estar sentido por ele. 

Surdo de nascença, R.B. é um entre os cerca de 50 mil moradores de Curitiba 

que possuem algum grau de surdez e que, quando precisam utilizar algum 

serviço público, não são atendidos a contento. 

As situações vividas são as mais diversas. Há quem desista de ser atendido e 

acabe abrindo mão de direitos essenciais, como tirar os documentos pessoais, 

registrar um Boletim de Ocorrência ou utilizar um serviço de saúde. Alguns ficam 

irritados, outros são obrigados a escrever o pedido de forma resumida no papel e 

há ainda aqueles que, como Rodrigo, precisam incomodar parentes e amigos 

que saibam a língua para auxiliá-los. 

Há cinco meses, ele morava no interior do estado e precisava pedir à mãe que o 

acompanhasse às consultas médicas. ―Era constrangedor, pois eu já era adulto e 

ainda precisava da minha mãe para me levar ao médico‖. Hoje, morando sozinho 

em Curitiba, ele precisa contar com a sorte de encontrar alguém que tenha 

alguma noção da língua, ou então, escrever o que deseja, o que não é o ideal, já 

que escrever leva tempo e muitos atendentes perdem a paciência. 

Tal situação, além de constranger os surdos, é ilegal. Em 2010, completam-se 5 

anos do Decreto 5.626, que regulamenta a Lei 10.436/2002, sobre o ensino e 

difusão da língua de sinais, e que determina que toda repartição pública possua 

funcionários com conhecimento de Libras para o atendimento aos surdos. 

Embora o tempo tenha sido mais do que suficiente para que os órgãos públicos 

se adaptassem, em Curitiba, de acordo com a recém-criada Secretaria Especial 

dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Sedpcd), apenas 250 funcionários, 

lotados em sua maioria nas secretarias de Saúde e de Educação, receberam 

algum tipo de capacitação para atender esse tipo de público. 

Capacitação que, segundo a diretora administrativa da Federação Nacional de 

Educação e Integração dos Surdos no Paraná, a Feneis, Ir., não resulta em 

atendimento de qualidade. Hoje, de acordo com ela, a maioria dos órgãos 

públicos da cidade oferece capacitação de 40 horas aos funcionários, número 
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bem aquém das 120 horas de um curso básico de Libras – que prevê apenas 

noções elementares de cada sinal e nem oferece a conversação entre os alunos. 

Entre os que realizam o curso, a maioria o faz para trabalhar em salas de aula, 

não em locais de atendimento ao grande público. ―A Lei é muito bonita, mas está 

deitada em berço esplêndido. Hoje, a Feneis não tem o conhecimento de que 

alguma repartição pública conte com algum intérprete para atender essas 

pessoas‖. 

De acordo com o assessor para a área de surdez da SEDPCD, Ru., cerca de 100 

pessoas com surdez total procuram os serviços públicos da prefeitura a cada 

mês. Isso inclui os postos de saúde, serviços das Ruas da Cidadania e do 

transporte coletivo. Ele admite que os 250 funcionários treinados representam 

um número pequeno diante da necessidade de atendimento, mas afirma que a 

demanda ―é muito grande‖ e que ―o maior problema é o financiamento‖. Hoje, 

cada curso de 20 horas custa em torno de R$ 120, segundo o assessor, e o 

intérprete cobra, por hora, de R$ 30 a R$ 50. ―O ideal seria que todo órgão com 

atendimento tivesse um intérprete, contratado através de concurso público, para 

que pudéssemos cumprir o que manda o Decreto, mas há outras demandas, 

como as dos deficientes físicos e visuais, então, o que podemos oferecer é a 

capacitação. Trabalhamos com prioridades‖. 

PRATEANO, V. Os surdos e os ―fora da Lei‖. Gazeta do Povo, Curitiba, 6 jun. 2010. Disponível 
em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/os-surdos-e-os-fora-da-Lei-
1k9e7i0f9vddmbt12lt9lyzwu>. Acesso em: 1/8/2011. 

 

A manchete apresenta dois polos: os surdos e os “fora da Lei”, incitando o 

leitor a seguir no texto e descobrir quem são e por quê são fora da Lei, visto que os 

surdos ele provavelmente já identificou na grande foto que precede a manchete.No 

subtítulo da publicação o autor detalha que os que não cumprem a Lei não colocam 

no serviço público profissionais que se comuniquem em Libras. O jornalista instiga 

novamente o leitor a descobrir quem paga a conta desse não respeito à Lei. Embora 

possamos deduzir que são os surdos que pagam essa conta, esse questionamento 

ao final do subtítulo desperta curiosidade no leitor. A resposta está logo no início do 

texto de P20, que conta brevemente a história de R.B. 
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R.B., surdo de 25 anos, mostra-nos, por meio de sua história, o desrespeito 

do sujeito enquanto cidadão que deseja ter seus direitos cumpridos. Como nos diz o 

jornalista, Curitiba tem cerca de 50 mil moradores que possuem algum grau de 

surdez e não são atendidos a contento quando buscam um serviço público. A 

generalização do jornalista associada ao grande número de moradores de Curitiba 

com algum grau de surdez busca polemizar, pois não podemos afirmar que todos os 

sujeitos com algum grau de surdez não são atendidos a contento por não haver 

intérprete de Libras nas repartições públicas, até porque nem todos os surdos usam 

a Libras e ter um intérprete não significa acessibilidade aos 50 mil moradores. 

O jornalista conta que há cinco meses, R.B. morava no interior do estado e 

precisava pedir à mãe que o acompanhasse às consultas médicas. “Era 

constrangedor, pois eu já era adulto e ainda precisava da minha mãe para me levar 

ao médico”. O jornalista apresenta a fala direta do surdo e é interessante que o 

primeiro posicionamento de R.B.na publicação é para falar sobre suas dificuldades e 

seu constrangimento, a rede discursiva que o jornalista escreve em texto parece 

responder ao leitor quem e como a conta dos fora da Lei é paga. 

R.B. buscava uma independização que não parecia ser possível, pois o que 

ele precisava para ter acessibilidade não lhe era fornecido. Segundo a autora surda, 

Strobel (2008a,p.39), "são os sujeitos surdos que têm que dizer o que é melhor para 

eles. Eles precisam respirar sua própria surdez sim, como os ouvintes respiram sua 

‗ouvintez‘". Concordamos com a primeira parte dessa citação – parte da tese de 

doutorado de Strobel –, que nos diz que são os surdos, os próprios sujeitos, que 

sabem o que é melhor para si. Porém, a autora refere-se à surdez como uma 

característica que vai além do biológico, fundando uma Cultura Surda e uma 

Identidade Surda nas quais o sujeito respira. Porém, é preciso que cada um respire 

a si mesmo e respire as questões sociais que nos rodeiam para então posicionar-se 

e exigir seus direitos de forma consciente. O direito à saúde é de todos: ouvintes, 

surdos, cegos, videntes, cadeirantes, daltônicos, hipertensos, cada um com suas 

características físicas e não físicas que exigem determinada forma de atendimento e 

entendimento. Se respirarmos apenas o 'ouvintez' não conseguiremos enxergar a 

'surdez', e vice-versa. 

Nessa publicação P20, o surdo usuário de Libras fala de seu direito de ter 

acesso à saúde com o acompanhamento de um intérprete de Libras, e o jornalista 
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prossegue afirmando que em 2010, ano da publicação, já havia leis regulamentando 

este direito do surdo (Decreto 5.626/2005 e Lei 10.456/2002) e que após a 

regulamentação dessas leis o governo já teria tido tempo mais do que suficiente 

para se adaptar. Assim, o jornalista dá a entender que no Brasil todas as repartições 

públicas já deveriam ter um intérprete de Libras. 

Como o próprio jornalista escreve, em 2010 a Secretaria Especial dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPCD) havia sido recém criada e contava 

com apenas 250 funcionários com alguma capacitação para atender os surdos. Com 

certeza é preciso mais profissionais e de qualidade, como se posiciona a diretora 

administrativa da Feneis, ―a Lei traz uma bonita proposta, mas na prática, a Feneis 

não sabe de nenhuma repartição pública que conte com um intérprete para atender 

os surdos‖. Será, portanto, que em cinco anos o Estado poderia dar conta de 

capacitar intérpretes para cerca de 50 mil surdos citados no início da publicação? 

Além disso, o jornalista menciona que, segundo a diretora administrativa da 

Feneis, Ir., a capacitação não resulta em atendimento de qualidade,já que os cursos 

de capacitação para funcionários são realizados com apenas 40 horas de duração. 

Ir. comenta, então: ―a Lei é muito bonita, mas está deitada em berço esplêndido. 

Hoje, a Feneis não tem o conhecimento de que alguma repartição pública conte com 

algum intérprete para atender essas pessoas”. Ou seja, Ir. afirma e reafirma que 

apenas esse curso de capacitação, tal como proposto pelo Estado, não soluciona 

nenhum dos problemas de atendimento apresentados na publicação. 

O jornalista, ao dar voz a Ir., possibilita que o leitor compreenda a formação 

de intérprete de Librase o tempo que ela pode levar, visto que, segundo Ir.,―120 

horas de um curso básico de Libras prevê apenas noções elementares de cada sinal 

e nem oferece a conversação entre os alunos‖, e os funcionários das repartições 

recebem curso de 40 horas. Ter um intérprete não significa apenas contratá-lo e 

colocá-lo traduzindo um tema qualquer. Existe toda uma formação e preparação do 

profissional para tornar-se apto, e hoje há falta desses profissionais e falta de cursos 

de formação para essa profissão. A Libras é uma língua complexa como o português 

e demanda tempo e dedicação para ser aprendida. Além disso, há o investimento 

financeiro, conforme o próprio jornalista complementa, segundo Ru.: ―cada curso de 

20 horas custa em torno de R$ 120 […] e o intérprete cobra, por hora, de R$ 30 a R$ 

50‖. 
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O jornalista dá voz a Ru., da SEDPCD, que, em sua fala, demonstra saber 

da real necessidade de haver um intérprete para cada órgão público, porém ressalta 

o problema do custo desse profissional e que, além disso, trabalha com outras 

deficiências e com prioridades. Assim, parece haver o conhecimento das 

necessidades de acessibilidade dos surdos em órgãos públicos, mas a necessidade 

de acessibilidade engloba uma série de sujeitos que também têm direito de acesso. 

Percebemos a intenção de Ir. em esclarecer a formação de qualidade de um 

intérprete, e de Ru. ao corroborar essa formação e o custo que isso traz, mas 

enquanto isso, R.B. segue precisando procurar alguém que saiba Libras para levá-lo 

em uma consulta médica ou em algum órgão público. 

Enquanto o surdo R.B. expõe sua necessidade de intérprete na mídia, a 

autora surda Campello (2014, p.98), em um capítulo de livro recentemente 

publicado, reflete sobre a profissão do intérprete de Libras e faz uma comparação 

entre surdos e não-surdos. Cabe destacar que Campello é atualmente presidente da 

FENEIS, representando, assim, os surdos do Brasil nesta federação. Para a análise 

da publicação P20 vamos nos deter em dois pontos apresentados por Campello 

(2014). 

 

QUADRO 17 – SURDO E NÃO-SURDO 

Surdo Não-surdo (intérprete) 

Lutam pela acessibilidade Nega o uso da acessibilidade pelo 
conflito de interesse e pela função 

Para ingressar no outro mundo 
aprende-se a segunda língua 

Para trabalhar no outro mundo, 
aprende-se a segunda língua 

FONTE: CAMPELLO, 2014, p.98. 

 

Nos questionamos se o não-surdo "nega o uso da acessibilidade pelo 

conflito de interesse e de função", enquanto os surdos "lutam pela acessibilidade". 

Se o não-surdo "para trabalhar no outro mundo", aprende a segunda língua"(p.98) e 

o surdo a aprende "para ingressar no outro mundo". Não pensamos que os ouvintes 

desta publicação não lutam pelos direitos dos surdos ou que simplesmente 

aprenderam a sua língua para trabalhar no mundo dos surdos. Trabalhar no outro 
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mundo? Já debatemos essa questão anteriormente, e quanto mais pensamos sobre 

ela, mais percebemos que separar o mundo em dois, mundo dos surdos e mundo 

dos ouvintes, é exclusão. Estariam os oprimidos identificando-se com os 

opressores? Seria essa publicação de Campello (2014) uma forma de excluir os 

ouvintes que, pela sua classificação na tabela, se interessam pela Libras apenas 

para conseguir trabalho no mundo surdo da autora? 

Não pensamos que os ouvintes não lutem pela acessibilidade assim como 

não pensamos que todos os surdos lutem por ela também. A generalização é, nesse 

caso, uma agressão à individualidade. Pode-se pontuar que alguns surdos e alguns 

ouvintes lutam, ou não, por seus direitos. Em P20, Ir., ouvinte, posiciona-se pela 

qualidade de formação em Libras, Ru., ouvinte, trabalha em prol da acessibilidade, 

mas não exclusivamente para os surdos, pois no caso dele é inviável, e R.B. luta por 

seus direitos expondo seu caso no jornal. É preciso, antes contextualizar, sem pré-

valorar nossas ações a partir de nosso biológico. 

 

PUBLICAÇÃO P21 

A publicação P21 não é uma notícia de algum acontecimento social, mas 

sim uma propaganda em preto e branco que fez parte de uma campanha veiculada 

no jornal e em outdoors de Porto Alegre. 

 

ZERO HORA. Sou surdo e pós-graduado em marketing. Zero Hora, Porto Alegre, 2010. Disponível 
em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticia/sou-graduado-em-marketing-bxbx8975ssf425gtfgtf205>. 
Acesso em: 10/8/2011. 

 

Sabemos que cada fato noticiado, cada publicação aqui analisada, 

apresenta interpretações/valorações conforme o horizonte apreciativo de quem o 
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examina. As operações de construção de sentidos dos discursos, no próprio 

momento da interlocução, vinculam-se não apenas a um saber prévio, mas com a 

linguagem (GERALDI, 1997). O enunciado destaca-se do fundo em preto e branco 

afirmando em letras amarelas: ―sou surdo e pós-graduado em Marketing‖; e em 

seguida indaga em letras brancas: ―e na sua empresa, tem espaço para mim?‖Que 

resposta o leitor do jornal possivelmente daria a tal enunciado? 

O grande destaque está na primeira parte do enunciado, destacado em 

amarelo e com letras maiores do que o restante do texto, afirmado: sou surdo. Com 

um destaque também em amarelo, mas com letras menores, aparece a qualificação 

profissional do surdo personagem da campanha. Thoma (2002), ao pesquisar a 

mídia e suas matérias sobre surdez, escreveu que a legitimidade dos discursos 

sobre a capacidade profissional do surdo vem amparada por discursos técnico-

científicos de profissionais reconhecidos. Ao observarmos no canto inferior direito da 

imagem P21, veremos o logo da Puras, reconhecida empresa responsável pela 

campanha, e do Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, reafirmando a 

capacidade do surdo. 

Diversas publicações aqui analisadas apresentaram os surdos ocupando 

espaços sociais pela primeira vez: o primeiro mestre surdo, a primeira miss surda, a 

primeira patrona da festa da uva surda. Essa propaganda reforça este movimento 

social de inclusão, mas não apenas a inclusão do surdo. A abertura desses espaços 

sociais não está diretamente relacionada com a surdez, mas sim com um movimento 

de conscientização social. Na constituição de 1988 já era mencionada a pessoa com 

deficiência e seus direitos em uma série de artigos: 

Art. 7 –XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e 
critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência; 

Art. 23 –II – cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência; 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre:XIV – proteção e integração social das pessoas 
portadoras de deficiência; 

Art.37. IX – a Lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional 
interesse público; 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por 
objetivos:IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 
deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária;V – a 
garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de 
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deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê–la provida por sua família, conforme dispuser 
a Lei. 

Art. 208. III – atendimento educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.(BRASIL, 1998) 

 

Em 1989, a Lei 7.899 dispôs sobre o apoio às pessoas com deficiência, 

sobre a sua integração social e sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da 

Pessoa Portadora de Deficiência. A Lei 8.213, de 1991, legalizou a reserva de vagas 

de emprego para pessoas com deficiência. Certamente as mudanças sociais não 

aconteceram imediatamente após a constituição de 1988, nem das leis 

subsequentes. Porém, o processo foi acontecendo e as mudanças sendo 

construídas com o passar dos anos. 

Essa campanha publicada no jornal, bem como as demais publicações 

coletadas, é composta de discursos com significados e valores arraigados na 

história, apresentando uma ―ressonância dialógica que remete aos enunciados 

anteriores do outro‖ (BAKHTIN, 2011, p.353). Assim, o enunciado é elo na cadeia 

discursiva e inseparável de enunciados futuros ou precedentes que geram nele 

ressonâncias dialógicas e atitudes responsivas." Antes, os sujeitos surdos eram 

considerados deficientes e a surdez era uma patologia incurável, agora, eles 

passaram a ser ‗diferentes‘". (STROBEL, 2008a, p.39). A jovem, da reportagem P11, 

omitia de seu currículo o fato de ser surda, no ano de 2009, e a campanha P21 

resgata essa temática de uma outra forma, potencializando o surdo como 

profissional. O preconceito frente ao surdo no mercado de trabalho ressurge em P21 

com outra roupagem, abrindo possibilidade de dialogar com o seu leitor sobre o 

porquê de não haver vagas para um pós-graduado em Marketing que também é 

surdo. 

As pulicações de 2010 ações destacaram dificuldades vividas por alguns 

surdos, tais como a falta de legendas, a falta de intérpretes, e até mesmo abusos 

cometidos contra crianças surdas. A última publicação analisada, porém, é uma 

campanha publicitária que busca conscientizar o leitor sobre a importância de se dar 

oportunidades de trabalho para todos, independentemente de suas características 

físicas, e assumindo posição frente a situação, tornando-se ato responsivo e 

fazendo parte de uma possível resignificação do profissional surdo. 
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No capítulo seguinte, faremos alguns apontamentos finais sobre este 

trabalho retomando aspectos para nós relevantes da tese e propondo novos 

caminhos para que esta pesquisa seja a possibilidade de novos diálogos na 

Perspectiva Sócio-Histórica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O normal é viver num meio em que flutuações e novos acontecimentos são 
possíveis (CANGUILHEM, 2006, p.136). 

 

A forma como a surdez é narrada depende do lugar de onde o autor das 

publicações escreve e também da posição valorativa do leitor das mesmas, pois 

assim como há um escritor produtor de um enunciado, também temos o leitor que 

está mergulhado em questões axiológicas. Autor e leitor sempre se posicionam de 

um lugar, sendo a leitura de uma publicação o diálogo entre as palavras do outro; o 

jornalista, e as nossas palavras, nossa arena de vozes. 

Embora a publicação jornalística apresente o recorte de um acontecimento 

fora do contexto, ou seja, na maioria das vezes sem antes e depois, é fonte 

riquíssima de reflexão. Tendo em vista que sócio-historicamente as palavras 

mobilizadas nos discursos não são neutras, mas obra da interação entre indivíduos 

e suas posições valorativas, nesta pesquisa chamou-nos a atenção estudar os 

discursos em publicações jornalísticas que apresentassem de forma direta ou 

indireta enunciados discursivos produzidos por surdos, por outros sujeitos e pelo 

jornalísta autor da publicação a respeito da surdez. Neste capítulo final, portanto, 

faremos uma retomada das publicações analisadas para depois alinhavá-las em 

reflexões finais e sugestões de novas possibilidades a seguir. 

As publicações em diversos momentos simplificaram questões relacionadas 

aos sujeitos surdos e sua inclusão social. O intérprete apareceu como a solução dos 

problemas educacionais na publicação P1 (Alunos surdos sofrem em sala)28, e as 

cotas para deficientes nas Universidades como a solução para as dificuldades de 

acesso dos surdos que desejam cursar uma faculdade nas publicações P1, P2 

(UFPR pode ter cotas para deficientes) e P3 (Surdo recebe título inédito de mestre 

na UFPR). Pensamos que a medida que o surdo que usa Libras foi ocupando novos 

espaços sociais, a demanda por intérpretes aumentou juntamente com a demanda 

por novos cargos e por organizar os espaços sociais para que o surdo possa ser 

sujeito da e na linguagem. Observemos, porém, que juntamente com isso, questões 

                                            
28

 As manchetes foram colocadas entre parênteses para que o leitor possa retomar com mais 
facilidade a temática da publicação. 
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formativas deste profissional intérprete precisam ser colocadas em pauta para que 

atue com excelência nos diversos ambientes sociais. 

Ressaltamos que as três primeiras reportagens analisadas (P1, P2 e P3), 

todas publicadas no mesmo jornal, parecem estar imbricadas, parecendo-nos que 

há um movimento por parte dos surdos para que as discussões saiam da academia, 

da teoria, e vão para mídia. A mídia tem força social, divulgando discursos em 

grande escala e proporcionando visibilidade, enquanto que publicações científicas 

muitas vezes restringem-se ao público acadêmico. 

Ainda nas primeiras publicações, a leitura labial apareceu em P1, P3 e P4 

(Guarda Municipal usa fantoches contra drogas) como uma tentativa de saída para 

os surdos que precisavam de um intérprete de Libras, mas não o tinham (P1), não o 

queriam ou não precisavam desse profissional (P3), e para os surdos que estavam 

em uma instituição na qual a Libras não é usada (P4). Em todas estas publicações 

citadas, a leitura labial não é aprofundada quanto a sua complexidade, sendo 

generalizada como se fosse um recurso que todo o surdo pudesse e quisesse usar. 

Como discutido anteriormente, para ser feita a leitura labial de uma língua é preciso, 

antes de tudo, ter conhecimento desta língua. A leitura labial,vista de forma 

descontextualizada, parece ser uma possível solução para os problemas dos surdos 

universitários e estudantes, desde que o professor fale de frente para ele. 

A generalização e a simplificação também aparecem em P1, quando o 

jornalista diz ser a situação de C. igual a de 4 mil surdos e em P5 (Alunas surdas 

aprendem a dançar pela vibração do corpo), na qual os surdos são descritos como 

sendo todos capazes de dançar percebendo a música pela vibração do corpo. 

Observemos como a singularidade dos sujeitos é ignorada recorrentemente, talvez 

como consequência do uso da generalização feita pelo jornalista como estratégia 

para gerar notícia. 

Observemos, também, que quando o surdo é colocado em lugar de 

sofrimento, em P1, sua fala quase não aparece, sendo seu discurso falado de forma 

indireta, porém, tanto em P2 como em P3, os surdos receberam mais espaço no 

texto jornalístico, visto que o objetivo era mostrar ao leitor que os surdos têm 

competência para estar na universidade, colocando-o em um lugar de possibilidade 

e não de deficiente. 
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Esta situação também ocorre em P6 (Deficiente auditiva representará Ceará 

no Miss Brasil 2008), na qual a Miss Ceará V.V. recebe destaque por ser surda, algo 

inédito para uma miss, mas sua fala é repleta de possibilidades e de atividades que 

realiza e que não envolve  a surdez especificamente. V.V. recebe destaque por ser 

surda, mas sua fala dá abertura para além da surdez, para a sua campanha de miss, 

seus trabalhos sociais e sua gratidão por ter sido escolhida para representar as 

belezas de sua terra. 

Outras publicações também apresentam possibilidades para a inclusão 

social do surdo de diversas formas. As publicações P7 (Candidata é a primeira 

participante surda no concurso para soberana da festa da Uva), P8 (Lutador com 

deficiência auditiva estreia no MMA) e P14 (A vida segundo os surdos) falam de 

possibilidade e atuação dos surdos em concurso de beleza, em esportes e em 

atividades religiosas. Os surdos tiveram abertura do jornalista, que em seu texto 

alinhavou os discursos dos surdos dando voz para além da falta. Chama-nos a 

atençãoo fato de diversas publicações (P3, P5, P6, P7, P8, P14, P15) discorrerem 

sobre o pioneirismo de surdos se destacando socialmente, ou seja, aqueles que 

antes apareciam ou não pela falta e pelo não saber, passam a destacar-se pelo 

estudo, por ser miss, pela beleza, pelo trabalho social, por ser atleta, padre ou 

artista, discursos que iniciam um movimento de ressignificação da surdez 

destacando o surdo em suas potencialidades. 

Porém, algumas questões sobre a inclusão parecem novamente ser 

simplificadas, como em P9 (Declaração dos Direitos da criança: a turminha muito 

especial de G.), assim como em P1, a inclusão escolar do aluno surdo é colocada de 

forma simplificada. Enquanto que em P1 bastaria um intérprete de Libras para 

solucionar o problema de C., em P9, G. tinha os amigos para cutucá-lo, chamando-o 

quando ele não estava olhando para a professora, ou o professor dois, para ajudar o 

professor regente a dar conta do aluno surdo. 

C., personagem de P1, volta a aparecer em P10 (Sem intérprete, aluno 

surdo abandona curso) com seu caso não resolvido visto que não lhe foi 

providenciado o intérprete de Libras a tempo. Ele, então, abandona o curso e a 

publicação deixa claro que o fez pela falta de intérprete (a instituição não 

providenciou). Nos questionamos se qualquer intérprete de Libras solucionaria as 

dificuldades de C. A questão vai além da presença ou ausência desse profissional 
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em sala de aula, já que este precisa ter boa formação, conhecer os sinais da área 

traduzida, ter abertura para conversar com os professores. Incluir vai além de ter 

amigos, como nos sugere o discurso do jornalista em P9, vai além de ter um 

intérprete em sala (P1 e P10), vai além da reserva de vagas ou das cotas (P1, P2 e 

P3 e P11) e não é só colocar para dentro (P11). O que os enunciados demonstram é 

que a inclusão está acontecendo aos poucos e que, como todo processo histórico, é 

gradual e contraditório, ou seja, enquanto algumas publicações apresentam 

discursos de potencialidade e possibilidade, outras enfatizam a falta e as 

dificuldades enfrentadas pelos surdos. Pensamos que isso faça parte da história da 

inclusão social que é construída através da história de cada caso, de cada surdo que 

teve voz nas publicações analisadas, ressignificando gradualmente a surdez, pois as 

ressignificações ―são construídas na dinâmica da história e estão marcadas pela 

diversidade de experiências dos grupos humanos, com inúmeras contradições e 

confrontos de valorações e interesses sociais‖ (FARACO, 2009, p.51). 

Ainda sobre o intérprete de Libras, destacamos em P12 (Polícia investiga 

denúncia de agressão a deficiente auditivo em Joinville) a importante presença 

desse profissional dando voz ao surdo. Os pais do menino agredido na escola não 

sabiam Libras e não conseguiam entender o que ele lhes contava. Ao chamarem 

uma intérprete, a possibilidade de interação surgiu, pois os sujeitos passaram a falar 

a mesma língua, conseguiram dialogar e o menino pode posicionar-se frente ao 

ocorrido. 

Por fim, a publicação P13 (Cirurgia de implante coclear já é realidade em 

Londrina) apresenta o Implante Coclear, assim como a P18 que fala sobre outra 

cirurgia do ouvido. O implante, em P13, é visto como cura e solução ao problema da 

surdez, porém traz diversos discursos que esclarecem o que realmente é o Implante 

Coclear e o que ele demanda. O discurso da surda, de sua mãe, dos 

fonoaudiólogos, todos trazem a importância do envolvimento da família e do 

acompanhamento pós cirurgia. Com certeza, por ser uma reportagem da área 

médica, traz fortes traços clínico-terapêuticos, mas também contextualiza o Implante 

socialmente. Por outro lado, a publicação P18, (Tratamento inédito em Santa 

Catarina devolve 100% da capacidade auditiva a jovem de Blumenau) apresenta a 

possibilidade da cura da surdez, com depoimentos sensacionalistas que remetem a 

cura e ao milagre que vem de fora, não do surdo, para torná-lo normal. 
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A P15 (Velório de X.S.) e a P16 (Paraná é o estado do Sul com mais 

centenários), são duas reportagens nas quais a surdez aparece associada ao 

envelhecimento. Em P15 X.S., artista plástico, posiciona-se como surdo convicto, já 

em P16, dona B. diz “eu sei que você está falando, mas não consigo entender”. 

Pareceu-nos que X.S. dialogava bem mesmo com surdez, mas B.P. lamentoua falta 

de dialogia em sua vida resultante da não compreensão do que o outro lhe dizia. Ou 

seja, X.S. dialogava com o mundo através de suas obras de arte, enquanto que 

Dona B. pareceu-nos ter morrido dialogicamente. 

Outras publicações destacaram algumas dificuldades vividas por alguns 

surdos tais como a falta de legendas em P19 (Legendas, o próximo desafio da tevê 

na internet) e a falta de intérpretesem P20 (Os surdos e os "fora da Lei") e até 

mesmo abusos como em P17 (Vítima de abusos sexuais de padre nos EUA 

responsabiliza papa), que, assim como em P12, nos contou a história de surdos sem 

voz frente à autoridade do padre, do papa e da professora da escola, 

hierarquicamente superiores aos surdos que acabaram por não serem ouvidos. 

Em P21 (Sou surdo e pós-graduado em Marketing), última publicação 

analisada nesta pesquisa, a possibilidade retorna ao sujeito surdo, sendo sujeito da 

linguagem e posicionando-se como profissional competente e capaz. Como nas 

publicações das misses (P6 e P7) a potencialidade foi destaque, mas em P21 o 

discurso veio acompanhado de um questionamento feito a nós leitores, colocando-

nos para compreender responsivamente, esperando de nós uma atitude: haveria 

vaga para um surdo em nossa empresa? 

Algumas questões em nossa análise organizaram-se em torno das noções de 

dialogismo e responsividade, do discurso interiormente formado na e pela interação 

com outros discursos e na propriedade do enunciado se organizar como resposta a 

outros enunciados, reais ou virtuais, em circulação no contexto discursivo.Os fatos 

apresentados pela mídia jornalística, de surdos vistos como vítimas (P1, P10, P12, 

P17, P20),aproximam-se da história da surdez narrada por pesquisadores da 

abordagem socioantropológica (SKLIAR, 1998, 2003; SACKS, 1990; GOMES, 

2010). Do mesmo modo, a abordagem médico-clínica ainda apresenta, em 

publicações científicas recentes, a percepção sobre a surdez como ―deficiência 

altamente incapacitante‖ (FREITAS e COSTA, 2007, p.744), bem como uma das 

condições mais incapacitantes (BOÉCHAT, RUSSO e ALMEIDA, 2003), o que pode 
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ser percebido na mídia nos discurso de P18, P13, ou seja, discursos que ressoam 

dialogicamente e que são elo entre discursos do passado e do futuro. 

Observemos que, quando a surdez é vista como falta, como problema, a 

solução não vem do surdo, mas sim de fora: o surdo submete-se a cirurgia para 

tentar recuperar a audição, o surdo precisa de um intérprete para seguir o curso, o 

surdo precisa dos amigos para que ele não perca os conteúdos de sala. Enquanto 

parte da mídia apresenta a falta,também mostra possibilidades vindas do próprio 

sujeito surdo. A possibilidade de beleza, nas misses, a possibilidade de liderar uma 

paróquia, com o padre W., a possibilidade de ser mestre, de ser um bom 

profissional, um esportista ou ator. Isso demonstra como as contradições da 

linguagem do passado e do presente saem da conversa cotidiana do boca a boca e 

ressurgem ressignificadas nas notícias dos jornais. 

No ambiente educacional falou-se sobre a questão da inclusão como um 

processo em construção. Existem garantias legais de que o aluno tem direito à 

inclusão, a um intérprete em sala, se assim desejar, porém, em algumas 

publicações, os discursos mostram as dificuldades enfrentadas por eles: a 

dificuldade de contratação do intérprete – as dificuldades burocráticas que envolvem 

colocar a Lei em prática. Embora todas as reportagens tenham sido publicadas 

depois da oficialização da Libras, em 2002, e do Decreto 5.626/2005, e, como 

escreve Gomes (2010), apesar das mudanças, de novos conceitos e significações 

transmutadas, o surdo segue sendo incluído e excluído, sendo que todas as 

publicações que falam da temática da educação no ensino superior apontam 

problemas de acessibilidade (P1, P2, P3, P10, P11). 

Alguns autores da perspectiva socioantropológica falam de um surdo ideal, 

que aprende Libras desde pequeno, que é fluente na língua de sinaisa ponto de, a 

partir dela, desenvolver seu conhecimento em outras línguas, um surdo que cresce 

em uma família bilíngue ou uma família surda que usa língua de sinais com fluência. 

Porém, a grande maioria dos surdos brasileiros é falada em português e neste 

núcleo familiar aprende a dialogar em um ambiente no qual a maioria são ouvintes e 

falantes do português. 

O surdo tem direito de aprender a Libras, de tê-la como língua de 

aprendizagem escolar e interação social se assim ele desejar. A língua de sinais 

deve ser tão respeitada quanto o português é, e para isso será preciso ainda muita 
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luta dos surdos para a disseminação da Libras e o direito à escola bilíngue. Porém, 

ter direito à escola que ministre aulas em português/Libras é também, para nós, o 

direito de escolha: estudar ou não nesta escola. 

De forma alguma menosprezamos os estudos feitos até aqui, nem as 

propostas teóricas que foram de fundamental importância para que diversas 

conquistas fossem alcançadas pelos surdos, porém, alguns surdos vêm discursando 

e sendo discursados fora de seus contextos sociais e históricos, padronizando-se e 

sendo padronizados. 

Em vista disso, ressalta-se que a presente pesquisa buscou analisar 

enunciados discursivos produzidos por surdos, por outros sujeitos e pelo jornalísta 

autor da publicação a respeito da surdez, e o fez tendo como base a perspectiva 

sócio-histórica. Esta nos possibilitou refletir sobre conceitos utilizados na área da 

surdez e pouco questionados até o presente momento como a Cultura Surda e 

Identidade Surda. A identidade e a Cultura Surda são permeadas por forças 

centrípetas, de unificação e centralização de suas ideias. Seus pressupostos são 

repetidos possivelmente como uma forma de defesa que os surdos sinalizadores 

têm e que foi necessária por um tempo para assumir um novo lugar social, legalizar 

a Libras e o direito à acessibilidade. Porém, ao padronizar uma cultura e identidade 

a partir de uma característica biológica e da língua falada, excluímos muitas pessoas 

que não se encaixam nesse perfil. Percebemos surdos se esforçando para 

preencherem as características da Identidade Surda, de Perlin (2006b), para serem 

aceitos em sua comunidade. Surdos que temem oralizar por medo de serem 

excluídos, e surdos que tentam ser aceitos pela comunidade surda, mas como se 

tornaram surdos depois de adultos, nunca serão vistos como tendo uma Identidade 

Surda. 

Sabemos que a identidade é constantemente constituída através das 

interações sociais feitas na e pela linguagem, porém, embora a linguagem possibilite 

essa construção, não podemos determinar a identidade unicamente a partir da 

língua falada. Nem todos os que falam português têm a mesma identidade, nem 

todos os que usam língua americana de sinais têm a mesma identidade. Se 

tomarmos uma identidade como única e padrão, estaremos levando a morte aos 

sujeitos singulares. Os surdos podem possuir sim características em comum, 

vivências próximas, dificuldade semelhantes, e podem também não possuir. 
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Nesta pesquisa, buscamos apresentar uma visão diferente a respeito da 

surdez e dos surdos. Lançamos uma nova voz para dialogar com os discursos da 

área: a Perspectiva Sócio-Histórica, que nos acompanhou na análise das 

publicações desta pesquisa. Nesta perspectiva, o surdo é visto de forma singular e 

constituído socialmente e historicamente. Nesta perspectiva, a língua de sinais não é 

propriedade do surdo nem do ouvinte, afinal, língua não tem dono e só terá sentido 

na dialogia. Portanto, mais do que a escolha por uma língua, interessa-nos a 

possibilidade de diálogo. A linguagem não deve ser limitada por ser visual ou 

auditiva, nem em como é utilizada na produção de enunciados; cada língua possui 

uma estrutura subjacente independente da modalidade de enunciação, seja esta 

auditivo-oral ou viso-gestual. Desse modo, a língua oral e a língua de sinais não 

constituem uma oposição, mas sim, línguas diferentes e igualmente possíveis para 

que as interações dialógicas aconteçam. 

Nosso anseio é que essa Perspectiva Sócio-histórica nos possibilite 

ressignificar a surdez para além das generalizações organicistas e culturais, afinal 

cada surdo, como cada ser humano, se desenvolve a partir das condições materiais 

que determinam sua existência, incluindo a materialidade da linguagem que se 

constitui por meio das relações estabelecidas com os vários outros, inclusive com os 

textos de jornal. Somente assim, podemos pensar em movimentos de 

acessibilidade, pois dessa forma esse pensar tem outro sentido, sentido este que vai 

muito além dos sentidos veiculados até o momento nas notícias jornalísticas, nas 

bocas das pessoas, nos textos acadêmicos. 

A partir disso, esperamos que esta tese tenha trazido algumas vozes para 

iniciar um movimento de forças centrífugas, ou seja, que pesquisas sejam feitas com 

essa perspectiva na área da surdez, que outras vozes sejam ouvidas, que novas 

possibilidades sejam aceitas, que os sujeitos sejam vistos como sujeitos da 

linguagem de forma contextualizada sócio-historicamente. Esperamos que relações 

sociais efetivas sejam levadas em conta, independentemente da língua ou das 

características biológicas, que a dialogia seja, então, um direito respeitado em 

português, em Libras e em qualquer outra língua. 
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