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Resumo 

 

 

Vasconcelos, L. S. (2013). Afiliação de estudantes surdas oralizadas à educação superior. 

Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em Psicologia, Universidade 

Federal da Bahia, Salvador. 

 

De um lado, a surdez tem sempre convocado as diferentes formas de conhecer e significar o 

mundo a repensar questões que lhes são essenciais. De outro, a educação superior tem 

demonstrado um interesse crescente e recente em se repensar e se fazer lugar de inclusão de 

novos estudantes. Neste trabalho, esses dois temas se encontram, confrontados na experiência 

de duas estudantes surdas. A psicologia do desenvolvimento, identificada historicamente com 

uma visão reabilitadora da deficiência e esvaziada de uma compreensão do social, apenas 

começa a retomar seu lugar nas discussões sobre a surdez. Na educação superior, ainda sob 

efeito da tradição de atenção exclusiva à criança, os psicólogos repetem uma atuação 

normatizadora empregada nos outros níveis de ensino, pouco considerando as especificidades 

e novas demandas que se colocam a partir das transformações pelas quais passa a 

universidade brasileira. Na busca por olhares que possam contribuir para um 

reposicionamento da psicologia diante do tema, dois referenciais teóricos são adotados: a 

etnometodologia e os estudos sobre deficiência. O conceito de afiliação estudantil e o de 

etnométodos são os eixos, em torno dos quais busquei organizar o material produzido. O 

modelo social da deficiência, assim como as diferenças entre os teóricos da primeira e da 

segunda geração de estudos sobre deficiência, serviram de dispositivo lógico para interpretar 

os dados. Como instrumentos de produção dos dados, foram realizadas entrevistas semi-

estruturadas, conduzidas desde a compreensão de entrevista como “ texto negociado” ; e foi 

mantido um diário de campo, sustentado no conceito de implicação, de Jacques Ardoino. O 

desafio metodológico, centrado particularmente nas diferentes linguagens em cena na relação 

com as participantes, e ético, imposto pela escolha de radicalizar a compreensão da realidade 

como construída, resulta na tentativa de garantir uma participação ativa das estudantes na 

produção e interpretação dos dados. Interpretação esta que aponta para o pouco conhecimento 

sobre as especificidades da experiência do estudante surdo e para a manutenção de uma lógica 

essencialmente meritocrática, com efeitos subjetivos significativos na pessoa surda e com a 
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ratificação de um olhar estereotipado do social para a surdez. Também nesta pesquisa, a 

experiência da surdez demanda a reelaboração de conceitos e um comprometimento radical 

com a valorização das diferenças e o envolvimento mais efetivo das instituições de ensino na 

construção de uma educação superior também para surdos, assumindo seu papel na 

transformação das sociedades. Para tanto, e isso nos permite afirmar as diferenças encontradas 

nas duas histórias aqui apresentadas, a proposição e implementação de políticas públicas 

efetivas passam, necessariamente, pelo olhar atento ao particular.  

 

Palavras-chave: surdez, educação superior, estudos sobre deficiência, etnometodologia.  
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Abstract 

 

 

Vasconcelos, L. S. (2013). The affiliation of female, oral deaf students to higher education.  

Master’s dissertation.  Post-graduate programme in Psychology, Federal University of 

Bahia (Universidade Federal da Bahia: UFBA), Salvador. 

 

On the one hand, deafness has always welcomed different ways of knowing and signifying the 

world in order to rethink the issues essential to them.  On the other, higher education has 

demonstrated a recent and growing interest in rethinking and creating space for the inclusion 

of new students. This work brings together these two themes through the experience of two 

female deaf students. Development psychology, historically identified with a view of 

disability characterized by rehabilitation and devoid of an understanding of the social, has 

only just begun to take up its place in discussions regarding deafness. In higher education, 

which still suffers the effects of a tradition that exclusively attends to the child, psychologists 

have repeated the standardizing operations employed at other levels of education, taking little 

account of the specificities and new demands that have arisen from the transformations taking 

place in Brazilian universities. In the search for views that may contribute to the repositioning 

of psychology in relation to these themes, two theoretical frameworks were adopted: 

ethnomethodology and disability studies.  The concepts of student affiliation and 

ethnomethods are the pivots around which I have sought to organize the produced material. 

The social model of disability, as well as the differences between the theories of first- and 

second-generation disability studies, serve as the logical devices for the interpretation of data. 

The semi-structured interview was used as a data production instrument, conducted on an 

understanding of the interview as “negotiated text”; while a field diary, supported by Jacques 

Ardoino’s concept of involvement, was maintained. The methodological challenge, 

particularly centred on the different languages in play in relation to the participants, as well as 

the ethical one, imposed by the choice of a radical understanding of reality as constructed, 

both resulted in an attempt to ensure the active participation of the students in data production 

and interpretation. This demonstrated the lack of knowledge about the specificities of the deaf 

student’s experience and the maintenance of an essentially meritocratic logic, which has 

significant subjective effects on the deaf person and ratifies a stereotypical social view of 
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deafness. Furthermore, the experience of deafness in this research requires a rewriting of 

concepts, a radical commitment to valuing difference and the more effective involvement of 

education institutions in the construction of a form of higher education that is also for deaf 

people and assumes a role in the transformation of society.  For this reason, and the 

differences found in the two stories presented here allow us to make this assertion, the 

proposition and implementation of effective public policies must, necessarily, be particularly 

attentive to personal experiences. 

Key words: deafness, higher education, disability studies, ethnomethodology. 
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Apresentação 

 

Vou ficar mais um pouquinho 

Para ver se eu aprendo alguma coisa  

Nessa parte do caminho. 

Martelo o tempo pra eu ficar mais pianinho, 

Com as coisas que eu gosto  

E que nunca são efêmeras 

E que estão despetaladas, acabadas 

Sempre pedem um tipo de recomeço. 

 

Efêmera, Tulipa Ruiz 

 

Para Santos (2011), uma das teses que embasam o que defende como novo paradigma 

para as ciências é a afirmação de que “todo conhecimento é autoconhecimento” (p.80). Seu 

“paradigma de um conhecimento prudente para uma vida decente” é a sua versão de 

paradigma emergente na ciência, ainda não consolidado, mas já anunciado. O paradigma que 

emerge, sobre o qual apenas podemos especular, posto que nos encontramos em um momento 

de transição, sucede o paradigma ainda dominante nas ciências, baseado no modelo de 

racionalidade que se delineia a partir da revolução científica, no século XVI, desenvolvendo-

se, essencialmente, no âmbito das ciências naturais (Santos, 2011). 

Esta tese trata da distinção sujeito e objeto, que, neste novo paradigma, se desfaz. 

Santos (2011) propõe uma relação compreensiva e íntima com aquilo que estudamos. Assim, 

a ciência se aproxima da arte e sua dimensão estética é reconhecida. Isso retira a ciência do 

âmbito da descoberta e a coloca no âmbito da criação: “A ciência não descobre, cria, e o acto 

criativo protagonizado por cada cientista e pela comunidade científica no seu conjunto tem de 

se conhecer intimamente antes que conheça o que com ele se conhece do real” (Santos, 2011, 

p. 83). 

Para tratar deste mesmo tema, Ardoino (1991) retoma o conceito de implicação, que 

fala do envolvimento pessoal e coletivo do pesquisador em sua práxis. À racionalidade, matriz 

dominante da ciência moderna, agregam-se motivações, desejos, projeções, identificações, 

como co-construtores do conhecimento, mesmo o científico. Portanto, na relação entre 
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pesquisador e pesquisado, não é só o objeto que se desvela, mas também o sujeito. Se é que 

ainda faz sentido o emprego dessas expressões.  

A dimensão inconsciente é também incluída no fazer científico, e os motivos pelos 

quais escolhemos um tema de pesquisa, ou pelos quais nos filiamos a esta ou aquela 

abordagem teórico-metodológica, não estão claros desde o começo e talvez nunca o estejam 

plenamente. Como afirma Ardoino (1991, p. 04): 

A implicação é então, algo da ordem da opacidade. E isso se torna muito importante quando devemos 

trabalhar nossas implicações, como pesquisador ou como alguém imerso na prática. Precisamos 

entender que isso não será realizado numa perspectiva de transparência, de clareza progressiva, de 

higiene ou de ascese. A implicação se dá por referência a terceiros, a outros olhares e por nossa 

presença efetiva, pela ação mediadora das alterações que acontecem. E nenhuma auto-análise é possível 

nesse assunto.1 (Grifo no original) 

Portanto, nos resta tentar arriscar uma elaboração que ultrapasse os objetivos 

enunciados. O diário de campo foi o espaço privilegiado para esta construção, nem sempre 

explícita, mas nunca despersonalizada. O reconhecimento de que tudo isso incide sobre a 

produção científica, da escolha do tema à interpretação dos dados, vem fortalecendo a prática 

de que as concepções e opiniões do pesquisador sobre o tema sejam também apresentadas ao 

leitor.  

Assim, em um dado momento, foi necessário realizar o trabalho de recuperar minha 

própria experiência como estudante universitária. Larrosa (2002) diz que a verdadeira 

experiência é aquela que nos atravessa, que nos acontece. Não uma experiência pela qual 

passamos, mas que se passa conosco, que nos transforma. A experiência permanece em nós. 

Eu diria que uma experiência de fato é aquela que não termina de significar, aquela para a 

qual voltamos, ainda que já distante no tempo e no espaço, e da qual não cessamos de 

descobrir novos detalhes, sentidos, pontos de contato através dos quais nos vamos “tornando” 

quem somos. É por isso que posso dizer que tive e tenho uma experiência universitária, que 

não é o mesmo de ser ou ter sido universitária.  

Para mim, para a minha família, entrar na universidade sempre foi uma consequência 

natural de terminar o ensino médio. Ainda na década de 1920, meus bisavós, pais do meu avô 

materno, se mudaram do interior da Bahia para Belo Horizonte para que os filhos pudessem 

dar continuidade aos estudos. Isso dizia respeito, contudo, aos filhos homens, às mulheres 

restava casar e/ou, no máximo, tornarem-se professoras. Em Belo Horizonte, meu tio avô 

                                                 
1 Tradução nossa. 
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estudou Engenharia e meu avô, Direito. Na geração da minha mãe, as mulheres já começavam 

a adquirir alguns direitos e ela e minha tia vieram para Salvador para estudar, abrindo o 

caminho para seus outros irmãos e irmãs. Minha mãe formou-se em Serviço Social, pela 

Universidade Católica de Salvador, e atuou no serviço público até se aposentar, recentemente.  

Na minha família paterna, também do interior da Bahia, meu pai foi o primeiro a 

ingressar na universidade, se tornando referência para as irmãs, primos, sobrinhos e filhos. Ele 

começou a trabalhar ainda jovem no Banco do Brasil e, já como funcionário, pediu 

transferência para São Paulo, para viabilizar a faculdade. E foi pelo sonho de meu pai de fazer 

faculdade, que eu, filha e neta de baianos, nasci paulistana. Ele estudou Contabilidade na 

Universidade de São Paulo, USP, e mais tarde fez mestrado nessa mesma Universidade. Sua 

dissertação estava pronta, faltando apenas a defesa, quando faleceu em um acidente de carro. 

Mais tarde, pela iniciativa de um amigo, a USP reconheceu sua dissertação e lhe outorgou o 

grau de mestre, postumamente.  

Seguindo o roteiro previsto, passei no primeiro vestibular que prestei e entrei na 

Universidade de Brasília (UnB) no curso de Psicologia. Na mesma época, fui aprovada 

também em uma faculdade particular para Direito e resolvi fazer os dois cursos. A faculdade 

de Direito era uma continuidade do segundo grau. Não consegui suportar mais do que um 

semestre. Embora hoje saiba que escolhi o curso certo, tenho certeza de que, na época, não foi 

uma escolha entre Direito e Psicologia, mas entre uma faculdade e uma universidade, entre a 

mesmice e o novo. Eu ansiava por mudança, precisava de autonomia, desejava o desafio de 

enfrentar o estranhamento. E foi isso tudo que eu encontrei na UnB, começando uma nova 

etapa da minha vida.  

A UnB faz parte de um capítulo muito importante da história da Universidade 

Brasileira. Seu projeto inicial foi elaborado por Anísio Teixeira, em 1960, a convite do então 

presidente Juscelino Kubitschek. Na sua elaboração, ele resgatou muitos aspectos de outro 

projeto realizado em 1934, mas nunca implementado, para a criação da Universidade do 

Distrito Federal. Participaram desse primeiro projeto, entre outros, Villa-Lobos, Cândido 

Portinari, Gilberto Freire e Mário de Andrade. Infelizmente, essa experiência dura apenas até 

o golpe de 1964, que ocupa militarmente a UnB, exila Anísio Teixeira e demite a maioria dos 

professores e pesquisadores (Almeida Filho, 2007). Essa ação enfática dá a medida da 

dimensão revolucionária do projeto de Anísio. 

Porém, a história não pode ser apagada e, de um jeito ou de outro, o ideal de uma 

formação interdisciplinar acabava encontrando brechas e se fazendo presente no cotidiano da 
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UnB. No curso de Psicologia, o currículo era composto de pouquíssimas matérias 

obrigatórias, muitas matérias optativas, de modo que os alunos podiam traçar caminhos 

variados, além de uma carga alta dos chamados módulos livres, que eram créditos para cursar 

disciplinas, em qualquer departamento. O estudante tinha muita liberdade para construir seu 

curso e eu aproveitei bastante fazendo todas as matérias que podia, nas mais diferentes áreas. 

Hoje, acho que essa convivência com diferentes disciplinas e alunos de vários cursos, foi um 

dos aspectos mais significativos da minha formação pessoal e profissional, se é que se 

separam. Cada vez que tenho contato com outros modelos de currículo, valorizo mais ainda 

esse formato. 

Meu itinerário pela universidade foi se orientando muito mais por afiliações afetivas 

do que intelectuais. As regras para o ingresso em pesquisas e estágios não eram claras e 

pareciam muito mais dependentes dos gostos e caprichos dos professores do que de nossas 

competências ou desejos. Eu achava difícil me adaptar a esse jogo de poder e para mim 

parecia ainda mais grave que isso acontecesse em um curso de Psicologia. Sem saber, sentia 

falta de uma “pedagogia da afiliação” (Coulon, 1995b, 2008) e de um efetivo e afetivo 

engajamento dos professores na nossa construção da condição de membros. Encontrei 

acolhimento entre algumas professoras que trabalhavam na fronteira entre psicologia e 

educação e por aí segui, e sigo ainda.  

A graduação foi também um tempo de muitas viagens, custeadas com o que ganhava 

como professora de inglês, emprego com horários bem flexíveis, que se adaptava bem à rotina 

da faculdade, no qual permaneci durante toda a graduação. No fim do primeiro ano, com duas 

amigas da UnB, viajei para o Chile, o Peru e a Bolívia. No ano seguinte, fui para Cuba, para 

um congresso e fiquei lá por três semanas, realizando um sonho. No outro, tranquei a 

faculdade por dois semestres e fui para a Europa, onde fiquei por pouco mais de um ano, 

conheci muitos lugares, estudei inglês e amadureci bastante. Com certeza, o que aprendi 

nessas, e em outras viagens, deve ser creditado como parte fundamental da minha formação.  

Se não fosse por mais nada, a passagem pela UnB já teria valido por ter me 

proporcionado uma redescoberta de Brasília. Cidade muito bem vivida na infância, mas com a 

qual não me identificava em nada na adolescência. Quando entrei na UnB, pude descobrir 

uma nova Brasília, com muitas atividades culturais, teatro, música, o Festival de Cinema, uma 

movimentação política intensa, muito esoterismo, muita maluquice e a poucos quilômetros de 

lindas cachoeiras. Fiz amizades muito especiais, que hoje se espalharam pelo mundo, mas que 
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continuam sendo muito importantes. Pertencer à universidade me ajudou a pertencer à cidade, 

que reaprendi a admirar.  

Quando terminei a faculdade, vim morar em Salvador. Durante os primeiros anos, 

mesmo tendo feito duas especializações excelentes, me sentia meio órfã por não ter nenhuma 

ligação com a Universidade. Comecei fazendo uma matéria como aluna especial na Faculdade 

de Educação. Um tempo depois, em 2008, passei no concurso para professora substituta no 

então Departamento de Psicologia, hoje Instituto, na Universidade Federal da Bahia, UFBA. 

Atuei por dois anos ministrando as disciplinas de Grafismo e Psicomotricidade. Essa foi uma 

experiência incrível, os alunos sempre muito dedicados e atenciosos, bem diferente das 

histórias frequentes que ouvia de amigos que davam aula em faculdades particulares. Fui 

aprendendo com eles a conhecer o funcionamento da UFBA e fui me afiliando aos poucos, 

por um caminho pouco usual, de professora a estudante, fazendo algumas matérias como 

aluna especial.  

No entanto, uma transformação mais profunda da minha relação com a Universidade 

se deu a partir da minha entrada no grupo de pesquisa Observatório da Vida Estudantil, o 

OVE, em 2009. Desde então tenho reelaborado muitas vezes minha experiência universitária. 

Entre outras coisas, pude entender, mais profundamente, que ter tido a chance de fazer um 

curso superior em uma instituição pública foi um grande privilégio, que implica também na 

responsabilidade em dar um retorno para a sociedade.  

No grupo, aprendo com as leituras, com as pesquisas, mas principalmente com a 

convivência com os outros membros, pessoas com histórias e itinerários bem distintos dos 

meus. Vou aprendendo que diversos caminhos são possíveis e que as pessoas vivem a 

universidade de modos distintos, umas simplesmente passando por ela, outras se deixando 

transformar. Com isso, possibilidades novas de ressignificação da minha própria experiência 

como estudante universitária são constantemente postas.  

Finalmente, em 2011, entrei na UFBA como aluna regular do mestrado em Psicologia 

do Desenvolvimento. Trabalhar com estudantes universitários pareceu uma escolha natural, 

dada minha participação no OVE. Os motivos menos óbvios foram se revelando aos poucos. 

Penso que, na minha história, social e economicamente privilegiada, embora construída 

sempre com muito trabalho e escolhas difíceis, fazer um curso superior era quase garantido, 

mas foram outras as condições que me garantiram realmente ter uma experiência universitária 

e fazer da universidade um lugar de pertencimento e de transformação pessoal. Pesquisar 
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sobre o tema é uma tentativa de ajudar a garantir que a experiência universitária assim o seja, 

para outros.  

Ao contrário da minha relação com a universidade, dada como certa, desde muito 

cedo, minha relação com a surdez começa meio por acaso, como psicóloga clínica. Em 2006, 

comecei a acompanhar no consultório, em parceria com a fonoaudióloga, uma adolescente 

surda. A despeito de todo o esforço, seu e de sua família, Sofia2 chegou com uma história que 

exemplificava o fracasso da educação de surdos, amplamente relatado na literatura. Aos 

quatorze anos, havia passado por diversas escolas e avançado pelas séries, mas sem estar nem 

mesmo alfabetizada. Fazia uso da linguagem oral, porém de forma muito precária e tinha 

resistência ao uso da língua de sinais. A família havia sido orientada que o contato com essa 

língua comprometeria a tão desejada oralização. Essa é uma compreensão com a qual tenho 

me deparado inúmeras vezes na minha prática e me parece mais sustentada na disputa entre 

diferentes metodologias de educação de surdos, do que em evidências empíricas concretas 

(Sacks, 1996). 

Foi apenas com o trabalho com Sofia que tive notícia das divergências apaixonadas 

entre os defensores do oralismo e os do bilinguismo. Em equipe, entendemos que Sofia 

precisava ser inserida na linguagem e conseguimos que ela e sua família começassem um 

trabalho de aquisição da Língua Brasileira de Sinais, LIBRAS. Para nós, era urgente que ela 

desenvolvesse uma linguagem mais elaborada, para além de alguns gestos caseiros e umas 

poucas palavras. Seu desenvolvimento foi surpreendente. Hoje posso compreender que, 

naquele momento, minha relação com a LIBRAS foi utilitária, entendendo-a como um 

instrumento para aquisição da linguagem oral. Para facilitar minha comunicação com Sofia, 

fiz o módulo inicial do curso de LIBRAS com duração de um semestre. Aprendi alguns 

sinais, mas não cheguei a aprender a estrutura da língua.  

No final de 2008, fui convidada para ser a psicóloga da equipe do serviço de Implante 

Coclear do Hospital Santo Antônio, que iniciou suas atividades no início de 2009. Apesar de 

gostar muito do trabalho, ele me pôs em contato com questionamentos éticos importantes. O 

implante coclear é uma prática inevitavelmente ouvintista? Será que defender o direito de 

escolha do surdo e de sua família não é uma justificativa frágil? Será possível falar 

verdadeiramente de escolha, diante da relação desigual de poder entre a cultura ouvinte 

dominante e a cultura surda?  

                                                 
2 Nome fictício. 
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Compreendo que um dos objetivos implícitos que motivou a realização deste trabalho 

foi a tentativa de responder a essas perguntas. Chegando ao final, não sei se esse objetivo foi 

alcançado. Antes, novas e furtivas formas do ouvintismo foram se revelando. Por hora, 

reconheço mudanças significativas na minha prática cotidiana com os surdos e suas famílias, 

além de manter uma atitude de constante questionamento sobre as sutilezas dessa relação de 

poder.  
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Introdução 

 

Historicamente, a surdez tem confrontado as diferentes formas de conhecer e significar 

o mundo com questões que lhes são essenciais. Na filosofia, se vê no centro das discussões 

sobre o conhecimento e da disputa travada entre empiristas e racionalistas (Virole, 2006). Na 

religião, vai de encontro à noção de que só se chega a deus pela escuta de sua palavra 

(Bayton, 1992; Braddock & Parish, 2001). Na psicologia, promove o repensar acerca da 

relação entre pensamento e linguagem (Sacks, 1996). Nas ciências sociais, questiona as 

definições de cultura e identidade (Skliar, 2010). Na linguística, derruba conceitos arraigados, 

com a construção de uma língua visual, não oral e ágrafa (Virole, 2006). Na bioética, 

radicaliza o princípio da autonomia reprodutiva, ao demandar o direito de escolher embriões 

com maiores chance de originarem filhos surdos (Diniz, 2003).  

Aquele que se dispõe confrontar-se com a surdez e com os surdos, olhá-los, ouvi-los, 

entrar em contato, de fato, com as diferenças, tem a chance de questionar a si mesmo e suas 

supostas certezas, deixando-se transformar por esta experiência. Esse trabalho se constrói pelo 

diálogo entre a surdez e dois referenciais teóricos, a etnometodologia e os estudos sobre 

deficiência. O tempo de um mestrado é apenas suficiente para dar os primeiros passos nesse 

itinerário, que se não for radical, não vale. Assim, este texto, é tanto sobre estudantes surdos 

universitários, como sobre os trechos iniciais do meu percurso nesse campo, desde uma ou 

duas incertezas até muitas delas.  

A educação superior é o cenário no qual a surdez é posta em cena, ora como 

característica constitutiva do surdo, ora na sua acepção metafórica, enquanto impossibilidade 

de escuta da instituição de ensino e de seus membros às especificidades do estudante surdo. O 

enredo é a busca por recuperar o sujeito, tornado invisível pelas disputas teóricas e artifícios 

da ciência.  

A educação de surdos tem uma história marcada por oposições radicais entre 

diferentes abordagens. Destaca-se aqui o bilinguismo, que entende que a língua de sinais é a 

língua natural dos surdos, que devem ter acesso ao português, em sua modalidade escrita, 

como segunda língua; e o oralismo, que utiliza técnicas e equipamentos para que a pessoa 

surda aprenda a falar e se comunicar por meio da leitura oro-facial (LOF). O contato com 

surdos oralizados, que buscam o implante coclear como forma de potencializar sua audição e 

melhorar sua oralização, me levou a buscar a literatura. Constatei, contudo, que, embora esta 
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seja uma escolha possível, existe pouco material a respeito, uma vez que os estudos atuais 

tendem a pesquisar e defender o bilinguismo. De modo geral, a psicologia tem tido escassa 

participação nesta discussão (Bisol, Simioni & Sperb, 2008). 

Esse tema surge e se constitui como objeto possível de pesquisa, a partir da minha 

atuação como membro da equipe do serviço de implante coclear do Núcleo de Reabilitação 

Auditiva do Hospital Santo Antônio. Neste trabalho, o contato com pessoas surdas e a escuta 

de suas histórias de escolarização apontam para uma dificuldade crescente, na medida em que 

elas avançam em seu percurso escolar. Embora muitas expressem o desejo de ingressar na 

universidade, e algumas poucas até o consigam, as barreiras, impostas principalmente por 

dificuldades relacionadas à linguagem, que resultam em especificidades na comunicação com 

o outro, acabam dificultando a continuidade dos estudos.  

A decisão de pesquisar sobre o surdo no contexto universitário irá se dar, 

posteriormente, no âmbito da minha participação no grupo de pesquisa Observatório da Vida 

Estudantil - OVE, cujo propósito é promover estudos e ações que contribuam para o acesso e 

permanência, com qualidade, de estudantes na educação superior. Os trabalhos de pesquisa 

empreendidos pelo OVE até o momento dão a medida da importância da universidade como 

lugar de construção de subjetividades e de transformação social, ao mesmo tempo em que 

apontam para a escassez de produção científica brasileira nesse campo. Quando tomamos a 

população estudantil jovem, a experiência de ser estudante universitário promove uma 

ressignificação do lugar de cada sujeito, coincidindo, em geral, com outras importantes 

transições a caminho da vida adulta.  

Também a partir das pesquisas realizadas, emerge a necessidade de que a universidade 

seja pensada como ambiente de inclusão e se prepare, realmente, para receber a todos, 

garantindo a satisfação de necessidades educativas para uma população diversa. Entende-se 

que o acesso ao ensino superior não garante o acesso ao saber. Coulon (2008) sustenta que é 

preciso que o estudante se aproprie de seu novo lugar, compreenda suas regras, construa 

formas de responder às suas demandas dando sentido, dessa forma, às suas experiências. A 

este processo de tornar-se estudante universitário, Coulon (2008) vai chamar de afiliação 

estudantil. Os instrumentos e estratégias por meio das quais o estudante constrói sua afiliação 

podem ser entendidos como etnométodos, ou seja, métodos pelos quais tentamos dar conta 

das demandas práticas cotidianas, que são individualmente empregados, porém marcados pelo 

contexto social do qual fazemos parte.  
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O problema de pesquisa aqui proposto surge da suposição de que, para o estudante 

com alguma deficiência, o percurso até a afiliação apresenta dificuldades específicas, que se 

somam a outras enfrentadas por qualquer estudante. No caso da deficiência auditiva, supus 

que as desigualdades linguísticas se apresentariam como principal fator dificultador. Afinal a 

compreensão do código institucional e a apropriação da linguagem natural do grupo, por 

exemplo, aspectos importantes no processo de tornar-se um estudante, dependem, em grande 

parte, da habilidade comunicativa e de interpretação. 

Embora os etnométodos sejam construídos e exercitados de forma individual, entende-

se que a instituição deve tomar para si a responsabilidade de facilitar e acompanhar os que 

nela ingressam no seu processo de afiliação. Conhecer as dificuldades específicas da afiliação 

do estudante surdo é fundamental para garantir não apenas seu acesso, mas, igualmente, seu 

sucesso na universidade. Atualmente, a universidade passa por transformações estruturais 

importantes, o que pode definir um momento propício para revisitar o tema da inclusão.  

As pressões sociais pela ampliação do acesso ao ensino superior têm resultado em 

ações concretas no sentido de garantir uma maior abertura das universidades e faculdades ao 

seu público potencial, podendo-se identificar uma série de mudanças intensificadas, 

especialmente, a partir dos anos noventas (Oliveira, Catani, Hey & Azevedo, 2008). Esta 

abertura, que ainda está longe de se constituir como verdadeira democratização3, é ainda 

tímida quando comparada a outros países. Mas, a partir dela, a universidade se depara com 

um novo público, bem mais heterogêneo, e com a necessidade, portanto, de conhecê-lo e de se 

preparar para atender, com qualidade, suas demandas específicas. Mesmo sendo um marco na 

história recente da educação superior, a abertura inicial ainda não inclui em sua pauta, 

claramente, o acesso de pessoas deficientes. 

O Estado brasileiro fez uma opção pela educação inclusiva, estabelecendo-a como 

modelo a ser implementado. Esta decisão está posta já na Constituição de 1988 e, desde então, 

vem sendo elaborada, em consonância com o movimento mundial de discussão e elaboração 

de políticas que garantam sua prática. As diversas experiências em curso, em todo o país, se 

constituem como tentativas de aproximar essa prática dos parâmetros ideais expressos na lei 

(Alves et al., 2011). A produção de conhecimento sobre o tema e a promoção de espaços de 

trocas teóricas e práticas se constituem como elementos de aperfeiçoamento destas 

experiências.  

                                                 
3 Democratização concebida, aqui, como igualdade de chances de acesso e permanência na 
universidade. 
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O conceito de deficiência deve ser aqui compreendido a partir de um conjunto de 

estudos denominados estudos sobre deficiência, que surge no Reino Unido e nos Estados 

Unidos na década de 1970, e que se contrapõe ao modelo biomédico, que traz uma concepção 

de deficiência como uma tragédia pessoal, devendo, portanto, ser experienciada e 

compreendida no âmbito do privado. O modelo social, proposto por esse movimento, entende 

a deficiência como resultado de uma estrutura social que oprime os sujeitos com corpos fora 

da norma, uma questão, portanto, de justiça social, legitimando a adoção de ações de 

reparação da desigualdade (Diniz, 2007). 

Estes estudos se fundam sobre a percepção de que as pessoas com deficiência 

precisam ter papel ativo na transformação da compreensão social relativa à própria 

deficiência. A experiência de ser universitário coloca o sujeito em uma posição de distinção 

social positiva, recolocando a relação entre deficiência e capacidade e contribuindo para a 

construção de outro olhar da esfera social sobre o surdo e a surdez. Para a pessoa surda, 

tornar-se um universitário e experimentar as dificuldades e conquistas cotidianas desta 

condição, pode se constituir como instrumento tanto de re-significação subjetiva da surdez, 

quanto de compromisso de transformação social e de defesa contra a discriminação da pessoa 

surda.  

Por tudo isso, o processo de afiliação estudantil, com seus desafios e conquistas, é um 

momento propício para que as concepções sobre a surdez e o ser surdo sejam trazidas à cena. 

Três questões de pesquisa orientam este trabalho: quais são os etnométodos empregados pelas 

estudantes surdas para lidar com os desafios cotidianos da experiência como estudantes 

universitárias; que concepções sobre a surdez e sobre si mesmas aparecem no discurso 

construído sobre essa experiência, e; qual tem sido a participação da instituição de ensino 

nesses processos, através dos professores, funcionários e ações institucionais concretas. 
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Capítulo I – “É o mesmo o sol de ontem ou é outro o seu fogo?”4 

 

1.1 A Construção Social da Surdez e a Educação de Surdos 

 

A perda auditiva tem etiologias diversas, podendo ocorrer ao longo de toda a vida, 

desde o período fetal, sendo definida como pós-lingual, quando ocorre após a aquisição da 

linguagem, e pré-lingual, quando ocorre antes da sua aquisição. Com relação ao grau, é 

classificada como leve (26-40 dB5), moderada (41-70 dB), severa (71-90 dB) e profunda (a 

partir de 90 dB). De acordo com sua localização topográfica, também pode ser considerada 

como condutiva, sensório-neural, mista, central ou funcional (Lopes Filho, 2005). Segundo o 

Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizado em 2010, dentre os 

mais de 9,7 milhões de brasileiros com algum grau de deficiência auditiva, cerca de 02 

milhões se declararam como tendo uma perda severa, ou seja, com grande dificuldade ou 

incapacidade permanentemente de ouvir (IBGE, 2010). 

A definição da surdez não depende exatamente de suas características físicas, 

identificadas e classificadas pelo referencial biomédico, mas dos efeitos dessa perda auditiva 

na vida da pessoa. Assim, segundo Lopes Filho (2005), a surdez seria uma “audição 

socialmente incapacitante” (p.26). A partir daí, pode-se entender que as dificuldades são 

resultado do encontro entre o surdo e seu contexto sócio-cultural, de modo que graus 

semelhantes de surdez podem trazer limitações diferentes para o surdo, a depender de seus 

modos e condições de vida. Como apontam Diniz, Barbosa e Santos (2009), “A desvantagem 

social vivenciada pelas pessoas com deficiência não é uma sentença da natureza, mas o 

resultado de um movimento discursivo da cultura da normalidade, que descreve os 

impedimentos corporais como abjetos à vida social.” (p.74)  

De fato, Virole (2006) afirma que a medicalização da surdez é um fenômeno recente, 

tendo sido esta, desde muito tempo, um objeto de discussões filosóficas. Para ele, a educação 

de surdos seria uma epistemologia aplicada, que se define menos por sucessos e fracassos 

práticos das diferentes abordagens metodológicas, do que pelo desenrolar da história do 

                                                 
4 Os títulos dos capítulos foram retirados do Livro das Perguntas, de Pablo Neruda. 
5 dB, ou decibel, é uma unidade de medida utilizada para expressar a intensidade de sons. 
Uma perda moderada já compromete a detecção dos sons da fala.   
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pensamento, situando a questão no centro das relações entre sujeito, linguagem e 

conhecimento. 

Para Wasserman (2001), estudos sobre deficiência e filosofia são campos do 

conhecimento que despertam interesse mútuo. Por um lado, a deficiência levanta questões 

fundamentais à filosofia sobre as possíveis “variações do funcionamento físico e mental do 

desempenho e bem-estar humanos, da identidade pessoal e social e da justiça na alocação de 

recursos e no planejamento do ambiente físico e social.” (p. 219) Por outro lado, para o autor, 

a filosofia, especificamente a anglo-americana recente, provê o instrumental teórico para que 

se realize a crítica a conceitos como “saúde, normalidade e doença, agência humana e bem-

estar, discriminação, justiça e igualdade” (p. 219). Wasserman (2001) afirma que as diferentes 

lesões põem em questão a teorização acerca da forma de apreensão do mundo e construção do 

conhecimento, demandando uma re-elaboração sobre a importância e confiabilidade da 

percepção pelos sentidos e também da relação entre as diferentes modalidades sensoriais.  

Não é de hoje que a surdez, assim como a cegueira, levanta questões fundamentais 

acerca do modo de apreensão, pelo sujeito, do conhecimento objetivo do mundo físico. 

Segundo Virole (2006) a surdez e a cegueira se tornaram eixos centrais nas discussões entre o 

pensamento cartesiano e a filosofia empirista de Locke, no que diz respeito à origem das 

ideias. Para os primeiros, o conhecimento independeria da experiência perceptiva, sendo as 

ideias de natureza inata.  A invenção e o uso de uma linguagem de sinais pelos surdos como 

instrumento para comunicar seus pensamentos, são apontados por Descartes (2007) como 

prova de que o pensamento é inato e universal e principal marca de distinção entre animais e 

homens.  

A filosofia empirista, por sua vez, tributária da concepção de Aristóteles acerca da 

origem sensualista do pensamento, se vê em conflito diante da evidência de que surdos e 

cegos são capazes de desenvolver ideias claras sobre as coisas, a despeito da ausência de um 

dos sentidos. De acordo com os primeiros empiristas, a ausência de um dos sentidos levaria 

consigo um tipo de conhecimento, impossível de ser adquirido por outro meio. Para Virole 

(2006), essa teoria tem efeitos até os dias de hoje, que se tornam evidentes na compreensão do 

surdo como alguém que possui uma capacidade limitada de abstração. 

Diante deste conflito, os teóricos sensualistas franceses se distinguem dos empiristas 

ingleses pelo desenvolvimento da noção de suplência de sentidos, validada justamente pelos 

resultados obtidos na educação de surdos. Ao se reconhecer a possibilidade de que um sentido 

possa substituir outro na apreensão do mundo e construção do conhecimento, cai por terra a 
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ideia de uma hierarquia entre os sentidos e revela-se a ideia de que há uma redundância 

sensorial na relação com os objetos do conhecimento (Virole, 2006).  

De fato, pesquisas recentes no campo das neurociências comprovam a possibilidade de 

suplência de sentidos. Sacks (2006) fala do potencial criativo das deficiências, que podem 

deflagrar formas inesperadas de desenvolvimento. Ele cita o trabalho pioneiro de Alexander 

Luria, desenvolvido a partir de sua prática com crianças cegas e surdas, em que ressalta a 

diferença qualitativa do desenvolvimento dessas crianças. Tais constatações demandam a 

construção de uma nova visão acerca da constituição e funcionamento do cérebro, mais 

dinâmica e que considere sua capacidade de adaptação.  

Na esteira dessas discussões, com suas preocupações eminentemente filosóficas, mas 

muito pouco interessadas na vida de cada sujeito surdo ou cego, o papel social do deficiente 

não foi o mesmo em diferentes momentos e lugares. Apesar de essa afirmação ser 

inquestionável, não é fácil reconstruir a história da deficiência. Braddock e Parish (2001) 

falam da dificuldade em encontrar fontes primárias de informação anteriores ao século XIX, 

além de ressaltarem o fato de que os documentos produzidos trazem, de modo geral, o ponto 

de vista das instituições de cuidados e não da pessoa deficiente. De qualquer modo, Braddock 

e Parish (2001) mostram, a partir de uma revisão histórica, que diferentes conceitos e posturas 

com relação ao deficiente e ao surdo sempre conviveram. No Velho Testamento, por 

exemplo, tomado aqui como produção cultural de um grupo social, encontramos a prescrição 

de proteção ao surdo. Pela lei Hebraica o surdo não-oralizado era visto como criança e 

protegido como tal. Contraditoriamente, também encontramos referência à deficiência como 

castigo àqueles que não seguissem às leis de deus. A igreja cristã, nos seus primórdios, 

entendia que a fé dependia de que se escutasse a palavra de deus, de modo que os surdos 

ficavam automaticamente excluídos da fé (Braddock & Parish, 2001).  

Na Grécia e Roma antigas o infanticídio de crianças deficientes era comum, porém os 

autores mostram que esta não era uma prática tão amplamente adotada. No caso de surdos, 

cegos ou deficientes mentais, por exemplo, o infanticídio não era praticado, uma vez que a 

deficiência não era descoberta nos primeiros dias de vida, período no qual o infanticídio era 

aceitável. Nas primeiras leis do direito romano, as pessoas consideradas incapazes eram 

protegidas por um guardião, responsável por seus interesses e cuidados. No caso dos surdos, 

os oralizados tinham seus direitos garantidos, mas os não-oralizados eram classificados como 

as crianças e os deficientes mentais. No século VI AC, o código Justiniano, que definia os 
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direitos das pessoas deficientes, identifica cinco tipos de surdez, apontando, provavelmente, 

para uma diferença de tratamento e direitos.  

Na Idade Média, muitas condições físicas, particularmente surdez, epilepsia e 

deficiência mental, tinham sua causa atribuída a fenômenos sobrenaturais ou demoníacos. 

Sabemos que, no período de caça às bruxas, muitos deficientes foram executados, em especial 

pessoas com doenças mentais. No entanto, essa atitude não era a única. No mesmo período, 

textos médicos apontavam causas naturais para a doença mental e muitas cidades se 

responsabilizavam pelos cidadãos com doenças mentais. Os deficientes eram vistos como 

parte da vida normal da cidade, associados, de modo geral, à pobreza, condição que atingia 

grande parte da população da época. Ainda na Idade Média, as instituições residenciais para 

pessoas deficientes surgem com força por toda a Europa (Braddock & Parish, 2001). Entre os 

séculos XIV e XVI, com o Renascimento, ocorrem avanços nos estudos anatômicos e 

fisiológicos da audição, visão e corpo humano. No entanto, isso não foi suficiente para 

eliminar a ideia de possessão como causa das deficiências. Mesmo as propostas de tratamento 

baseadas em hipóteses biológicas sobre a etiologia das deficiências, parecem hoje perversas 

(Braddock & Parish, 2001).   

Segundo Moura, Lodi e Harrison (2005), os primeiros registros de uma educação 

formal de surdos datam do século XVI, com o trabalho de Pedro Ponce de León. Antes disso, 

segundo as autoras, se considerava que os surdos não eram seres humanos, uma vez que a 

condição de humanidade dependia da linguagem, até então associada, exclusivamente, à fala 

(Moura et al., 2005). Na Espanha essa educação começa com os filhos dos aristocratas, 

inicialmente em monastérios. É de 1620 o primeiro tratado sobre educação de surdos, escrito 

por Juan Pablo Bonet, discípulo de Pedro Ponce de Léon e, em 1680, George Delgarno 

publica o primeiro alfabeto digital para surdos. Na Turquia, surdos empregados pelo império 

Otomano ensinavam, a outros surdos, linguagem de sinais, já em 1500 (Braddock & Parish, 

2001). Em 1755, Charles Michael de l´Epée leva o método de Ponce de Léon para Paris e 

funda a primeira escola residencial para surdos da França. No século XIX, Thomas Gallaudet 

funda a primeira escola para surdos nos Estados Unidos, tendo sido orientado por Sicard, 

então diretor da escola fundada por Michael de L´Epée. Essa escola é hoje a Gallaudet 

University, única instituição de educação superior do mundo pensada exclusivamente para 

acolher estudantes surdos e com perda auditiva. 

Bayton (1992), ao tratar da construção metafórica da surdez, no século XIX, nos 

Estados Unidos, mostra que a compreensão da história da educação de surdos não se relaciona 
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apenas ao desenvolvimento de métodos pedagógicos, mas indica a forma como a surdez e os 

surdos são vistos em cada contexto social e histórico. Segundo ele, até a década de 1860, 

predominava o manualismo, como era chamado no século XIX o uso de sinais como forma de 

comunicação e educação dos surdos. A surdez era vista, então, como um problema pelo fato 

de afastar os surdos da comunidade cristã, uma vez que estavam impedidos de serem tocados 

pela palavra de deus. Neste período, a educação de surdos era feita quase que exclusivamente 

em internatos criados e regidos por protestantes evangélicos. 

A partir da década de 1860, faz-se sentir, na educação de surdos, uma importante 

mudança nos ideais e preocupações americanos, marcados, especialmente, por uma 

exacerbação do nacionalismo, impulsionada pela grande presença de imigrantes no país. A 

surdez passou a ser um problema porque afastava os surdos da vida da nação, uma vez que 

tinham uma linguagem própria, viviam em escolas especiais e se relacionavam quase que 

exclusivamente entre si, despertando temores eugenistas de que viessem a formar “uma 

variação surda da raça humana”, como afirmou Alexander Graham Bell (Bayton, 1992). 

Assim, a língua de sinais passa a ser vista como uma ameaça que deve ser eliminada, devendo 

ser proibida nas escolas e desencorajada fora delas. Embora, segundo Bayton (1992), a 

maioria dos surdos fosse contra essa nova filosofia, não tinham força política para impedir 

essas mudanças nas instituições escolares. 

O exemplo dos Estados Unidos vem ilustrar, de forma contundente, o caráter social e 

histórico da concepção da surdez. Bayton (1992), falando sobre a era do predomínio do 

manualismo e a do advento do oralismo, afirma que “As pessoas surdas, em ambas as eras, 

serviram como telas de projeção convenientes, e nem sempre dispostas a tal, para as 

ansiedades de seus tempos” (p.220).6 Por essa via, o autor identifica mais semelhanças do que 

diferenças entre as duas concepções, como, por exemplo, o fato de ouvintes terem sempre 

buscado reformar os surdos a partir de seus próprios vieses culturais, associando a surdez, nas 

duas situações, com imagens de isolamento, incompletude e dependência.   

No século XIX, na França e na Espanha, particularmente após o desenvolvimento de 

técnicas de oralização, os surdos eram vistos como menos inteligentes, ingênuos, como 

crianças incompetentes. Em meados do século XIX, o número de escolas para surdos cresceu 

bastante, tanto nos Estados Unidos como na Europa, culminando com o surgimento de 

organizações de surdos. Uma das primeiras organizações de pessoas deficientes, criada para 

                                                 
6 Tradução nossa. 
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defender seus direitos, foi a British Deaf and Dumb Association, posteriormente denominada 

British Association of the Deaf. Essas organizações lutavam pela volta do uso da língua de 

sinais na educação de surdos, então dominada pela ideologia oralista, e denunciavam a quase 

total ausência de surdos nos congressos e instâncias decisórias sobre sua educação (Braddock 

& Parish, 2001).  

O início do século XX testemunha o fortalecimento da ideologia eugenista e a 

esterilização de pessoas deficientes se tornou uma prática legalizada em vários países. Na 

Alemanha Nazista pessoas deficientes foram exterminadas sob os argumentos de profissionais 

da saúde contra a degeneração da raça. Na segunda metade deste mesmo século, o modelo 

social da deficiência, proposto por Mike Oliver (Thomas, 2002), que será discutido mais 

adiante, provoca uma reviravolta na compreensão da relação entre deficiência e sociedade e 

na participação dos deficientes.  

O oralismo, corrente que se estabelece em oposição ao manualismo e trabalha com o 

treino articulatório e a leitura oro-facial (LOF) como principais métodos para a aquisição da 

fala pela pessoa surda e sua inserção na comunidade ouvinte, seguiu dominando a educação 

de surdos, que passou a ter como objetivo básico a aquisição da fala (Bayton, 1992). Com os 

avanços tecnológicos do final do século XX, o oralismo ganhou o suporte dos aparelhos de 

amplificação sonora individuais e coletivos e do implante coclear.    

Segundo Moura et al. (2005), mesmo tendo sido criticados pelos defensores do 

Oralismo Puro, os sinais não deixaram de ser utilizados pelos surdos como forma de se 

comunicarem entre si. Apenas na década de 1960, os sinais foram reconhecidos como uma 

língua, capaz de garantir a expressão, tal como a língua oral. A partir daí surge outra corrente 

denominada Comunicação Total, que valida a utilização de toda e qualquer forma de 

comunicação, porém com ênfase na aquisição da linguagem oral. 

Mais recentemente, a partir da década de 1980, em resposta a um movimento de 

pessoas surdas que demandavam o reconhecimento da Língua de Sinais como sua língua 

natural, bem como o direito de que a educação lhes seja oferecida nesta língua, surge o 

Bilinguismo. O Bilinguismo prega o ensino da Língua de Sinais, como primeira língua, e da 

linguagem escrita ou oral, como segunda língua. Sua principal premissa é a de que a criança 

surda deve estar inserida em um ambiente linguístico em que a Língua de Sinais lhe seja 

apresentada de forma natural, tal como a linguagem oral o é para a criança ouvinte (Moura et 

al., 2005). 
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O termo biculturalismo foi proposto em substituição ao termo bilinguismo, para 

enfatizar o efeito da linguagem na constituição de uma cultura, que tem a língua como aspecto 

fundamental, mas que não se restringe a ela. Para Perlin (2010), contudo, as duas propostas se 

sustentam em normas etnocêntricas, que admitem a diversidade, mas não a diferença. Ambas 

situam o surdo em uma posição intermediária, posto que reconhecem a cultura surda, mas 

demandam do surdo sua inserção na cultura ouvinte.  

No Brasil, a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) foi oficializada pelo Decreto nº. 

5.626 (Brasil, 2005), de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436, de abril de 

2002 (Brasil, 2002). Este decreto prevê uma série de outras ações, como a garantia de 

intérpretes no ambiente escolar e a obrigatoriedade da disciplina de LIBRAS nos cursos de 

licenciatura; além da criação de cursos superiores para atender estudantes surdos. Embora a 

legislação aponte para uma orientação bilinguista, esta escolha cabe à pessoa surda e à sua 

família. Os recentes sucessos obtidos com o implante coclear, realizado em crianças cada vez 

mais novas (ainda no primeiro ano de vida), bem como o aumento do número de centros que 

realizam a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) têm provocado reconsiderações, 

mesmo entre membros da comunidade surda. 

Desavenças à parte, parece haver consenso sobre o fato de não se ter alcançado um 

sucesso satisfatório na educação de surdos, qualquer que seja a abordagem adotada. 

Atualmente, as pesquisas têm mostrado que as dificuldades enfrentadas pelos estudantes 

surdos dizem respeito à comunicação e compreensão, dadas as desigualdades linguísticas, 

afetando tanto a aprendizagem, quanto a relação com o outro (Franco, 2009; Guarinello, 

Berberian, Santana, Massi & Paula, 2006; Lacerda, 2007). Mais ainda, segundo Skliar (2010): 

O que fracassou na educação dos surdos foram as representações ouvintistas acerca do que é o sujeito 

surdo, quais são os seus direitos linguísticos e de cidadania, quais são as teorias de aprendizagem que 

refletem condições cognitivas dos surdos, quais as epistemologias do professor ouvinte na sua 

aproximação com os alunos surdos, quais são os mecanismos de participação das comunidades surdas 

no processo educativo, etc. (p.18-19)  

Certamente, parte das dificuldades enfrentadas na educação de surdos se dá pelo fato 

dos educadores construírem suas práticas e posturas a partir de uma compreensão de 

desenvolvimento e de aquisição do conhecimento de alunos ouvintes. Esta condição, que 

extrapola o âmbito da educação, foi denominada como audismo ou ouvintismo7. Termo usado 

                                                 
7 Na literatura brasileira sobre o tema, tenho encontrado mais o uso do termo ouvintismo, 
como tradução para a palavra inglesa audism. Optei, portanto, em adotar esta mesma versão.  
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pela primeira vez há mais de 30 anos, o ouvintismo define a imposição de uma ideologia 

ouvinte aos sujeitos surdos. Esta ideologia se baseia em uma concepção prévia de um corpo 

ideal para o ser humano e, tal como no racismo ou no sexismo, um corpo que se desvia dessa 

norma fica posto na condição de inferior e, no caso da surdez, na condição de ser consertado 

(Hauser, O´Hearn, McKee, Steider & Thew, 2010). 

Por isso, muitos autores defendem a existência de uma epistemologia surda, uma vez 

que há uma diferença no modo de conhecer das pessoas surdas. Segundo Hauser et al. (2010), 

esta diferença não se estabelece pela perda auditiva propriamente dita, mas pelo modo como 

os ouvintes se relacionam com os surdos e pelo modo como a sociedade se organiza, 

centrando as orientações para a vida primariamente na audição. Essa ideia se sustenta na tese 

de epistemologias múltiplas, adotada também por outros grupos de teóricos e ativistas, como, 

por exemplo, as feministas, que afirmam também o corpo e a biologia como fatores a serem 

considerados nas discussões sobre a natureza do conhecimento. 

Para Hauser et al. (2010), parte desta distinção epistemológica deve ser tributada à 

orientação mais fortemente visual das pessoas surdas em sua relação com o mundo e 

consequente construção de conhecimento sobre ele. Segundo os autores, a perda auditiva, 

provoca uma maior atenção à visão periférica e mais sensibilidade aos movimentos 

periféricos do que aquelas medidas em pessoas ouvintes. Outras habilidades visuais também 

são encontradas, não pela perda auditiva, mas pelo uso de uma linguagem visual. 

Hauser et al. (2010) mostram estudos que encontraram uma marcante diferença no 

desenvolvimento de crianças surdas criadas por pais surdos e crianças surdas criadas por pais 

ouvintes. Segundo esses autores, uma explicação possível para isso diz respeito à dificuldade 

dos pais ouvintes em fazer uso de marcadores visuais importantes para compreensão do 

mundo e consequente impossibilidade de ensinar seus filhos a reconhecerem e buscarem esses 

marcadores.  

Para os autores (Hauser et al., 2010) a epistemologia surda não pode ser compreendida 

sem que se reconheçam os efeitos perversos do ouvintismo sobre as pessoas surdas. A 

epistemologia surda deve servir de lente para que a aprendizagem possa ser pensada de modo 

a garantir aos aprendizes visuais igualdade de oportunidades de construção de conhecimento. 

Os autores questionam a habilidade dos pais ouvintes em prepararem seus filhos surdos a 

resistirem ao ouvintismo e seus efeitos na construção de suas subjetividades.  
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Pais ouvintes de crianças surdas, na maioria das vezes, têm o primeiro contato com a 

surdez e suas implicações no momento do diagnóstico de seus filhos e o primeiro sentimento 

descrito é o de estranhamento. A forma como serão apresentados à surdez, se eminentemente 

negativa, ou como uma outra possibilidade de ser, irá marcar a forma como incluirão seu 

filho, se na ordem do fracasso ou da diferença. O reconhecimento e resistência ao ouvintismo 

e, portanto, a construção de uma pedagogia surda que permita aos surdos construírem 

conhecimento ao seu modo, se inscreve no ideal de uma sociedade que valoriza a 

heterogeneidade de seus membros.  

A aprendizagem não se restringe ao ambiente escolar e começa bem antes da entrada 

da criança na escola. A apresentação da criança ao mundo e ao conhecimento compartilhado 

se inicia no ambiente familiar e nos seus primeiros círculos sociais. Grande parte desta 

apresentação se dá de modo informal, pela simples vivência e convivência do bebê com 

pessoas e atividades cotidianas. No entanto, muito desta aprendizagem incidental, que se dá 

pela escuta inevitável do que se passa no entorno, fica prejudicada no caso da criança surda. 

É importante informar que 95% das crianças surdas nascem em famílias de ouvintes, 

muitas delas com pouco ou nenhum contato prévio com surdos. Estas famílias organizam suas 

trocas cotidianas essencialmente de modo oral. Hauser et al. (2010) falam da síndrome da 

mesa de jantar para retratar a experiência vivida cotidianamente pelo membro surdo em uma 

família de ouvintes, que fica excluído das conversas corriqueiras. Malet (2006) também se 

refere aos momentos das refeições como prototípicos das situações em que os surdos ficam 

excluídos das trocas de informações e compartilhamento entre as pessoas. Segundo este autor, 

mesmo que alguém se ocupe de explicar ou de traduzir para o surdo o que se passa, a 

sincronicidade fica prejudicada e o fluxo da interação se perde.  

Hauser et al. (2010) relatam alguns estudos que avaliaram as consequências disso em 

diferentes situações. Entre os dados apresentados está o fato das crianças surdas estarem mais 

expostas a acidentes e machucados. Isso deve estar associado, segundo os autores, ao fato de 

que os filhos geralmente são alertados pelos pais sobre perigos e ensinados sobre como e de 

que se proteger de modo oral, seja diretamente, seja ouvindo conversas de terceiros. 

Surdos também apresentaram dificuldade em se familiarizar com a história médica da 

família, saber importante para os cuidados com a própria saúde. Os autores citam vários 

estudos que demonstram também um elevado desconhecimento das pessoas surdas com 

relação a sintomas de doenças e cuidados com a saúde quando comparados com adultos 
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ouvintes. Eles supõem que grande parte deste conhecimento é adquirida de modo incidental e 

informal, nas conversas cotidianas (Hauser et al., 2010). 

Isso significa que, toda uma série de conceitos, comportamentos, posturas, emoções, 

que são transmitidos entre as pessoas de modo natural, precisa ser ensinada ao surdo de forma 

sistemática. Essa é uma compreensão difícil para os pais, já que a maioria deles viveu uma 

experiência amplamente sustentada nas trocas orais. Além disso, trata-se de uma demanda que 

pode se tornar bastante cansativa para os pais e familiares da pessoa surda.  

Ainda que os adultos sejam orientados sobre diferentes formas de explorar as 

potencialidades e modos de aprender da criança surda e que se privilegie o uso do corpo para 

se apresentar os objetos e antecipar situações, isso requer a manutenção constante do olhar e 

do toque, o que acarreta alguns efeitos. Por exemplo, as informações são passadas para a 

criança de maneira sequencial, e não sincrônica. Ela não pode, como a criança ouvinte, ouvir 

o nome de um objeto ao mesmo tempo em que olha para ele. O gesto precede a visão da coisa 

e realizar a síntese é para a criança uma operação cognitiva mais complexa e demorada. Por 

conta disso, a criança surda terá menos elementos para a construção da noção de permanência 

do objeto, acarretando mais períodos de vivência de solidão, até que isso se dê. 

Um importante conceito, que se situa entre o cognitivo e o psíquico, e que deve ser 

considerado quando se pensa sobre a forma como a criança surda constrói seu saber sobre o 

mundo, é o da Teoria da Mente. Miller (2006) define a Teoria da Mente como “a 

compreensão de estados mentais – tais como crença, desejo e conhecimento – que nos permite 

explicar e predizer o comportamento de outros.” (p.142) Em geral, a Teoria da Mente é 

acessada por meio de três tipos de provas: a prova da aparência e realidade, que avalia a 

possibilidade de distinguir entre a realidade e sua representação; e duas provas sobre falsa 

crença, a de mudança de lugar e a de conteúdo inesperado, que avaliam a possibilidade de 

atribuir crenças a outras pessoas, ainda que falsas. As falsas crenças podem ser de primeira 

ordem, ou seja, a compreensão sobre a crença de outra pessoa, ou de segunda ordem, que se 

referem à compreensão da crença de uma pessoa sobre a crença de uma outra pessoa (Miller, 

2006; Cuenca, Esteban, Zamorano & Garcia, 2008). 

De um modo geral, crianças dão conta de atribuir falsa crença a alguém e, a partir 

dela, predizer seu comportamento entre os 04 anos e meio e 05 anos de idade. Miller (2006) 

aponta uma série de precursores, demonstrando que a Teoria da Mente se constrói desde os 

seis meses até por volta dos cinco anos. Os precursores são: atenção compartilhada, 
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apreciação de intencionalidade, reconhecimento de que diferentes pessoas têm diferentes 

perspectivas, uso de palavras que descrevem estados mentais e jogo de faz-de-conta.  

Esses precursores apontam indubitavelmente para a intrínseca relação entre Teoria da 

Mente e linguagem. Sobre isso Miller (2006) afirma que:  

A relação entre linguagem e teoria da mente é uma via de mão dupla, contudo. A conversação provê um 

contexto crucial para se aprender sobre a mente, e se as desordens de comunicação da criança limitam 

sua habilidade para se engajar e se beneficiar de tais conversações, o desenvolvimento da teoria da 

mente está em risco e, com ele, o desenvolvimento comunicativo posterior. (p.149) 

No estudo realizado por Cuenca et al. (2008) os dados obtidos demonstram que os 

participantes surdos apresentaram atraso na habilidade de atribuir falsa crença de primeira e 

segunda ordem, comprovando estudos anteriores. Por outro lado, o estudo demonstra ainda 

que há uma evolução nesta habilidade, contrariando a hipótese de que, nos surdos, a teoria da 

mente jamais chegaria a se desenvolver. Os autores afirmam que a criança surda passa pelas 

mesmas etapas, porém ao longo de um período mais longo. No estudo descrito, 38% dos 

participantes entre 11 e 13 anos deram conta da tarefa de falsa crença de segunda ordem, 

enquanto que no grupo de 14 a 19 anos, esse valor foi de 74%. 

Cuenca et al. (2008) e Miller (2006) apontam para a importância de se atentar para os 

precursores da teoria da mente, como forma de se intervir com as crianças surdas de modo a 

favorecer seu desenvolvimento. Estes precursores estão intimamente ligados ao 

desenvolvimento da linguagem e da capacidade de representação. Para tanto, afirmam que “é 

preciso que não apenas estimulemos o desenvolvimento linguístico da criança surda, mas a 

competência de sua família para comunicar-se com ela.” (Cuenca et al, 2008, p.101) 

Outro achado importante, apresentado por Cuenca et al. (2008) após revisão de 

diversos estudos, mostra que crianças surdas, filhas de pais surdos, ou seja, crianças que 

adquiriram a língua de sinais de forma natural, desde o nascimento, não apresentam 

diferenças no rendimento em tarefas de falsa crença, em relação às crianças ouvintes. O 

mesmo não acontece com crianças surdas que foram introduzidas à linguagem de sinais um 

pouco mais tarde. 
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1.2 Psicologia e Surdez 

 

Para Malet (2006), o psicólogo que se ocupa do sujeito surdo vive uma experiência de 

solidão. Mesmo que os profissionais comecem a estabelecer uma relação de troca, isso ainda é 

recente, e tem mais o efeito de abrir novas frentes de questionamentos do que de delinear um 

caminho a ser percorrido. De fato, para o autor, esta resposta única não existe. Ainda há muito 

a se refletir para que se possam entender os efeitos do encontro entre psicologia e surdez. 

Como primeira certeza possível, Malet (2006) defende o caráter radicalmente interdisciplinar 

do trabalho com surdos, visto que a surdez marca o sujeito em diferentes dimensões da sua 

experiência humana. Segundo o autor, o psicólogo precisa entender:  

... sobre o que é a audição em sua variedade de frequência e intensidade, sobre a reeducação e 

escolarização particular a que grande maioria das crianças surdas têm sido submetidas, sobre as relações 

singulares entre o mundo e o sujeito que resultam da perda auditiva, sobre o modo de inscrição social 

que ela delimita, sobre a influência que ela tem sobre o funcionamento linguístico e cognitivo, etc.8 

(Malet, 2006, p.440) 

O psicólogo que trabalha com surdos deve conduzir sua prática a partir de uma 

reflexão ética profunda, sob o risco de tolerar, ou mesmo promover, práticas e posturas que 

têm efeitos negativos para o surdo e a construção de sua imagem de si (Malet, 2006). Para 

Malet (2006) a psicologia pode se tornar um agente de incompreensão e violência subjetiva 

contra o surdo.  

Solé (2005) afirma que a psicologia se aproxima da surdez pela via das avaliações 

cognitivas, a partir do desenvolvimento da psicometria, na década de cinquenta. A despeito 

dos testes terem sido desenvolvidos e validados para crianças ouvintes, os resultados foram 

usados para afirmar que os surdos eram intelectualmente inferiores. Essa ideia foi levada 

adiante pela psicologia da surdez, que afirma que os surdos têm problemas com memória 

imediata, dificuldade de abstração, além de apresentarem problemas motores, intelectuais e de 

comportamento. Para Solé (2005), esta visão e a crítica realizada a ela por teóricos que 

trabalham com a surdez fazem com que a psicologia seja posta à margem da discussão sobre o 

tema, tendo sido identificada, de forma generalizada, a uma visão reabilitadora da surdez.  

Duas correntes principais e opostas sobre a surdez são encontradas na psicologia e nas 

demais áreas que se ocupam do tema. A mais antiga, vinculada ao modelo médico, 

                                                 
8 Tradução nossa. 
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denominada modelo clínico-terapêutico, se alinha a uma concepção da surdez como uma falha 

que deve ser reparada. Esta perspectiva refere-se a um conceito fixo de normalidade. É uma 

tendência, neste modelo, atribuir-se ao surdo desvantagens maturacionais, sejam elas de 

origem neurológica ou psicológica. Na psicologia, a concepção clínico-terapêutica foi 

dominante, especialmente, entre os anos 50 e 60, dando origem à Psicologia da Surdez, que 

atribui ao surdo dificuldades de ordens motora, intelectual e comportamental (Bisol et al., 

2008; Solé, 2005).  

Em oposição a esta corrente, surge o modelo socioantropológico, que se desenvolve 

em interface com os estudos culturais, as antropologias de grupos minoritários, políticas de 

educação, políticas identitárias, entre outros. Este conjunto de estudos é denominado Estudos 

Surdos. Ele parte de uma compreensão da surdez como diferença cultural e linguística, e 

propõe a construção de saberes e práticas que considerem as particularidades da aquisição da 

linguagem e construção do conhecimento pelos surdos como qualitativamente diferentes dos 

ouvintes (Skliar, 2010; Bisol et al., 2008; Solé, 2005).  

Segundo Skliar (2010), os Estudos Surdos são “um programa de pesquisa em 

educação, onde as identidades, as línguas, os projetos educacionais, a história, a arte, as 

comunidades e as culturas surdas são focalizados e entendidos a partir da diferença, a partir 

do seu reconhecimento político” (p.5). Os Estudos Surdos surgem pela compreensão de que 

as discussões sobre a educação de surdos devem se ampliar para as diferentes dimensões da 

vida, extrapolando a construção de práticas educativas e materiais didáticos. Também se 

encontram referidos na literatura como Sociologia dos Surdos e Epistemologia surda 

(Benvenuto, 2005; Hauser et al., 2010). Para seus autores, a superação do massivo fracasso 

das tentativas de educação de surdos implementadas até o momento passa, necessariamente, 

por uma compreensão da relação entre poder e saber, da natureza política do fracasso 

educacional na pedagogia para surdos, da medicalização do discurso e práticas com surdos, 

para citar alguns temas (Skliar, 2010).   

Alguns conceitos são centrais para a compreensão das ideias e propostas dos Estudos 

Surdos. Entre eles está o conceito de ouvintismo e o seu oposto, a desouvintização. O 

ouvintismo, já mencionado, é o “conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o 

surdo está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (Skliar, 2010, p.15). A estas 

representações subjaz a compreensão de surdez como doença, e sua consequente 

medicalização e transformação dos espaços educativos em espaços médico-hospitalares.  
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A proposta de desouvintização confronta a educação de surdos com desafios 

importantes. Entre eles a necessidade de que os próprios surdos sejam atores no processo de 

construção desse conhecimento e a superação de oposições tradicionais entre normal/anormal, 

ouvinte/surdo, língua oral/língua de sinais. Como parte deste movimento, Skliar (2010) 

enfatiza a necessidade de que a educação de surdos se afaste da educação especial, buscando a 

construção de um território próprio, que não se limite a expectativas de uma “melhoria dos 

paradigmas dominantes na educação especial” (p.13).  

Um terceiro grupo de trabalhos sobre a surdez pode ser identificado, ainda que não se 

constitua como um modelo. São os trabalhos que se constroem a partir da teoria psicanalítica. 

Segundo Solé (2005), só recentemente este tema tem sido estudado por psicanalistas e é ainda 

pequeno o número de artigos publicados. Esses estudos devem ser considerados como um 

grupo à parte, não se alinhando com nenhuma das correntes citadas anteriormente. Desde a 

psicanálise, a surdez vai ser tomada a partir da forma como se inscreve na história do sujeito e 

daqueles com quem vai estabelecer seus primeiros laços. Desse modo, como afirma Solé 

(2005), a psicanálise “não se atém à normalização e não busca a cura” (p.35), mas vai se 

perguntar sobre as especificidades da estruturação subjetiva de cada sujeito marcado pela 

surdez. 

Embora a compreensão da surdez como marca constitutiva do sujeito parta da 

produção de sentido de cada um acerca de sua história com a surdez, ela não nega o caráter 

social da vivência da deficiência. Um conceito importante, que dá conta deste aspecto é 

trazido por Bergès (1988). Esse autor vai delimitar a distinção entre lesão real e lesão 

fantasmática. A lesão real é a marca no corpo orgânico, a pura lesão, sem significação. Esta 

pode ser medida, avaliada, classificada, comparada, sendo objeto de atenção da medicina e de 

terapias reabilitadoras.  

A lesão fantasmática, por sua vez, é a lesão real acrescida das significações produzidas 

na relação entre o sujeito, por exemplo, surdo, e seu meio social. Essa lesão é produzida, 

inicialmente, nas relações familiares primordiais, que são também marcadas pelos sentidos 

socialmente construídos acerca da deficiência. É a lesão fantasmática que define a vivência 

cotidiana da deficiência, com suas limitações e desafios, e os efeitos que esta experiência terá 

sobre a estruturação subjetiva. A lesão fantasmática é passível de re-significação e é sobre ela 

que trabalha a psicanálise no acompanhamento da pessoa com lesões orgânicas (Bergès, 

1988). A lesão real, no entanto, é apenas uma suposição, uma vez que não existe sujeito fora 

da simbolização. Teoricamente, ela é empregada como recurso lógico para a compreensão dos 
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efeitos do outro sobre a vivência do sujeito com um corpo com lesão. A psicanálise denuncia 

os efeitos perversos de condutas e tratamentos centrados exclusivamente na condição orgânica 

e que ignoram os processos de simbolização (Levin, 2005). 

Em um artigo no qual analisam a produção da psicologia brasileira sobre a surdez, 

Bisol et al. (2008) também seguem esta mesma classificação, situando os estudos de 

concepção psicanalítica como um terceiro grupo. Dos trinta e quatro artigos encontrados, seis 

foram identificados pelas autoras como pertencentes ao modelo clínico-terapêutico, vinte e 

quatro ao socioantropológico e quatro à concepção psicanalítica. Este trabalho, por seu 

referencial teórico e pressupostos éticos, se aproxima naturalmente da abordagem 

socioantropológica.  

Em um artigo posterior, Bisol e Sperb (2010), no entanto, questionam a oposição 

rígida e simplificadora, entre modelos e concepções de surdez. Neste artigo, as autoras 

analisam a psicanálise e os estudos da narrativa como aportes teóricos com potencialidade 

para contribuir com os estudos sobre a surdez e promover a construção de novos olhares sobre 

o tema. Também Skliar (2010) chama atenção para a necessidade de superação dessa 

oposição “didaticamente simplificada, sobre as tradicionais perspectivas clínicas ou 

socioantropológicas da surdez, que caracterizam e governam, na atualidade, todos os 

discursos e todos os dispositivos pedagógicos” (p.09). 

De fato, é parca a participação da psicologia, em particular da psicologia do 

desenvolvimento, nas discussões sobre as deficiências e sobre a surdez, mas isso não precisa 

permanecer assim. Thomas (2002), ao analisar o desenvolvimento da teoria da deficiência, 

aponta para a necessidade de teorização sobre a dimensão psico-emocional da deficiência. 

Esse pode ser um espaço a ser ocupado pela psicologia no campo multidisciplinar dos estudos 

sobre deficiência, contanto que ela esteja disposta ao diálogo e a abrir mão de sua vocação 

para a normalização. Para Erevelles (Erevelles e Kafer, 2010), um desafio importante e atual 

para os estudos sobre deficiência é construir possibilidades de diálogo com as profissões 

chamadas reabilitadores, entre elas a psicologia, cujos profissionais podem “estar 

ideologicamente desejosos, abertos e ansiosos para contribuir tanto com a teoria quanto com a 

prática dos estudos sobre deficiência, caso lhes seja dada a oportunidade de compreender sua 

profissão desde um outro ponto de vista” 9(p. 207). 

 

                                                 
9 Tradução nossa. 
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1.3 Educação superior e inclusão 

 

Ainda são poucos os estudos nacionais sobre educação superior. Por muito tempo a 

universidade interessou-se por pesquisar quase tudo, menos a si mesma (Almeida Filho, 2011; 

Sampaio, 2011a). Finalmente, as atuais mudanças por que tem passado a universidade, no 

Brasil e no mundo, tornaram insustentável a continuidade desse cenário, provocando um 

crescente interesse por estudos que auxiliem a comunidade universitária a compreender seus 

novos públicos, cada vez mais heterogêneos, e a responder às novas demandas que lhe vão 

sendo impostas.   

As questões de pesquisa, assim como o delineamento aqui proposto, se apoia no 

pressuposto de que a educação superior pode e deve ser local de transformação subjetiva e 

social dos que nela ingressam. Entender a universidade como contexto de desenvolvimento 

amplia as possibilidades de estudos sobre esta instituição. Para além das questões de expansão 

de vagas, interiorização, novos cursos e problemas relativos à gestão, é necessário interessar-

se por seus muitos atores, procurar compreender suas especificidades e fazer ressaltar as 

múltiplas facetas de seu cotidiano (Sampaio, 2011a). 

As pesquisas sobre a universidade devem acompanhar os esforços de democratização 

de acesso à educação superior, sob pena de que estes tropecem na impossibilidade de 

permanência daqueles que nela ingressam através das novas políticas de inclusão. É 

fundamental que a universidade conheça melhor aqueles que a fazem, entendendo-os como 

sujeitos sócio-culturais, afastando-se, assim, de uma prática homogeneizante e estereotipada 

(Dayrell, 1996).  

Um traço bastante característico dos universitários é sua faixa etária. A experiência 

universitária coincide, para a maioria de seus estudantes, com a vivência da juventude. Dados 

da pesquisa realizada pelo Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e 

Estudantis, o FONAPRACE, revelam que, nas instituições federais, os estudantes têm, em 

média, 23 anos, sendo que 75% deles têm até 24 anos (Fonaprace, 2011).  

Para Sheery (citado por Camarano, Mello e Kanso, 2006), a juventude se estende entre 

os 18 e 30 anos. Neste período, ao mesmo tempo em que o jovem passa por um momento de 

formação, deve fazer escolhas importantes. Ainda que se reconheça o caráter cada vez menos 

linear das transições juvenis, educação e entrada no mundo do trabalho têm papel 
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fundamental neste período e as intensas transformações por que passam tanto uma como outro 

vão refletir na vivência da juventude (Camarano et al., 2006).  

Entretanto, o Brasil não acolhe na educação superior jovens de qualquer origem. 

Tradicionalmente, esse nível de ensino foi prerrogativa de um público bem situado 

socialmente, o que excluiu jovens pobres, negros ou de origem indígena, entre outros. No 

presente, mudanças têm ocorrido na universidade brasileira. O número de estudantes da raça 

negra cresceu quase 50%, passando de 5,9% em 2004, para 8,7% em 2011. No nordeste esse 

número passou de 8,6% para 12,5%, no mesmo período. A região com maior proporção de 

estudantes negros é a norte, com 13,4%. Os estudantes pardos aumentaram de 34,2% em 

2004, para 40,8% em 2011. Estas proporções se aproximam bastante dos dados do IBGE para 

a população geral, que é formada por 7,6% de pretos e 43,1% de pardos.  

No entanto, conhecer a proporção geral de negros e pardos na educação superior não é 

um dado suficiente para se avaliar os passos na direção da superação da desigualdade de 

acesso. É preciso garantir que essa proporção se conserve também nos cursos de alto prestígio 

social, não limitando a escolha do estudante negro e pardo a cursos específicos, menos 

valorizados e, por isso mesmo, com menos potencial para a transformação econômica e social 

dos negros e pardos no Brasil (Araújo, 2004).  

Outra característica importante do estudante universitário, que vem se estabelecendo 

de forma mais recente, diz respeito à classe econômica. Segundo dados do FONAPRACE 

(2011), 44% dos estudantes das federais pertencem às classes C (renda familiar mensal entre 

R$ 1.064,00 e R$ 4.591,00), D (renda familiar mensal entre R$ 768,00 e R$ 1.064,00) e E 

(renda familiar mensal de até R$ 768,00). No norte e nordeste do país esse percentual é ainda 

maior (69% e 52%, respectivamente). Outro indicador de acesso das classes mais pobres ao 

ensino superior é o crescimento do número de ingressos oriundos de escolas públicas, que, 

alcançou quase 50%.  

Melo (2011, citada por Almeida Filho, 2012) e Santana (2011, citada por Almeida 

Filho, 2012)10 sistematizaram e analisaram dados do perfil dos alunos ingressantes na 

Universidade Federal da Bahia, UFBA, comparando os anos de 2004, último ano sem adoção 

de cotas, e 2011. Seu estudo mostra que, em 2004, 67% dos inscritos no vestibular eram 
                                                 
10 Os dados foram retirados dos artigos realizados por Ana Cristina Melo e Cora Santana, 
como trabalho final da disciplina HACB 40 – Estudos sobre a instituição universitária, 
ministrada pelo professor Naomar de Almeida Filho, no Programa de Pós-graduação de 
Estudos Interdisciplinares Sobre a Universidade (EISU), do Instituto de Humanidades Artes e 
Ciências (IHAC), UFBA. Os artigos ainda não estão publicados.  
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negros (pretos ou pardos) e 29%, brancos. Porém, entre os aprovados, os números passam 

para 61% de negros e 36% de brancos. No vestibular de 2011 o número de alunos negros 

inscritos no vestibular foi de 74%, mantendo-se o mesmo percentual de aprovados. 

Segundo Santana (2011, citada por Almeida Filho, 2012), em 2004, 33% dos alunos 

eram oriundos de famílias com renda média menor que cinco salários mínimos, entre os quais, 

14% eram de famílias com menos que três salários mínimos, enquanto 37% pertenciam a 

famílias com renda maior que dez salários mínimos. Já em 2011, 66,4% vinham de famílias 

com menos de cinco salários mínimos, sendo que 45% destes podem ser classificados como 

muito pobres, enquanto apenas 16% dos ingressantes eram membros de famílias com renda 

maior que dez salários mínimos. 

Esses e outros dados mostram que, aos poucos, o perfil do estudante universitário vai 

se aproximando do perfil da população brasileira. Essa mudança deve ser creditada à luta dos 

movimentos sociais, que pressionam o Estado pela criação de políticas de reparação. Pelo 

modelo social da deficiência, a inclusão da pessoa com deficiência se alinha a essa mesma 

lógica. Ao se aproximar de outros movimentos de pessoas que também trazem no corpo 

aquilo que os coloca em condição de inferioridade social, como o feminismo e movimentos 

étnico-raciais, os estudos sobre deficiência ganham novos dispositivos teóricos que fortalecem 

sua elaboração, bem como, caminhos concretos para a proposição de ações distributivas e 

reparadoras. 

No que diz respeito aos estudantes com deficiência e, mais especificamente, aos 

estudantes surdos, os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) de 2009, do censo da educação superior, confirmam que 0,34% dos alunos 

matriculados na graduação possuem algum tipo de deficiência, o que representa, em números 

absolutos, 20.019 pessoas. Dentre estas, 9% são surdas e 1% são surdas e cegas, totalizando 

cerca de 2000 estudantes, ou 0,034% de todos os estudantes matriculados (Brasil, 2009).  

Este percentual está bastante aquém do percentual de pessoas com deficiência na 

população em geral. Segundo o censo de 2000 do IBGE, 14,5% da população tinha algum 

tipo de deficiência, o que correspondia a 24,5 milhões de pessoas. No censo de 2010, essa 

taxa cresceu para 23,9%, correspondendo a mais de quarenta e cinco milhões de pessoas 

(IBGE, 2010). A adoção de políticas de inclusão desde as séries iniciais deve refletir em um 

aumento progressivo do número de universitários com deficiência, mas não é suficiente 

esperar pela chegada desses novos alunos. Ações de reparação são justificadas e necessárias.  
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Um projeto de lei que tramita na Câmara Federal, caso aprovado, será um passo 

importante para a concretização disso. Trata-se do Projeto de Lei 1241/2011, apresentado em 

maio de 2011, por um deputado do Partido Verde do Rio Grande do Norte, que determina que 

as Instituições de Ensino Superior (IES) destinem vagas em quantidade proporcional, ou 

superior, ao número de alunos com deficiência, concluintes do ensino médio (Votanaweb, 

2011). 

No Brasil, as universidades lidam com a necessidade urgente de democratização do 

acesso ao ensino superior. Os dados do INEP (Brasil, 2009) mostram que o número de 

ingressos passou de 897.557 em 2000, para 2.065.082 em 2009. Embora este número tenha 

mais do que dobrado em 09 anos, ainda representa uma pequena parcela da população. 

Segundo dados do INEP, a taxa de escolarização líquida, para a faixa etária de 18 a 24 anos, 

passou de 9,8 em 2002 para 14,4 em 2009 (MEC, 2010). Embora se confirme a tendência de 

avanço, esta taxa está ainda muito aquém da meta estabelecida de 30% para o ano de 2011. 

Para além dos dados quantitativos, a democratização precisa ser acompanhada de uma 

avaliação qualitativa ampla. A democratização é entendida como igualdade de chances, porém 

chances de cursar uma graduação com qualidade, diferenciando-se de uma perspectiva que se 

sustente em uma meta puramente numérica.  

No Brasil, nos últimos 20 anos, vivemos dois modelos distintos de ampliação do 

acesso. A partir da década de 90, segundo Oliveira et al. (2008), a ampliação do acesso se deu 

principalmente pela oferta de ensino superior pago, com vagas prioritariamente noturnas, 

justificadas como sendo um modo de beneficiar o trabalhador. Esse modelo, além de mais 

oneroso, deixa o ensino superior nas mãos de instituições comerciais, em geral, sem tradição 

de pesquisa ou extensão. A fiscalização é insuficiente, provocando situações que beiram o 

absurdo, em que um estudante, depois de ter investido tempo, dinheiro e expectativa no seu 

curso de graduação, pode não ter seu diploma reconhecido.  

A partir do Governo de Luís Inácio Lula da Silva (Oliveira et al., 2008), a política de 

ampliação de acesso a educação superior tem como foco a correção de desigualdades de 

oportunidades para etnias e classes econômicas sub-representadas nesse nível de ensino. Além 

do incentivo à adoção de mecanismos de reserva de vagas para estes grupos, dois programas 

principais foram implementados: o Programa Universidade para Todos, o PROUNI, e o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o 

REUNI.  
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O PROUNI oferta vagas em instituições de ensino privadas, com a concessão de 

bolsas de estudos, em especial no turno noturno. Seu propósito é favorecer o ingresso de 

trabalhadores, além de aproveitar a estrutura já existente, porém ociosa neste turno. As 

críticas dirigidas ao PROUNI são semelhantes àquelas dirigidas à política de ampliação de 

acesso dos governos anteriores, com destaque para a que afirma que os maiores beneficiados 

são as instituições privadas, com fins lucrativos.  

O REUNI, por sua vez, consistiu em um processo de re-estruturação das universidades 

públicas, com a concessão de verbas para contratação de novos professores e técnicos e 

execução de obras de estrutura física, mediante, entre outras coisas, o aumento de vagas e 

criação de cursos noturnos, além da adoção de outras formas de ingresso, como o Exame 

Nacional do Ensino Médio, o ENEM.  

Os primeiros passos no sentido da democratização do acesso à universidade 

rapidamente coloca instituições e pesquisadores diante de outro problema: a garantia de 

permanência, com qualidade, dos seus novos alunos. Assim, as pesquisas e ações voltam seu 

interesse também para a questão da permanência. O conceito de afiliação estudantil (Coulon, 

2008), brevemente apresentado na introdução e que será retomado mais adiante, pode se 

configurar como uma via profícua na elaboração de estudos sobre permanência.  

O conhecimento da história nos ajuda a entender o desenvolvimento do acesso e 

permanência de alunos deficientes na rede de ensino. Para tanto, Marquezan (2009) traz uma 

discussão bastante detalhada sobre o deficiente no discurso da legislação. Ele analisa todas as 

constituições do país, desde a de 1824, ainda na época do Império, até a atual, além da Lei de 

Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus (LDB), de 1971 e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN), de 1961 e de 1996. Acompanhando este percurso, vemos a 

incapacidade física sendo apontada como fator de supressão dos direitos políticos, na 

Constituição de 1824, a afirmação reiterada de que todos são iguais perante a lei, desde a 

Constituição de 1891, e de que a educação é direito de todos, na Constituição de 1934; bem 

como a obrigatoriedade de oferta de ensino gratuito, a começar pelo ensino primário, também 

na Constituição de 1934.  

Na Constituição de 1946, as pessoas com deficiência são mencionadas pela primeira 

vez, com o termo “alunos necessitados”, que devem ter as condições de eficiência escolar 

garantidas. Este mesmo termo aparece também na Constituição de 1967. O termo 

“excepcionais” é usado na LDBEN de 1961 e na Constituição de 1969. Na LDB, de 1971, as 

pessoas deficientes são referidas como “alunos que apresentem deficiências físicas ou 
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mentais”. Na Constituição de 1988 aparece a designação “portadores de deficiência” e na 

LDBEN, de 1996, “educandos com necessidades especiais” e “portadores de necessidades 

especiais”.  

De modo geral, todos esses documentos afirmam a preferência pela inclusão dos 

alunos com deficiência na rede regular de ensino e declaram a obrigatoriedade de garantia de 

satisfação das necessidades educacionais específicas, por meio da oferta de atendimento 

educacional especializado. Para o autor (Marquezan, 2009), o conceito de atendimento reflete 

uma concepção de deficiência ainda bastante atrelada ao modelo médico-terapêutico, que tem 

como objetivo principal a normalização do sujeito. 

Especificamente em relação à educação dos surdos, Marquezan (2009) destaca a 

criação, no Rio de Janeiro, em 26 de setembro de 1857, do Imperial Instituto dos Surdos-

Mudos. Desde então, com a vinda para o Brasil de Edouard Huet, educador surdo francês, a 

educação de surdos sofreu grande influência dos trabalhos realizados na França. Em 06 de 

julho de 1957, o Imperial Instituto tem seu nome alterado para Instituto Nacional de Educação 

de Surdos (INES), como é chamado até os dias de hoje.  

É importante destacar a criação do Instituto Superior Bilíngue de Educação (ISBE), 

pelo Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES), no Rio de Janeiro. O primeiro curso 

implantado foi o Curso Normal Superior, que se iniciou em 2006, sendo posteriormente 

transformado em curso de Pedagogia. A criação do instituto e do curso se sustenta no Decreto 

nº. 5626 (Brasil, 2005), que regulamenta a Lei nº. 10.436 (Brasil, 2002), e se constitui como 

uma proposta inovadora no país, reunindo alunos surdos e ouvintes em um curso bilíngue. 

Esta experiência, ainda recente, é analisada de forma cuidadosa por Franco (2009). 

No âmbito internacional, uma experiência que se destaca na educação superior de 

surdos é a da Universidade Gallaudet. Em 1817, Thomas Gallaudet, com a ajuda de um 

professor surdo, o francês Laurent Clerc, funda o American Asylum for the Deaf, em 

Hartford, nos Estados Unidos, a primeira escola para surdos do país. Em 1864, seu filho 

Edward Gallaudet se torna o primeiro diretor da primeira instituição de ensino superior para 

surdos dos Estados Unidos, atualmente chamada Gallaudet University (Sacks, 1996). Descrita 

internacionalmente como um espaço de exercício da identidade cultural e linguística dos 

surdos, foi também palco de exclusão: como a não admissão de mulheres e negros (Patterson, 

2010).  
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Um importante aspecto da Lei n. 10.436 (Brasil, 2002) é a obrigatoriedade de 

intérpretes de LIBRAS nas turmas em que haja alunos surdos. Por sua relevância, alguns 

estudos têm sido realizados sobre a implantação dessa exigência. Guarinello et al. (2008), por 

exemplo, analisam o trabalho de intérpretes de LIBRAS no ensino superior, na cidade de 

Curitiba, e levantam algumas questões importantes. A primeira delas diz respeito ao número 

reduzido de intérpretes profissionais habilitados, o que se deve, entre outros fatores, à baixa 

remuneração, à dificuldade de acesso aos cursos de formação e mesmo ao pouco tempo 

transcorrido desde a oficialização da LIBRAS e a regulamentação da formação do intérprete.  

As autoras falam da complexidade da formação do intérprete, que vai além do 

conhecimento profundo do português e da LIBRAS. O intérprete, entre outras funções, deve 

atuar na adequação curricular e no planejamento das aulas, em parceria com o professor, deve 

promover a autonomia do aluno surdo e ajudá-lo na organização de suas atividades, além de 

mediar sua relação com colegas e professores, atuando, portanto, como educador (Guarinello 

et al., 2008). O intérprete precisa ter conhecimento do assunto que está sendo ensinado, o que, 

no caso da graduação, representa uma dificuldade a mais.  

A pesquisa de Guarinello et al. (2008) foi realizada em uma universidade e dois 

centros universitários particulares na cidade de Curitiba. Foram aplicados questionários 

específicos a sete intérpretes e seis alunos surdos, estudantes de diferentes cursos. As autoras 

verificaram que, não obstante a recomendação do Decreto nº. 5.656/05 de que os intérpretes 

tenham curso superior de Tradução e Interpretação com habilitação em LIBRAS/ língua 

portuguesa, o contato pessoal com surdos é apontado por todos como principal meio para 

construção da aptidão para interpretar.  

As autoras entendem que as respostas de alguns intérpretes com relação às 

dificuldades enfrentadas apontam na direção de uma restrição do léxico da língua de sinais. 

Segundo elas, esta é uma língua em constituição, como qualquer outra, porém com uma 

história ainda recente. Nos cursos de graduação, o intérprete se depara com a ausência de 

sinais específicos para os termos técnicos empregados, sendo preciso explicar os conceitos, o 

que demanda conhecimento prévio sobre o assunto.  

De modo geral, os alunos pesquisados se mostraram satisfeitos ou muito satisfeitos 

com o trabalho dos intérpretes, relatando melhora na compreensão dos conteúdos. No entanto, 

as autoras (Guarinello et al., 2008) afirmam que há uma supervalorização dos intérpretes por 

parte dos alunos surdos, refletindo-se em uma dificuldade em avaliar a qualidade da 

interpretação. Ainda nas respostas dos alunos surdos, as autoras evidenciaram pouca ou 
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nenhuma troca entre intérprete e docente, pondo em risco a possibilidade de que o intérprete 

exerça todas as funções previamente elencadas.  

A legislação segue uma orientação bilinguísta, indicando ações específicas de suporte 

ao surdo usuário de LIBRAS e demonstrando a força política crescente dos surdos que se 

alinham a esta filosofia. No entanto, ao garantir o atendimento educacional especializado e a 

obrigatoriedade de que toda a tecnologia assistiva11 necessária à inclusão seja fornecida à 

pessoa deficiente, é possível demandar os recursos específicos para o surdo oralizado.  

Parte dessas ações diz respeito ao treinamento e comprometimento dos professores, 

que precisam estar atentos ao seu posicionamento em sala e à articulação da fala, de modo a 

facilitar a realização da Leitura Oro-Facial (LOF) pelo surdo. Algumas ações relativamente 

simples podem ser adotadas pelo professor, como indicação de bibliografia complementar de 

estudo, fornecimento de resumo escrito da aula, exploração de recursos visuais e checagem 

constante da compreensão do aluno por meio de instrumentos complementares de avaliação.  

Alguns avanços tecnológicos, já incorporados ao ambiente acadêmico, têm 

beneficiado o surdo, tais como o uso frequente de projeção do conteúdo exposto, 

comunicação via e-mail e mensagem de texto. Outras tecnologias podem ser adaptadas para o 

ambiente de sala de aula, como softwares de reconhecimento de voz e conversão automática 

para texto, já em uso em computadores e aparelhos de telefone celular, por exemplo. 

Outro recurso bastante útil, em muitos casos, é o sistema de Frequência Modulada, ou 

sistema FM. Este equipamento constitui, basicamente, na conexão direta de um microfone ao 

aparelho de amplificação sonora individual, ou ao implante coclear, utilizado pelo surdo. O 

professor, ou colega que esteja falando, fica com o microfone, anulando os outros ruídos do 

ambiente e facilitando a detecção e discriminação dos sons. Atualmente, os surdos e suas 

famílias têm conseguido que o Governo forneça o sistema FM, porém apenas via ação no 

Ministério Público. 

Algumas ações específicas no sentido da inclusão de surdos no ensino superior podem 

ser identificadas. Com relação ao ingresso, têm sido adotadas medidas de adaptação do 

processo seletivo. Na Universidade Federal da Bahia (UFBA), por exemplo, são 

disponibilizados intérpretes e professores especializados nos dias das provas discursivas e de 

                                                 
11 Tecnologia assistiva diz respeito a todo tipo de recurso, material ou metodológico, 
empregado para promover a acessibilidade da pessoa deficiente. 
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redação; e estas mesmas provas são corrigidas por professores especializados que privilegiam 

o aspecto semântico, desconsiderando problemas referentes à estrutura da linguagem.   

Contudo, como foi defendido ao longo desta revisão, ações de facilitação do acesso 

não são suficientes. É preciso que sejam implementadas medidas efetivas de garantia de 

permanência. Espero, com este trabalho, contribuir de alguma forma para a indicação de 

ações concretas no sentido da inclusão de alunos surdos oralizados ao ensino superior.  
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Capítulo II – “A quem posso perguntar o que fazer neste mundo?” 

 

São adotados, neste trabalho, dois referenciais teóricos: a etnometodologia e os 

estudos sobre deficiência. A etnometodologia vai ser decisiva na definição do objeto de 

pesquisa escolhido, no entendimento que se tem sobre a linguagem e na compreensão de 

sujeito e de pesquisa adotada, a partir dos quais se define um posicionamento ético. Os 

estudos sobre deficiência apontam para uma forma específica de entendimento da surdez e da 

deficiência. Estes referenciais serviram como base para a definição das categorias de análise 

dos dados obtidos e forneceu os elementos norteadores para sua interpretação.  

 

2.1 Etnometodologia e Afiliação Estudantil 

 

A etnometodologia é uma corrente da sociologia, que surge nos anos 1960, nos 

Estados Unidos. Aponta-se como sua obra fundadora o livro de Harold Garfinkel, Studies in 

Ethnomethodology, da década de 1940. Sua influência, no entanto, extrapola a sociologia, 

sendo hoje adotada por pesquisadores de diversas áreas, entre elas, a psicologia. Porém, como 

afirma Santos (2002), é ainda comum que a etnometodologia seja tomada apenas como um 

“conjunto de ferramentas metodológicas” e não como “uma abordagem ao social” (p.13). É 

possível identificar três principais precursores da etnometodologia, em especial da obra de 

Garfinkel, a teoria da ação, de Parsons, a obra de Alfred Schutz, e o interacionismo simbólico 

(Coulon, 1995b).  

Parsons foi um influente acadêmico da sociologia americana. Ele representava o 

paradigma normativo, que se sustenta na ideia de que a introjeção de regras e valores pelos 

atores sociais constroem modelos normativos que regulam as condutas e trocas e garantem a 

estabilidade da vida social. A etnometodologia vai se opor a essa concepção, afiliando-se ao 

paradigma interpretativo, que entende que são os processos de interpretação que regulam as 

relações entre os atores em cada situação por eles experienciada.  

Schütz trabalha com a noção de compreensão, em oposição à de explicação, propondo 

o estudo dos processos de interpretação empregados cotidianamente para dar sentido às 

nossas ações e às dos outros. Além disso, chama atenção para a riqueza da linguagem 

cotidiana como via de acesso ao mundo social. Schütz constrói a “tese geral da reciprocidade 



49 
 

 

das perspectivas”, que trata da capacidade de ajustar as divergências individuais em prol da 

manutenção de um mundo comum (Coulon, 1995a). É da obra de Schütz que Garfinkel 

apreende o conceito de uma sociologia leiga, que se sustenta na noção de “raciocínio 

sociológico prático” (Lapassade, 2005). 

O interacionismo simbólico, criado por G. H. Mead e Herbert Blumer em Chicago, no 

início do século XX, além de trazer para a pesquisa de campo o uso de métodos qualitativos, 

qualifica as concepções dos atores sobre o mundo social como objeto válido e valioso para a 

pesquisa em sociologia. Os métodos quantitativos, que buscam, em última instância, a 

objetivação dos dados, acabam por gerar uma distância entre ator social e pesquisador, 

afastando-o das experiências imediatas e corriqueiras e desconsiderando o ponto de vista dos 

atores (Coulon, 1995a).  

Segundo Coulon (1995a), “a etnometodologia é a pesquisa empírica dos métodos que 

os indivíduos utilizam para dar sentido e, ao mesmo tempo, realizar as suas ações de todos os 

dias: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar” (p.30). Esses métodos são denominados 

etnométodos, como uma maneira de diferenciá-los dos métodos científicos, e a 

etnometodologia seria, então, o estudo dos etnométodos. O prefixo etno, que surge por 

associação aos campos da etnobotânica, etnofisiologia e etnofísica, demarca a pertença desses 

métodos a um grupo específico, apontando para sua natureza local, ainda que passíveis de 

serem universalmente encontrados. Os etnométodos se referem a uma lógica do senso 

comum, que rege as relações sociais que os atores mantêm entre si (Coulon, 1995a). 

Assim sendo, um pressuposto básico da etnometodologia é o de que o conhecimento 

prático se constitui como matéria prima privilegiada para a construção do conhecimento 

científico. Com isso, a distinção entre conhecimento leigo e erudito é desnaturalizada, uma 

vez que, no exercício de suas atividades práticas e nas operações de construção de sentidos 

sobre elas, os atores sociais empregam um raciocínio lógico idêntico ao raciocínio científico. 

Interpretação e ação são entendidas, portanto, como indissociáveis, ambas situadas no 

domínio da linguagem.  

Isso não significa, contudo, que não exista diferença alguma entre participante e 

pesquisador. A este último cabe lançar um olhar de estranhamento às práticas dos atores, 

experimentadas por eles como condições familiares: vistas, porém, sem serem notadas. A 

etnometodologia recupera a capacidade de agência dos indivíduos, em oposição às teorias 

sociológicas precedentes, para as quais os comportamentos se explicavam pela interiorização 

de normas de modo automático e impensado. 
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Este pressuposto deriva, portanto, da compreensão de que todo ator social tem 

capacidade de refletir sobre e interpretar suas atividades práticas cotidianas. Ele reflete a ideia 

de Garfinkel (citado por Coulon, 1995) de que o ator social não é um idiota cultural e aponta 

em uma direção metodológica de privilégio à fala dos atores sobre suas experiências. 

Libermam, em entrevista a Sacrini (2009) afirma: 

Concluí que o estudo de assuntos mundanos – ... – tem muito mais a contribuir para o esclarecimento 

das condições de uso do raciocínio prático e formal e do papel do raciocínio formal em 

empreendimentos humanos que contribuições às estruturas de sustentação de tipos mais gerais de teoria 

macro social (s.p.). 

 A etnometodologia se constitui, então, como uma microssociologia, ao lado de outras 

correntes teóricas, como a fenomenologia, o interacionismo simbólico e a psicossociologia, 

por exemplo (Lapassade, 2005). O termo microssociologia diz respeito tanto à forma de coleta 

dos dados, que deve ser feita diretamente pelo pesquisador e colaboradores, quanto à unidade 

básica da pesquisa, que deve ser o indivíduo (Coulon, 1995b). É central às microssociologias 

o esforço do pesquisador em “adquirir um conhecimento de membro” de modo a compreender 

os motivos e os sentidos das ações das pessoas a cada momento (Lapassade, 2005).  

Os tais “assuntos mundanos”, denominados assim por Libermam, apenas podem ser 

estudados porque podem ser tornados discurso. A esta característica do mundo social a 

etnometodologia vai chamar de descritividade ou accountability12, que significa dizer que “ele 

é algo disponível, isto é, descritível, inteligível, relatável, analisável.” (Coulon, 1995a, p.45) É 

pela descrição que se pode acessar, não uma realidade em si, mas os mecanismos sociais de 

regulação das práticas cotidianas. 

Para tanto, é necessário considerar o conceito de indexicalidade. Embora tenha outro 

sentido na linguística, de onde provém, a indexicalidade, na etnometodologia, mostra que são 

as circunstâncias contextuais nas quais se produzem as palavras e expressões que permitem 

atribuir a elas um sentido preciso, sem deixar de considerar, no entanto, que esse sentido será 

sempre local, não generalizável para outros contextos. Na etnometodologia esta imprecisão 

absoluta da linguagem não é vista como um defeito, como algo que deva ser superado, mas 

como característica que reforça a importância do contexto e das experiências práticas. 

                                                 
12 Os tradutores dos livros de Coulon (1995 a) e de Lapassade (2005) optaram por manter em 
inglês os termos accountability e accountable, já Santos (2002), emprega o termo 
descritividade. O livro de Garfinkel não tem tradução para o português. 
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No trabalho de interpretação empreendido pelo pesquisador é preciso identificar as 

expressões indexicais usadas pelos indivíduos na descrição de suas experiências. Apenas pela 

compreensão de tais expressões é possível ascender ao significado do discurso em questão. A 

indexicalidade está enraizada na “linguagem natural” empregada pelo grupo e pressupõe que 

esta seja compartilhada pelo pesquisador.  

Esta relação intrínseca entre linguagem e contexto, leva a outro conceito básico da 

etnometodologia: o de reflexividade. A reflexividade indica uma compreensão da realidade 

como sendo construída a partir do discurso produzido sobre ela. Como aponta Lapassade 

(2005), a reflexividade fala dessa relação circular na qual os elementos do contexto refletem 

sobre os sentidos produzidos sobre ele, e vice-versa. Assim, a situação descrita se constitui no 

momento mesmo em que se produz um discurso sobre ela, posto que esta produção discursiva 

provoca uma ressignificação constante do vivido. Esta compreensão de uma realidade que vai 

se construindo tem efeito direto sobre o modo de se fazer pesquisa.  

A partir da reflexividade compreende-se que os dados não são coletados, posto que não 

existem como tal, apartados do fazer empírico, mas se constroem no próprio processo da 

pesquisa. Outra consequência do conceito de reflexividade é a compreensão de que participar 

de uma pesquisa, ao menos as do tipo que buscam a produção de sentidos por parte dos 

participantes, tem um efeito sobre eles. Esta percepção tem um desdobramento ético 

importante, que aponta na direção de uma maior intervenção dos participantes ao longo de 

todo o processo de produção e análise dos dados.   

Por aí também se define o posicionamento da etnometodologia em relação à oposição 

objetivismo/subjetivismo. Enquanto o primeiro acredita na possibilidade e define como meta 

a separação entre pesquisador e participante da pesquisa, o segundo entende o objeto não 

como entidade isolada, mas em constante relação com o investigador (Coulon, 1995a). A 

etnometodologia considera que a subjetividade do pesquisador está envolvida no fazer 

científico e que os resultados obtidos serão fruto de uma interpretação dos dados, entre tantas 

outras possíveis, afastando-se do ideal objetivista.  

Tendo como base o referencial etnometodológico, entre 1984 e 1989, Coulon 

desenvolve uma pesquisa entre estudantes universitários e propõe, a partir desta, o conceito de 

afiliação estudantil (Coulon, 1995b, 2008). Esta pesquisa é motivada pelas altas taxas de 

evasão constatada nas universidades francesas, especialmente nos primeiros dois anos de 

curso, e emprega métodos etnográficos para a produção dos dados. 
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O conceito de afiliação estudantil é central para a presente pesquisa. Ele nos leva um 

passo além das preocupações usuais com o acesso, lançando o olhar sobre a permanência, 

com qualidade, do estudante na educação superior. Este conceito demonstra que o acesso a 

este nível de ensino não garante o acesso ao saber. Segundo ele, o primeiro desafio que a 

universidade apresenta aos recém-chegados é o de tornar-se um estudante e disso depende a 

sua permanência e sucesso. A este processo o autor chama de afiliação estudantil e descreve 

três tempos para a realização desta tarefa: o tempo do estranhamento, o tempo da 

aprendizagem e o tempo da afiliação.  

O trajeto, ao longo desses três tempos, vai de um estágio inicial, no qual o estudante se 

vê em um mundo não familiar, no qual suas referências anteriores não lhe servem; passando 

por um período de adaptação, em que as novas regras e demandas são aprendidas e 

acomodadas, período em que ele já não é mais aluno do ensino médio, mas ainda não é 

estudante universitário; até que seja capaz de interpretar e mesmo transgredir as regras, 

adquirindo, desse modo, um novo status social, quando se torna enfim um veterano. 

Coulon (1995b, 2008) distingue dois tipos de afiliação, a institucional e a intelectual. 

Neles estão em jogo o que o autor chama de “praticalidade das regras, isto é, as condições que 

nos permitem transformar as instruções, tanto as institucionais quanto as intelectuais, em 

ações práticas” (Coulon, 1995b, p.143). Na afiliação institucional é empregada boa parte do 

tempo e das energias, especialmente nos primeiros semestres. Ela trata da compreensão e 

domínio das regras e vocabulário da instituição, com seus macetes, exceções, contradições e 

incontáveis siglas. A afiliação intelectual, por sua vez, trata da aquisição, utilização e 

exposição dos saberes. Ela se dá em duas etapas, a primeira de submissão, marcada pelo 

desejo de se conformar, seguida pela libertação, que possibilita enfim a produção intelectual 

criativa e pensamento crítico. Uma marca importante da afiliação intelectual é a aquisição de 

autonomia de trabalho. Posto que as exigências nem sempre estão claras e as orientações são 

cada vez mais vagas, diferente do que acontece nos níveis de ensino anteriores, o estudante 

precisa construir um ritmo e um modo próprios de estudo e produção intelectual (Coulon, 

2008).  

Dois conceitos são fundamentais para se entender o processo de afiliação: a noção de 

membro, originária de Parsons, mas modificada por Garfinkel e Sacks (Coulon, 1995b), e o 

conceito de habitus, de Pierre Bourdieu. O membro, para a etnometodologia, é aquele que tem 

o domínio da linguagem natural de um grupo e conhece sua forma de organização (Lapassade, 

2005). Coulon (2008), no entanto, acrescenta que este domínio não é suficiente para definir 
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um membro. Segundo ele, o membro deve ainda ser capaz de mostrar para os outros que 

compartilha os etnométodos de uma dada cultura. 

Habitus, por sua vez, seria o conjunto de pensamentos e práticas incorporadas, que 

promovem a naturalidade ao lidar com determinadas coisas, sem precisar pensar sobre elas 

(Coulon, 2008). Para Souza (2006), a noção de habitus demonstra a impossibilidade de 

separação entre organismo e meio. Segundo o autor, o habitus permite o acesso às disposições 

culturais e institucionais, não como representações, mas como escolhas postas em prática, 

encarnadas. Para Bourdieu (2007): 

Na relação entre as duas capacidades que definem o habitus, ou seja, capacidade de produzir práticas e 

obras classificáveis, além da capacidade de diferenciar e de apreciar essas práticas e esses produtos 

(gosto), é que se constitui o mundo social representado, ou seja, o espaço dos estilos de vida (p.162).  

O habitus figura como conceito central na teoria da reprodução, indicando a tendência 

das práticas e ações cotidianas de reproduzirem as condições sociais que as originam, 

engendrando um ciclo de perpetuação de identidades e relações sociais. Esta característica 

garante a condição de reconhecimento de si, de pertencimento a um grupo, definindo 

semelhanças e diferenças que se manifestam nos detalhes do nosso estar no mundo (Coulon, 

1995b). No entanto o habitus é também um operador de transformação, pois reconhece nos 

autores a capacidade de agir. 

Para Coulon (1995b) a entrada na universidade é um momento peculiar em que o 

antigo habitus ainda opera, porém não permanece imutável diante das novas demandas com 

as quais o estudante se depara. De fato, essa mudança de status, de aluno para estudante, é 

comparada por Coulon (1995b) à aprendizagem de um ofício, ainda que temporário. A 

construção de um novo habitus, o de estudante, consiste em ser reconhecido como tal, 

partilhar de um mesmo universo social e mental que seus pares e operar segundo uma mesma 

lógica de categorização do mundo.  

Coulon (2008) entende que o estudante não deve enfrentar sozinho esse processo de 

tornar-se membro e propõe uma pedagogia da afiliação. Por meio desta, a instituição se 

responsabiliza por promover atividades afiliadoras, que vão desde possibilitar ao estudante 

produzir sentidos sobre sua nova experiência, até instrumentalizá-lo nas técnicas de pesquisa 

documental, por exemplo. Uma das condições para o sucesso da pedagogia da afiliação é que 

a universidade conheça melhor o seu público, formado por um número cada vez maior de 

alunos de etnias diversas, diferentes origens sociais, formações de base variadas e menos 

lineares, faixas etárias mais amplas e, também, pessoas deficientes. 
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O conceito de afiliação dialoga bem com outro, bastante estudado e trabalhado no 

âmbito da inclusão da pessoa deficiente: o de acessibilidade. Este conceito extrapola seu 

emprego inicial de acesso físico, espacial, para integrar também o acesso à informação e aos 

bens culturais e intelectuais, a garantia de eliminação das barreiras de comunicação e a livre 

circulação de pessoas em todos os ambientes. No Brasil, a acessibilidade é estabelecida pela 

Lei nº. 10.098 de 19 de dezembro de 2000 (Brasil, 2000). A acessibilidade do estudante com 

deficiência ao ensino superior, portanto, não se refere apenas ao acesso, mas à garantia de 

prover as condições necessárias para a permanência. 

O conceito de afiliação estudantil e os estudos sobre a permanência de estudantes na 

educação superior abrem um vasto campo de interesse e inserção da psicologia na educação 

superior. Como constata Sampaio (2010), a atuação da psicologia da educação ou psicologia 

escolar tem se mantido afastada do terceiro grau. Sua pouca participação se restringe, quase 

que exclusivamente, a ações que apenas repetem o que é feito nos outros níveis de ensino, 

desconsiderando as especificidades e demandas da experiência do estudante universitário. 

Para a autora, um novo fazer da psicologia no ensino superior precisa ser inventado.  

 

2.2 Estudos Sobre a Deficiência 

 

A expressão “estudos sobre deficiência” foi usada pela primeira vez em um curso de 

pós-graduação da Universidade de Kent, no Reino Unido, em referência ao campo de estudo 

que se delineava a partir da adoção do modelo social da deficiência. Este modelo, que tem 

como marco inicial os anos 1970, surge a partir do questionamento da compreensão corrente 

da deficiência como a expressão natural e direta de uma lesão no corpo (Barton & Oliver, 

1997; Diniz, 2007). Seu delineamento vai se definir a partir de novos relatos e 

questionamentos acerca da deficiência e das limitações experimentadas pelos deficientes. 

Estes relatos se opunham às autobiografias de “triunfo sobre a tragédia”, que se inscrevem na 

lógica da meritocracia e valorizam os esforços individuais para superação das dificuldades, 

isentando a sociedade de sua responsabilidade. 

O modelo social denuncia a hegemonia de uma compreensão da deficiência sustentada 

exclusivamente no referencial biomédico. Em oposição a isto, propõe que seu estudo seja 

inserido, também, no campo das humanidades. Para o modelo social da deficiência, não é a 

lesão ou condição orgânica que determina os limites à pessoa deficiente, mas a relação entre 
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esta e um contexto social que não é capaz de incluir um corpo com impedimentos (Diniz, 

2007; Diniz et al., 2009). 

Para Albrecht (2002), o interacionismo simbólico, ao “enfatizar a importância de se 

compreender o mundo social do ponto de vista dos indivíduos que nele agem” (p.27), abriu 

caminho para o desenvolvimento de duas outras teorias que serviram como referência para 

esse questionamento: a teoria do estigma, de Erving Goffman; e a sociologia do desvio, 

sistematizada por Howard Becker; ambos alunos de Mead e Blumer, propositores do 

interacionismo simbólico. A teoria do estigma propõe a compreensão dos corpos como 

“espaços demarcados por sinais que antecipam papéis a serem exercidos pelos indivíduos”, 

sublinhando a relação entre “sinais corporais” e “valores simbólicos” (Diniz, 2007, p.13). A 

sociologia do desvio questiona a ideia do senso comum de que o ato desviante deriva de uma 

característica da pessoa que o comete e chama atenção para os processos de julgamento, 

propondo o desvio como “consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um 

‘infrator’” (Becker, 2008, p. 22). 

Um evento deflagrador do surgimento do modelo social da deficiência foi a criação, 

nos anos 70, da primeira organização fundada e gerida por pessoas deficientes para intervir 

politicamente no modo de tratar, no sentido terapêutico e no sentido relacional, o deficiente. 

Esta organização foi chamada de Liga dos Lesados Físicos Contra a Segregação (Upias). A 

Upias13 demanda que se abandone a concepção da deficiência como “tragédia pessoal”, 

passando a compreendê-la como uma questão de justiça social. Esta demanda é pela 

desnaturalização da desigualdade, que deve ser localizada, não mais na pessoa deficiente, mas 

no ambiente social incapaz de incluir a diferença (Barton & Oliver, 1997; Diniz, 2007).  

Para Barnes, Oliver e Barton (2002), este período entre as décadas de 1960 e 1970, 

exibe um padrão reconhecível nos Estados Unidos, Canadá e outros países da Europa de 

surgimento de um levante social e da organização coletiva de deficientes que questionam a 

visão tradicional. Esse movimento se revela no surgimento de outras organizações 

semelhantes à UPIAS, como a American Independent Living Movement, Swedish Self 

Advocacy Movement e o The Disabled Income Group.  

Outro importante marco no sentido do fortalecimento teórico e prático dos estudos 

sobre deficiência foi a criação, em 1986, do periódico Disability, Handicap and Society. Em 

1993, como consequência das elaborações acerca dos termos usados para tratar da deficiência, 

                                                 
13 The Union of the Physically Impaired Against Segregation 
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a revista foi renomeada, passando a ser chamada de Disability and Society. A criação da 

revista visava estabelecer um espaço alternativo de documentação da produção e de debate do 

modelo social e promover um equilíbrio entre as necessidades acadêmicas e não-acadêmicas. 

Uma marca do periódico é a presença marcante de deficientes no conselho editorial (Barton e 

Oliver, 1997; Diniz, 2007). 

Uma importante argumentação desenvolvida pelos teóricos desse campo é a ideia da 

experiência da deficiência como uma experiência global. Isso significa que ela tem 

consequências econômicas, culturais e políticas na sociedade como um todo. Mas significa, 

também, que todos estamos expostos à possibilidade de experimentar a deficiência. Seja por 

sua relação ao modo de produção capitalista, que produz, pelas doenças e acidentes de 

trabalho, um grande número de deficientes; seja pela compreensão de que, com o 

envelhecimento, as chances de experimentarmos um corpo com lesão é cada vez mais 

constante; seja pelos avanços da medicina que aumentam as possibilidades de se viver com 

uma doença crônica e as chances de sobrevivência de crianças que nascem com patologias 

graves; ou mesmo considerando-se as consequências da violência, das guerras civis e 

catástrofes, naturais ou não, a deficiência nos toca a todos (Albrecht, Seelman e Bury, 2001; 

Albrecht, 2002; Barnes, Oliver e Barton, 2002; Diniz, 2007). 

Diniz (2007) identifica duas gerações de teóricos nos estudos sobre deficiência. A 

primeira geração se funda, como dito, a partir da mobilização dos próprios deficientes. Entre 

seus representantes estão sociólogos e outros profissionais, em sua maioria, deficientes 

físicos. Suas principais metas são: ampliar a compreensão da deficiência para outros campos 

de estudos, tomando-a desde uma perspectiva multidisciplinar e; atrelar a experiência de 

opressão vivida pelo deficiente à ideologia capitalista, entendendo-a como um conceito 

político. Seus teóricos têm como principal referencial o materialismo histórico. Eles acreditam 

que, pela remoção das barreiras sociais, o deficiente pode se tornar uma pessoa 

potencialmente produtiva e inserida na sociedade. 

A primeira geração de teóricos trabalhou com a redefinição de termos como lesão e 

deficiência, identificando a primeira como “dado corporal isento de valor” e a segunda como 

“o resultado da interação do corpo com lesão e uma sociedade discriminatória” (Diniz, 2007, 

p.18). Propõe o uso dos termos deficiente ou pessoa deficiente, reforçando a ideia da 

deficiência como parte essencial da identidade e não um mero apêndice, como sugere o termo 

pessoa portadora de necessidades especiais. A associação entre a deficiência e a construção 

da identidade aproxima os deficientes de outras minorias sociais. Essa discussão reabilita o 
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termo deficiência, ou deficiente, e condena o uso do termo em inglês handicap, que significa 

mão no chapéu e associa o deficiente à pessoa que pede dinheiro para sobreviver (Albrecht et 

al., 2001; Diniz, 2007). 

A segunda geração se constitui a partir da influência de abordagens pós-modernas e de 

críticas feministas, entre os anos de 1990 e 2000. Esta geração vai construir três críticas 

principais à geração anterior. A primeira delas põe em questão o princípio da igualdade pela 

independência. Para os teóricos da segunda geração, esta seria uma aposta na inclusão e não 

uma crítica aos próprios valores capitalistas de produção e independência.   

Uma segunda crítica também incide sobre a questão da independência, pois os teóricos 

da segunda geração chamam atenção para o fato de que nem todos os deficientes podem 

alcançar a independência. Para esses autores, os teóricos que fundaram os estudos sobre 

deficiência seriam uma elite entre os deficientes, constituída essencialmente por homens 

deficientes físicos, a qual, portanto, não contemplaria as necessidades e anseios de todo o 

conjunto de deficientes. 

Com isso, a segunda geração põe em cena uma discussão sobre o cuidado e propõe 

que a interdependência deve ser valorizada e entendida como um valor humano. Para muitos 

deficientes o acesso aos cuidados é parte importante da garantia de justiça. Na esteira desta 

discussão, questionam a ideia de que é preciso ser deficiente para falar sobre deficiência e dão 

voz ao cuidador, incluindo sua subjetividade nas discussões sobre o tema (Diniz, 2007). 

Como terceiro ponto de discordância, a segunda geração traz de volta a discussão 

sobre as dores e sofrimentos do corpo lesado, que havia sido alijada pelos primeiros teóricos 

por medo de que o tema do corpo pudesse retornar a deficiência para o domínio exclusivo da 

medicina. A proposta da primeira geração dissocia lesão e deficiência, definindo a lesão como 

pré-social. Para Hughes (2001), apesar de trazer a deficiência para o campo do público, essa 

visão incorre no dualismo entre corpo e sociedade que a própria sociologia vinha tratando de 

superar. Não é possível falar de um corpo não marcado pelo social. Ao reabilitar o tema, a 

segunda geração fomenta discussões e elaborações sobre as especificidades da construção da 

subjetividade de um sujeito marcado por um corpo com lesão. 

O fato de a deficiência se associar a um impedimento que se expressa no corpo é 

muito importante para o desenvolvimento da segunda geração. A ideia de corpo com 

impedimentos apenas é possível em referência a um corpo considerado normal, definindo uma 

relação imediata de superioridade da pessoa sem deficiência, em relação à pessoa deficiente. 
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Essa relação desigual se expressa na forma de um lugar social também desigual, vivenciado 

pela pessoa com deficiência como uma situação de opressão. 

A aproximação entre os estudos sobre deficiência e outros movimentos de pessoas que 

também trazem no corpo aquilo que os coloca em condição de opressão e inferioridade social 

se reflete na possibilidade de que ações distributivas e reparadoras sejam demandadas (Diniz, 

2007; Diniz et.al., 2009). Também por associação a estes movimentos, que combatem, entre 

outras coisas, o sexismo e o racismo, foi cunhado o termo disablism, traduzido para o 

português como “ideologia de opressão aos deficientes” (Diniz, 2007; Diniz et.al., 2009). As 

muitas formas de expressão e manutenção do disablism ainda precisam ser melhor entendidas, 

para que este possa ser mais eficazmente combatido.   

É fundamental destacar que a associação dos surdos aos estudos sobre deficiência não 

é unânime. Muitos surdos, em especial aqueles que fazem parte da comunidade surda, não 

aceitam a definição da surdez como deficiência, compreendendo-a como uma diferença 

linguística. Por isso, não se sentem contemplados pelos estudos sobre deficiência. Para estes 

surdos, a surdez é compreendida a partir dos já citados Estudos Surdos (Burch & Kafer, 2010; 

Kusters, 2011).   

Ainda assim, o recurso ao referencial dos estudos sobre deficiência foi adotado nesta 

pesquisa, uma vez que o modelo social de deficiência por ele proposto descola a surdez da 

perda sensorial, não conferindo a esta um caráter limitante por natureza, respeitando, desta 

forma, a compreensão da surdez como uma forma de ser. Para Burch e Kafer (2010), a relação 

entre esses dois campos é ainda pouco explorada. As autoras apresentam semelhanças e 

diferenças entre eles e defendem que a construção de alianças entre esses dois conjuntos de 

estudos é produtiva e benéfica para ambos. Por compartilhar dessa ideia é que, embora os 

estudos sobre deficiência tenham se constituído como referencial teórico, muitos autores e 

conceitos dos estudos surdos foram também explorados nesse trabalho.  
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Capítulo III – “Como conciliar com os pássaros a tradução de seus idiomas?” 

 

Toda escolha teórica é uma escolha ética e implica também escolhas metodológicas. 

Não se trata aqui de defender uma definição a priori de instrumentos para a produção de 

dados, mas dizer que, a definição do método de pesquisa deve ser rigorosamente coerente 

com o referencial adotado, materializando, em ato, suas construções discursivas.  

A etnometodologia não define um método específico para produção dos dados. No 

entanto, esta construção deve ser orientada por seus pressupostos, especialmente, a 

centralidade da linguagem, o reconhecimento da participação ativa da pessoa nas ações e 

interpretações do mundo social e o esmaecimento das fronteiras entre pesquisador e 

pesquisado, pelo abandono do ideal de objetividade e a admissão necessária da subjetividade 

do pesquisador. Há um privilégio, portanto, de abordagens qualitativas, embora trabalhos com 

abordagens quantitativas, ou modelos mistos, sejam também possíveis.  

 Por uma afinidade teórica e ética, é comum que as pesquisas que adotam esse 

referencial se utilizem dos instrumentos de coleta característicos da etnografia. A etnografia, 

que literalmente significa a escrita, a descrição, de um povo ou de uma cultura, designa tanto 

uma disciplina, quanto um jeito de produzir dados e analisá-los (Lapassade, 2005). Os 

instrumentos de pesquisa característicos da etnografia são a observação participante, a 

entrevista e a análise de materiais pessoais, que podem não ter sido produzidos 

especificamente para a pesquisa, como cartas e diários, por exemplo.  

Outro instrumento, também de tradição etnográfica, que tem sido utilizado nas 

pesquisas em etnometodologia é o diário de campo. Tradicionalmente, o diário de campo 

descreve o contato do pesquisador com o grupo ou cultura em estudo e registra o movimento 

de estranhamento/reconhecimento do pesquisador a partir deste contato. O diário de campo 

não está submetido aos critérios da escrita científica, se constituindo como espaço de livre 

manifestação da subjetividade do pesquisador e acompanhamento do percurso da pesquisa.  

Tal como a etnometodologia, tampouco os estudos sobre deficiência trazem uma 

prescrição metodológica. Sendo uma proposta eminentemente interdisciplinar, a pesquisa 

nesse campo também se desenvolve a partir de uma multiplicidade de métodos possíveis. No 

entanto, é também correto afirmar que é uma abordagem que se constrói pelo privilégio que 

dá à fala do deficiente, não apenas como sujeito de pesquisa, mas como produtor de 

conhecimento.  
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Desse modo, busquei a construção de uma proposta metodológica que fosse coerente 

com os referenciais escolhidos e que respeitasse preceitos éticos rigorosos. Nessa busca, 

muitas alterações e reviravoltas aconteceram. Recorro à noção de bricolagem, segundo a qual 

a metodologia se constrói no campo de pesquisa, podendo se modificar e se refazer ao longo 

do trabalho. A bricolagem legitima esse modo de construção de conhecimento em que o 

pesquisador vai e volta e toma desvios para alcançar o que não se pode acessar de outra forma 

(Ardoino, 1993; Barbosa & Barbosa, 2008). 

 

3.1 Dos Participantes 

 

Ainda na fase de projeto anunciei a intenção de trabalhar com quatro participantes, que 

fossem surdos oralizados com perda auditiva pré-lingual bilateral de grau severo a profundo e 

que estivessem frequentando uma instituição de ensino superior, em qualquer curso, fosse ela 

pública ou privada. Finalmente, a pesquisa realizou-se com duas participantes surdas, ambas 

com perdas congênitas, de grau severo a profundo, bilateral, que decidiram ser aqui chamadas 

de Verônica e Mariana14. Quanto à linguagem, ambas são oralizadas e fazem leitura oro-

facial, sendo que Mariana é fluente em LIBRAS e Verônica tem se aprimorado no uso dessa 

língua. Verônica, na época da entrevista, era já formada em Design e tinha pós-graduação na 

área, enquanto Mariana cursava o segundo semestre do curso de Pedagogia.  

Essa diferença entre o que foi proposto e o que foi realizado me fez rever os porquês 

dos critérios iniciais para inclusão de pessoas. A ideia de que os participantes estivessem 

cursando a graduação tinha a intenção de permitir a realização de observação dos estudantes 

no contexto acadêmico, envolvidos em suas atividades cotidianas. A entrevista com Verônica 

foi realizada na intenção de ser uma entrevista-piloto, uma primeira exploração do campo da 

pesquisa que não seria utilizada para análise. No entanto, a riqueza do material produzido 

neste contato me fez reconsiderar essa primeira definição e incluí-la como participante. 

Tão importante quanto isso, foi ter me dado conta de que Verônica já participava da 

pesquisa mesmo antes da entrevista. Foi em um contato anterior com ela, na clínica em que 

atuo e na qual ela faz acompanhamento fonoaudiológico, que comecei a pensar que fazer um 

curso superior poderia se constituir como espaço de distinção positiva para a pessoa surda. 

Percebi, ao conversar com ela sobre o assunto, ainda nas fases iniciais da pesquisa, que eu 
                                                 
14 Nomes fictícios. 
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estava muito focada nas dificuldades a serem enfrentadas pelo surdo em um curso de 

graduação. A partir daí, surgiu a ideia de que a experiência universitária poderia e, no meu 

entender, deveria, se constituir como um espaço de transformação subjetiva e da própria 

relação com a surdez.  

As características da perda auditiva inicialmente escolhidas são facilmente 

justificadas, uma vez que são um fator muito importante no que diz respeito ao 

desenvolvimento da linguagem oral. A definição rígida quanto ao tipo de perda representou 

uma tentativa de uniformizar o tipo de acesso à linguagem entre os diferentes participantes. 

Considerei necessário distinguir entre surdos oralizados e surdos usuários de Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS), uma vez que entendia que o processo de afiliação nos dois 

casos deveria ter características bastante distintas, não sendo minha intenção realizar uma 

comparação entre eles. Além disso, a escolha apoiou-se na raridade de estudos encontrados 

acerca da escolarização de surdos oralizados.  

Quanto a isso, embora os critérios iniciais tenham sido atendidos, a pretendida 

uniformização não foi alcançada. Verônica e Mariana têm uma oralização bastante distinta, no 

que diz respeito à produção dos fonemas e à construção das frases. Verônica entra na 

linguagem por meio do português e só mais tarde tem contato com LIBRAS. Já Mariana usa 

LIBRAS como primeira língua e é por meio desta que se dá sua inserção na linguagem. Essa 

distinção se mostrou fundamental no decorrer do trabalho e na definição dos procedimentos 

da pesquisa.  

Resta pensar sobre o número de participantes. O pequeno número de pessoas que 

atendem aos critérios de inclusão propostos apontava para um número também reduzido de 

participantes. Outro jovem surdo foi contatado e se mostrou interessado em participar da 

pesquisa. Como, no momento do contato, ele havia acabado de ingressar na faculdade, optei 

por aguardar mais um pouco para a realização da entrevista. No entanto, quando tentei 

localizá-lo novamente, não obtive sucesso. Tentei ainda o contato com outros quatro possíveis 

participantes, via e-mail, mas nenhum deles respondeu. Imagino que, em parte, isso se deva 

ao fato deste contato ter sido feito sem nenhuma intermediação de alguém que os conhecesse.  

De qualquer modo, percebo hoje que a quantidade definida representou uma 

estimativa arbitrária, sem nenhuma justificativa plausível que a sustente. Fico pensando se 

não há, de modo implícito, uma expectativa de estabelecer sub-grupos para realizar 

comparações: dois homens e duas mulheres, dois estudantes de faculdade pública e dois de 

particular, dois de curso de humanas, dois de exatas, e assim por diante, demonstrando uma 
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herança da supremacia da abordagem quantitativa e a busca por uma suposta 

representatividade da amostra.  

De fato, a própria necessidade de se definir a quantidade de participantes antes do 

contato com o campo remonta a uma lógica própria da pesquisa quantitativa. Na pesquisa 

qualitativa o que define a quantidade de participantes é o suposto ponto de saturação do 

sentido (Fraser e Gondim, 2004; Gaskell, 2008), a partir do qual, novas entrevistas não 

acrescentariam nada à compreensão do fenômeno em estudo. Seja pelo tema em questão, seja 

pela minha experiência clínica, em que os sentidos se reelaboram constantemente, custo a 

acreditar que se chegue de fato a um ponto de saturação destes. Antes, penso que o que pode 

ocorrer é a saturação do pesquisador, que, diante da necessidade de apresentação de um 

produto, se vê abrigado e encerrar as entrevistas. No meu caso, não estou segura nem mesmo 

de ter esgotado as possibilidades de interpretação dos dados produzidos a partir da fala das 

duas participantes.  

Meu contato com Verônica e Mariana se deu por intermédio de sua fonoaudióloga, 

com a qual trabalho e que, sabendo do tema desta pesquisa, sugeriu a participação delas. 

Ambas se mostraram sempre muito disponíveis, o que provavelmente se deveu, ao menos em 

parte, ao bom vínculo que têm com a fonoaudióloga. Também não se pode excluir a 

possibilidade de que essa intermediação tenha provocado a sensação de obrigatoriedade de 

participação, por mais que se tenha tentado evitar qualquer tipo de constrangimento nesse 

sentido (Diniz, 2008).   

 

3.2 Dos Instrumentos de Produção de Dados 

 

A proposta inicial de instrumento de coleta de dados foi uma entrevista semi-

estruturada, orientada por um roteiro composto de uma parte inicial com perguntas objetivas 

sobre informações sócio-econômicas e aspectos da escolarização do participante e mais uma 

lista de tópicos sobre os temas a serem pesquisados (Apêndice A). Propus ainda o registro em 

vídeo, já que a gestualidade e a expressão facial têm papel importante na comunicação com a 

pessoa surda (Banks, 2009). De fato, ao longo da entrevista, Verônica e Mariana gesticulam 

bastante e usam alguns sinais, o que, em alguns momentos, foi muito importante para a 

compreensão de seus discursos, de modo que o recurso da imagem foi fundamental para a 

transcrição. 
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A primeira entrevista, na época ainda considerada piloto, embora muito rica em 

informações, acabou se mostrando longa, o que poderia ser um fator dificultador na realização 

das entrevistas subsequentes. À medida que realizava a entrevista fui percebendo que estava 

preocupada em identificar se Verônica experimentaria sua surdez a partir de uma perspectiva 

clínico-terapêutica ou sócio-antropológica. Fui me dando conta de como a construção do 

roteiro direcionava no sentido de responder a essa pergunta. De fato, isso não me parece 

estranho, ainda que não tenha sido totalmente consciente, afinal, essa sempre foi minha 

grande indagação com relação a mim mesma, à minha própria tomada de posição neste 

conflito. Porém, essa percepção veio junto com outra, a de que Verônica não se encaixava em 

nenhum dos dois modelos. É claro que não se encaixaria! Alguns dias depois tive contato com 

o texto de Bisol e Sperb (2010), Discursos sobre a surdez: deficiência, diferença, 

singularidade e construção de sentido, e, então, comecei a questionar a rigidez desta 

dicotomia.  

A percepção de que as perguntas pudessem ter um efeito exagerado de 

direcionamento, e a indicação feita na banca de qualificação do projeto, em que as duas 

avaliadoras sugeriram a utilização de entrevista narrativa, me fizeram investigar a diferença 

entre esses tipos de entrevista, de modo a avaliar a possibilidade de mudança desse modelo. 

Na entrevista semi-estruturada há a construção prévia de um roteiro, baseado nos objetivos da 

pesquisa. Este roteiro é tomado mais como um lembrete do que como uma lista de perguntas 

que devem necessariamente ser respondidas (Gaskell, 2008). Seu objetivo é permitir a 

manifestação espontânea do participante, bem como, uma atuação mais dinâmica do 

pesquisador (Michaliszyn & Tomasini, 2008). É sua sensibilidade e preparação prévia que 

irão nortear o desenrolar da entrevista. A preparação para a entrevista é fundamental, e requer 

um conhecimento aprofundado da literatura sobre o tema e também um reconhecimento do 

campo (Gaskell, 2008).  

Para Jovchelovitch e Bauer (2008), a entrevista narrativa se distancia do esquema 

pergunta-resposta e tenta provocar, no entrevistado, a construção de uma narrativa. Contar 

histórias é um fenômeno universal, que embora se apresente de variadas formas, parecem 

seguir algumas regras básicas. A construção de uma narrativa é compreendida, então, como 

um processo de construção de sentido sobre o vivido, que revela tanto aspectos individuais 

quanto sociais. No momento da entrevista narrativa a influência do pesquisador deve ser 

mínima e, para tanto, sua preparação deve ser bastante minuciosa e a condução exige 

habilidade (Jovchelovitch & Bauer, 2008). 
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Na segunda entrevista, feita com Mariana, busquei então realizar uma entrevista 

narrativa, no entanto, não obtive êxito. As respostas às questões formuladas de modo mais 

genérico, ou não eram compreendidas, ou eram respondidas de modo breve. Ao longo da 

entrevista acabei retomando o roteiro inicial, apenas eliminando ou condensando algumas 

perguntas. Marcamos um segundo contato, no qual tentei novamente propiciar a construção 

de uma narrativa, mas o mesmo padrão se repetiu.  

A reflexão que faço a partir disso diz respeito às especificidades linguísticas desta 

participante. Embora seja oralizada, Mariana tem como primeira língua a língua de sinais. A 

entrevista foi realizada de modo oral, com o suporte da escrita para facilitar a compreensão de 

algumas perguntas. Mariana usa o português como segunda língua e precisa empreender um 

grande esforço para se comunicar oralmente. Não obstante esta constatação, muitos dados 

valiosos foram produzidos nestes dois encontros e constam das análises apresentadas mais 

adiante.  

De qualquer modo, me pareceu adequado agendar um terceiro contato, com a presença 

de uma intérprete de LIBRAS. Essa ideia, embora possa levantar questões a respeito do fato 

de eu não ser fluente nesta língua, ou seja, na “linguagem natural” da participante, permitiu a 

Mariana se expressar mais livremente. As questões propostas neste terceiro encontro foram 

construídas a partir da análise do material produzido nos anteriores. Neste momento também 

foram discutidas com Mariana as primeiras análises. A intérprete que nos acompanhou é 

graduada em bacharelado em Letras/LIBRAS pela Universidade Federal de Santa Catarina e 

atualmente atua como intérprete em um colégio estadual de Salvador. Também ela deve ser 

contada como participante desta pesquisa, uma vez que, ao mediar minha relação com 

Mariana não o faz de forma mecânica, participando ativamente da entrevista, trazendo, enfim, 

pra cena sua própria subjetividade.  

Não me pareceu adequado interpretar as ideias de Mariana apenas a partir de sua 

expressão oral, do mesmo modo, não me pareceu correto retirar Mariana da pesquisa, em 

nome de um padrão (idealizado?) de oralização. As grandes diferenças de linguagem entre os 

surdos ficaram evidenciadas e, nesse aspecto, a primeira entrevista pode ter me dado uma 

falsa impressão sobre a forma como o diálogo se desenrolaria. Neste sentido, uma 

aproximação prévia mais sistemática com os participantes poderia ter sido adotada para ajudar 

no planejamento de cada entrevista.  

Outro ponto a ser pensado é que a entrevista pode não ser o meio mais adequado para 

provocar a construção de uma narrativa com uma participante surda, mesmo que oralizada. 
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Após essa experiência, pensei que outros recursos poderiam ter sido usados como suporte 

para acessar suas narrativas, tais como imagens, vídeos e mesmo pequenos textos sobre 

situações específicas.  

As participantes foram informadas, por meio do procedimento de consentimento 

informado, de que as entrevistas seriam gravadas em vídeo, com a finalidade de ajudar na 

transcrição. No entanto, não foi discutido com elas o possível incômodo provocado pela 

gravação. Ainda que a crescente popularização e multiplicação dos equipamentos de 

filmagem tenham feito desta uma experiência mais cotidiana para muitos, os possíveis efeitos 

da presença da câmera no comportamento das participantes deveriam ter sido mais 

amplamente discutidos com as mesmas (Loizos, 2008). Neste caso, como a filmagem foi 

usada com o propósito único de facilitar o registro e a compreensão da fala, foi mantida a 

garantia de anonimato, uma vez que as imagens não foram expostas em nenhum momento 

(Diniz, 2008).  

Apesar do suporte fundamental da filmagem, a transcrição foi um processo muito 

trabalhoso. Alguns trechos precisaram ser escutados diversas vezes para que fossem 

entendidos por mim. Com as repetições exaustivas, fui me acostumando com o modo de falar 

de cada participante. Eventualmente, me dava conta de ter compreendido mal uma palavra e 

era preciso rever tudo o que já havia sido transcrito em busca de outro erro semelhante.  

Por conta das especificidades linguísticas das participantes e das dificuldades 

enfrentadas durante a transcrição, fez parte do método que as participantes tivessem contato 

com a transcrição antes da análise dos dados. A instrução dada foi a de que as entrevistas 

fossem revisadas e alteradas livremente por elas, sem a preocupação de que se lembrassem do 

que tinham dito, mas sim de expressar o que queriam da forma que achassem melhor.  

Neste ponto, chegamos a uma multiplicidade de linguagens que deve ser destacada: 

português oral e escrito, LIBRAS e a linguagem gestual registrada no vídeo. Diante das 

diversas traduções realizadas ao longo da produção dos dados, das idas e vindas entre uma e 

outra linguagem, nas quais cada uma de nós é mais ou menos ou nada fluente, chegamos aos 

limites do método. Não há uma “linguagem natural” compartilhada por todas nós, condição 

prescrita pela etnometodologia como necessária à condução da pesquisa, sob pena de que algo 

se perca na compreensão dos sentidos. No entanto, é essa diferença lingüística, e os esforços 

necessários que ela impõe, que colaboram para a distância entre surdos e ouvintes. 

Paradoxalmente, isso que invalidaria a pesquisa, é justamente o que a torna possível. A aposta 

foi menos na precisão e mais no desejo de se dar um passo adiante. 
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Ainda como parte do processo de construção dos dados, foi marcado outro encontro no 

qual as participantes tiveram contato com as primeiras interpretações realizadas, durante o 

estágio de construção do texto da dissertação. Esse foi um momento muito interessante, em 

que novas elaborações foram produzidas, enriquecendo ainda mais os dados e permitindo uma 

atualização sobre a vida das participantes, alguns meses após a entrevista. Fraser e Gondim 

(2004) apresentam da ideia de Fontana e Frey de que a entrevista qualitativa é um “texto 

negociado”. Isso significa que os dados produzidos a partir dela não existem fora da relação 

intersubjetiva pesquisador e pesquisado e são um produto dela. Sob essa perspectiva, a 

intervenção das participantes também no processo de interpretação dos dados parece bastante 

coerente.   

As mudanças percebidas, tanto no discurso quanto na própria postura das participantes 

entre os primeiros encontros e o momento em que trabalhamos com a interpretação dos dados, 

cerca de um ano depois, trazem para a cena o conceito etnometodológico de reflexividade. A 

reflexividade, além de sustentar a compreensão de que os dados são construídos e não 

simplesmente coletados, considera que os sentidos produzidos acerca da realidade 

estabelecem uma relação circular com esta, modificando-a e sendo modificados por ela. O 

fato de estarem participando desta pesquisa pode ter interferido, de alguma forma, na 

produção de novos sentidos sobre suas experiências universitárias e vivência da surdez. Sobre 

isso, podemos apenas especular. 

Ainda como instrumento de produção de dados, utilizei o diário de campo. Neste 

diário foram registradas minhas impressões, reflexões sobre o projeto, dúvidas e dificuldades 

enfrentadas. Sua utilização como instrumento de produção de dados reflete o afastamento de 

uma visão tradicional de ciência, em que a subjetividade do pesquisador é entendida como 

elemento de erro, devendo, portanto, ser anulada (Barbosa e Hess, 2010). Estes dados 

aparecem ao longo de todo o trabalho.  

 

3.3 Ainda Sobre o Método 

 

Ainda como parte do método, parece adequado incluir a experiência construída ao 

longo de anos de convivência com surdos, durante a qual pude aprender estratégias que 

facilitam a comunicação entre um surdo e uma ouvinte. A principal queixa daqueles que 

dependem essencialmente da leitura oro-facial (LOF) é a rapidez da fala, seguida das 



67 
 

 

diferenças individuais na forma de articulação dos fonemas. A isso se acrescentam alguns 

fatores ambientais, como distância, iluminação, posicionamento e presença de obstáculos 

entre o surdo e seu interlocutor, como microfones ou o hábito de segurar um papel em frente 

ao rosto ao realizar uma leitura, por exemplo. Esses fatores, além de dificultar ou impedir a 

LOF, interferem também na percepção de outros sinais envolvidos na compreensão, como 

gestos e expressões faciais e corporais.  

É preciso ainda estar atento a ruídos externos, afinal, mesmo os surdos profundos têm 

alguma detecção de som, ainda que sem discriminação (Sacks, 1996). Por isso mesmo, estes 

sons costumam ser percebidos como ruídos, podendo se tornar fator de desconcentração. 

Ainda, por conta dos surdos terem uma relação aguçadamente visual com o ambiente, é 

preciso evitar excesso de estímulos visuais. Qualquer perda do contato visual, mesmo que 

momentânea, interrompe o fluxo da comunicação.   

Para as entrevistas, foi escolhido um ambiente que atendesse a essas necessidades, 

além de ser um local conveniente para as participantes. O cuidado com a velocidade da fala e 

a manutenção de uma articulação bem marcada foi tomado. Durante toda a comunicação, fiz 

uso de expressões faciais e gestos para complementar a expressão oral, além do recurso a 

alguns sinais da LIBRAS. Em alguns momentos, foi necessário escrever a pergunta ou 

alguma palavra. Na formulação das perguntas e intervenções, buscava empregar palavras já 

usadas pelas participantes, de modo a facilitar a compreensão.  

 

3.4 Dos Aspectos Éticos 

 

O projeto foi submetido e aprovado por um comitê de ética e está registrado sob o 

número 02306112.8.0000.5033. A aprovação por parte de um comitê de ética está de acordo 

com a Resolução nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa com 

seres humanos, no entanto, a preocupação ética com a condução de uma pesquisa não começa 

nem termina aí.  

O atual modelo de análise de projetos com seres humanos não está livre de críticas. 

Construído a partir de uma lógica eminentemente biomédica, especialmente após 

acontecimentos chocantes ocorridos durante a segunda guerra mundial, o modelo atualmente 

vigente tem sido criticado como sendo inadequado para a análise de trabalhos de pesquisa em 

ciências humanas (Diniz, 2008). 
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Diniz (2008) trata, por exemplo, da exigência de que a metodologia esteja totalmente 

definida a priori, não levando em conta o fato de que, em muitos trabalhos, como é o caso 

deste, a metodologia vai se definindo e redefinindo a partir do contato com o campo e com os 

participantes. Além disso, questiona o conceito de riscos e benefícios, comumente adotado 

(Diniz, 2008; Guilhem & Diniz, 2008). Parte das transformações ocorridas ao longo da 

pesquisa pode ser percebida no próprio TCLE (Apêndice B), mantido aqui como apresentado 

às participantes.  
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Capítulo IV –“Até quando falam os outros se já falamos nós?” 

 

4.1 Do processo de escolarização à identidade surda 

 

À época da primeira entrevista, Verônica tinha vinte e seis anos e trabalhava como 

designer em uma empresa de comunicação visual. Morava com seus pais e dois irmãos, em 

Salvador. Verônica nasceu com perda auditiva bilateral profunda, de causa idiopática. 

Comunica-se oralmente, se expressa bem e faz boa leitura oro-facial (LOF). Tinha algum 

contato com LIBRAS, mas não era fluente nesta língua.  

Verônica começou sua escolarização em escola regular, passando, aos seis anos, para 

uma escola especial, onde estudou por três anos. Depois disso, voltou para a escola regular até 

completar o segundo grau. Fez também cursos profissionalizantes, de computação gráfica, 

web design e fotografia. Prestou vestibular em diferentes instituições e foi aprovada no curso 

de Design Gráfico, em uma faculdade privada da cidade de Salvador. No primeiro contato, 

Verônica havia se formado há quatro anos e feito também um curso de pós-graduação na 

mesma área.  

Mariana estuda Pedagogia em uma instituição de ensino superior privada da cidade de 

Salvador. Ela iniciou a graduação em Belém, em 2011, tendo ficado lá por dois semestres. Em 

2012, por uma questão de transferência no emprego do pai, mudou-se com sua família para 

Salvador, onde deu continuidade ao curso. À época do nosso primeiro contato, Mariana estava 

com 21 anos e cursava o terceiro semestre. Além de oralizada, Mariana é fluente em LIBRAS 

e conta com intérprete na sala de aula.  

A escolarização de Mariana se deu, até o fim do ensino fundamental, em uma escola 

especializada, em Salvador. No ensino médio, por conta da necessidade de mudanças de 

cidades, Mariana estudou em três escolas diferentes, no Maranhão, em Pernambuco e no Pará. 

Apenas em Recife, onde cursou o segundo ano, não havia intérprete em sala. Neste ano 

contou com a ajuda de uma amiga e recorria também à internet, além do apoio constante de 

sua família. 

Antes de ingressar na faculdade, Mariana se inscreveu em alguns processos seletivos. 

Ela se refere a dificuldades em realizar as provas pela ausência de intérprete durante sua 

realização. Chegou a ser aprovada em outro curso, porém a faculdade não tinha intérprete de 
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LIBRAS e ela acabou abandonando.  

Verônica viveu a experiência de estudar tanto em escola especial, como em escola 

regular. Embora fale das dificuldades enfrentadas nesta última, defende que a escolarização 

do surdo deve acontecer na escola regular, ou, como ela diz, na “escola normal”. Ainda assim, 

foi ao entrar na escola especial, aos seis anos, que Verônica entendeu que era surda e mesmo 

o que é a surdez. Até então, segundo ela, percebia um estranhamento das pessoas com relação 

a ela, mas não entendia o porquê. Diante do outro surdo, Verônica se reconhece como tal:  

Quando eu percebi, foi quando entrei na escola especial. Eu percebi muitas diferenças. “Eu também 

sou surda!” Antes de entrar na escola, eu não tinha problema com as pessoas normais. Minha família 

não me falava o que eu era.  Eu percebi, percebi. Eu não entendia porque as pessoas me achavam 

estranha.  Aí eu percebi porque as pessoas me achavam estranha, mas antes eu não sabia por que me 

achavam estranha. “Por quê?” Não entendia nada, mas quando eu entrei na escola especial eu percebi 

as diferenças de surdo ou não.  

Ao tratar das identidades surdas, Perlin (2010) afirma que são identidades que não se 

desenvolvem a partir da cultura em que se vive, mas a partir de um ato de rebeldia contra ela. 

Neste jogo de poder, a cultura original e dominante é a ouvinte, que subordina a cultura surda. 

A construção das identidades surdas depende de uma aproximação entre iguais: “O encontro 

surdo-surdo é essencial para a construção da identidade surda, é como abrir um baú que 

guarda os adornos que faltam ao personagem” (p.54). Outros autores, como Sacks (1996), 

também apresentam relatos sobre as transformações que se operam quando os surdos têm 

contato com outros surdos e com a língua de sinais.  

Verônica, contudo, manteve o desejo de aprender a falar e, após três anos, retornou 

para a escola regular, segundo ela, buscando aprender a conviver com os ouvintes. Logo que 

fez essa mudança, teve muita dificuldade e acabou repetindo o ano. Verônica fala da vontade, 

mas também da falta de qualificação dos professores para ajudá-la. Fez reforço escolar com 

professores particulares, no turno oposto à escola, até terminar o segundo grau. Conta que 

estudava também sozinha e se refere à ajuda dos pais e de uma amiga. Verônica justifica a 

falta de uma ação efetiva da instituição pelo fato de ser a única aluna surda da escola. Ao 

mesmo tempo em que diz que achava que não deveria reclamar dessa situação, afirma que não 

o fazia porque não tinha “coragem”. 

Mariana tem uma história diferente. Ela já começa sua escolarização em uma escola 

especializada, onde estudavam muitos surdos e também alunos com outras deficiências. Lá, as 

aulas eram ministradas em LIBRAS. Embora conte que tenha sempre se esforçado muito para 
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aprender, não faz referência a um sofrimento, como Verônica. Refere-se a esse período como 

de muita aprendizagem e também de fazer amizades. Muitos dos seus amigos atuais foram 

conhecidos nessa época.  

Para Verônica, a continuidade dos estudos pela entrada na graduação parece se dar de 

forma natural. Com relação à família, refere-se a apoio, mas também a certa preocupação 

sobre como se daria sua inclusão neste novo contexto. Quanto aos amigos, diz não ter sido 

apoiada em sua decisão. A primeira opção dela seria outra, desconsiderada por ter sido 

avaliada como muito difícil. Inicialmente pensou em Arquitetura, e foi desencorajada pela 

mãe. Também queria ser atriz, mas, na sequência, diz ter se dado conta de que isso não seria 

possível. Além disso, pensou em ser veterinária, mas achou que a perda auditiva seria 

impeditiva de realizar todas as atividades necessárias à profissão. 

Eu não sabia o que queria. Eu sempre quis ser atriz. Depois eu percebi que eu não podia trabalhar 

como atriz porque tem que falar. Depois eu pensei o que queria ser, aí eu escolhi design, porque é mais 

fácil pra mim. 

Minha prima falava que eu podia fazer veterinária. Porque eu gosto dos animais, eu sempre tive 

facilidade em cuidar dos animais. Mas depois eu vi que não era bom, porque eu não ouço a batida do 

coração.  

Verônica elenca algumas características e gostos seus que também a guiaram nesta 

decisão, que não se deu, portanto, unicamente por uma questão de facilidade. Ela conheceu 

um rapaz surdo que havia estudado design e isso lhe serviu de inspiração na escolha do curso. 

Esse dado demonstra a importância dos modelos positivos com os quais o surdo possa se 

identificar e ampliar seu leque de expectativas. Verônica não teve nenhum tipo de adaptação 

ou apoio nas provas de vestibular que realizou e, apesar de não imaginar como seria o curso, 

sabia que seria necessário “ter coragem”.  

 Mariana sempre foi uma aluna muito dedicada e preocupada em se sair bem na escola. 

Fazer faculdade também foi uma etapa natural no seu percurso escolar. Assim como 

Verônica, Mariana queria fazer Arquitetura, mas achou que seria muito difícil. Nas duas 

entrevistas aparece referência ao fato de que, para uma pessoa surda, alguns cursos são mais 

difíceis do que outros. Não se pode negar que demandas específicas de determinados cursos 

podem gerar dificuldades para um estudante surdo, porém, o surdo não deveria ter suas 

escolhas limitadas, a priori, por conta disso. Se essas dificuldades fossem tomadas pela 

comunidade escolar como desafios a serem superados por todos, certamente isso poderia gerar 

retornos não só para o estudante surdo, mas para todos os envolvidos.  
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Embora a motivação inicial para escolha do curso tenha sido a expectativa de que 

fosse mais fácil, Mariana se identifica com a área escolhida, tem aprendido muito e tem 

vontade de ensinar crianças. Mesmo assim, seus planos são se formar, trabalhar e, 

posteriormente, fazer graduação em fisioterapia.  

Alguns cursos parecem se configurar como espaços mais favoráveis à afiliação do 

surdo. Este parece ser o caso do curso de pedagogia. Nele, os estudantes têm contato com as 

teorias e práticas da educação inclusiva e, segundo Mariana, seus colegas demonstram 

satisfação em poder vivenciar na prática o que aprenderam em teoria. Isso também parece se 

refletir na postura dos professores, que, segundo Mariana, se mostram preocupados em 

garantir sua compreensão.  

Pro surdo é tudo mais difícil. A maioria dos surdos faz pedagogia, considera mais fácil, tem intérprete. 

Alguns outros cursos, como administração, é mais difícil. O surdo geralmente acaba não escolhendo. A 

maioria dos surdos faz pedagogia, poucos fazem outros cursos. A maioria dos surdos vira professor. 

(Com intérprete)15 

Nesta afirmação de Mariana aparece também a questão da empregabilidade. Alguns 

cursos representariam, para o surdo, uma maior chance de emprego após a graduação. Para 

Perlin (2010), o estereótipo em relação ao surdo opera, de forma perversa, no campo do 

trabalho, definindo um conjunto de profissões que lhe são destinadas, em geral centradas no 

trabalho braçal, adequadas às suas supostas características, como maior capacidade de 

concentração, por exemplo. Sobre isso, a autora diz: “Admitidos como tipos incapazes, 

continuam a carregar a marca de seus corpos ditos mutilados, de sua inteligência dita 

fracassada, arrastando-se pela sombria incoerência de nossos dias” (p.55). 

Barnes et al. (2002) chamam atenção para pesquisas que mostram que, em todo o 

mundo, seja nos países ricos, seja nos pobres, os deficientes são os mais pobres entre os 

pobres, apontando para a necessidade de incluir a dimensão econômica nos estudos sobre 

deficiência. A situação é ainda pior quando à surdez se soma outra condição de desigualdade, 

como ser negro ou ser mulher (Skliar, 2010). Sawaia (2004) introduz o conceito de “inclusão 

perversa” para afirmar que a relação entre exclusão e inclusão não é de oposição, mas sim de 

indissociabilidade:  

                                                 
15 Identifico as falas registradas na entrevista com a presença de intérprete, uma vez que sua 
participação na construção do discurso de Mariana deve ser considerada, pois que toda 
tradução é uma versão do tradutor.  
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A sociedade exclui para incluir e esta transmutação é condição da ordem social desigual, o que implica 

o caráter ilusório da inclusão. Todos estamos inseridos de algum modo, nem sempre decente e digno, no 

circuito reprodutivo das atividades econômicas, sendo a grande maioria da humanidade inserida através 

da insuficiência e das privações, que se desdobram para fora do econômico. (p.08) 

Klein (2010), analisando documentos da primeira escola de surdos em Paris, mostra 

que a profissionalização fazia parte do projeto escolar, porém, seu objetivo era possibilitar a 

aprendizagem de um ofício para que o surdo não fosse “uma carga para a família, para a 

comunidade, ou para associações de caridade” (p.80). As oficinas oferecidas eram: 

encadernação, artes plásticas, confecção, marcenaria e artes gráficas. A entrada no mundo 

trabalho e a aquisição de independência financeira continuam sendo um importante marco de 

transição para a vida adulta, embora não seja o único (Camarano et al., 2006). “Para fora do 

econômico”, a escolha da profissão é um aspecto relevante na construção da subjetividade.   

 

4.2 Os Sentidos de Ser Surdo, os Sentidos de Normal 

 

Para Verônica, ser surdo é não escutar, não ouvir. Segundo ela é muito complicado ser 

surdo, pois se está sujeito a mais dificuldades do que aquelas por que passam os ouvintes. 

Refere-se, especificamente, à dificuldade de adquirir vocabulário, na condição de surda e à 

dificuldade de acesso aos bens culturais. 

Eu penso que é diferente ser surdo e ser ouvinte, porque pro ouvinte tudo é muito fácil. Pro surdo tem 

algumas dificuldades porque escola, teatro... não tem muita acessibilidade pro surdo. Pro ouvinte, tudo 

é fácil. A dificuldade do surdo... não sei explicar. São muitas dificuldades.  

Verônica usa bastante a palavra normal, que aparece com diferentes sentidos ao longo 

de seu discurso. O termo normal é usado para falar de comum, de corriqueiro, do que não é 

digno de nota, como quando se refere a algumas de suas experiências. Normal é também 

usado para se referir a ouvinte, em oposição a surdo, podendo apontar para uma compreensão 

da surdez como déficit, como desvio. Nesta mesma direção, usa o termo normal para se referir 

à escola regular, em oposição à escola especial.  

Já Mariana faz uso da palavra normal pra se referir justamente ao ser surdo. Para ela ser 

surdo é normal, ainda que associe à surdez também a ideia de solidão. Assim como Verônica, 

ela tem a percepção de que para o ouvinte tudo é mais fácil. Sobre como é ser surda, ela diz: 

É normal. Eu me esforço muito, sozinha. É difícil, às vezes a gente se sente mesmo um pouco só. A gente 
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quer trocar experiências com os ouvintes, compartilhar as coisas com os ouvintes, ser amigo. Isso traz 

um certo prazer e é bom pra gente. (Com intérprete) 

A compreensão da deficiência e da surdez apenas por seu caráter de falta foi 

questionada pelo modelo social da deficiência e teóricos dos estudos sobre deficiência (Diniz, 

2007), sendo também fortemente combatida por estudiosos dos estudos surdos (Skliar, 2010). 

O que se propõe em substituição é a compreensão da surdez como diferença cultural e 

linguística e como um dos possíveis modos de ser do humano. Nesta perspectiva, não faria 

sentido a oposição surdo/normal, uma vez que a surdez seria mais um dos estados da 

existência.  

Ao longo da entrevista, embora aponte para a possibilidade do surdo fazer parte da 

sociedade de modo integral, Verônica se refere à surdez como uma condição negativa, sempre 

entendida em relação ao ouvir como norma, como ideal. Não é possível identificar uma 

positividade discursiva em relação à surdez, que supere sua associação à restrição. É possível 

que a escolha pela oralização como forma de construção da linguagem, reforce esse tipo de 

sentido, uma vez que, neste caso, o ideal é aproximar-se o máximo possível da linguagem 

oral, ou seja, parecer-se o máximo possível com o ouvinte.  

Ainda assim, ser tratada como uma pessoa normal aparece, ora como algo que a coloca 

em situação de desvantagem, ora como algo positivo. Em alguns momentos, ser tratada como 

uma pessoa normal significa ser incluída, fazer parte, encontrar-se em igualdade de 

oportunidades e de expectativas com os outros. Em outras circunstâncias, no entanto, isso 

significa não ter suas necessidades atendidas, não ser considerada na sua especificidade. Esse 

sentido aparece quando se refere, por exemplo, ao fato dos professores não se preocuparem 

em realizar adequações em suas condutas, de modo que a qualidade da sua experiência como 

estudante fosse garantida, ou, pelo menos, facilitada.  

Diante disso, podemos nos remeter ao debate entre a primeira e a segunda geração de 

teóricos dos estudos sobre deficiência. Para a segunda geração, como vimos, marcada pela 

aproximação aos estudos de gênero e de raça, não é suficiente que se removam as barreiras 

que impedem o pleno acesso do deficiente aos bens culturais e sociais, como defendido pela 

primeira geração. Os próprios conceitos, ideias e valores que delineiam a normalidade 

precisam ser revistos (Diniz, 2007).  

Verônica é oralizada e compreende o outro por meio da leitura oro-facial. A qualidade 

do seu discurso oral chama atenção pela construção correta (tomando-se como referência o 

português oral) e vocabulário rico. De fato, Verônica diz que sente falta, em LIBRAS, de 
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proposições e artigos, e menciona a restrição do vocabulário em sinais. Isso indica que sua 

construção de linguagem e de pensamento se referenciam no português, que se caracteriza, 

então, como sua primeira língua. Ela não apresenta inversões e omissões comuns aos surdos 

usuários de LIBRAS, que usam o português, oral ou escrito, como segunda língua.  

Verônica não é fluente em LIBRAS, mas é capaz de se comunicar com surdos por 

meio dela. A língua de sinais é considerada uma língua completa, com estrutura gramatical e 

sintática própria, mas para Verônica, que constrói sua linguagem e seu pensamento a partir do 

português, ela parece uma língua inferior, incompleta. Acreditava-se que a língua de sinais 

não seria capaz de comunicar ideias abstratas e que não possibilitaria algumas figuras de 

linguagem, como a metáfora e a ironia. Esta é uma compreensão, que, embora venha sendo 

negada pelos pesquisadores e usuários das línguas de sinais, ainda é encontrada na prática. 

Como afirma Skliar (2010): 

Mesmo agora, quando numerosas pesquisas já têm demonstrado que as línguas de sinais cumprem todas 

as funções descritas para as línguas naturais, ainda persiste e chama a atenção a sua desvalorização o 

seu tratamento como mescla de pantomima e de sinais icônicos, e a sua consideração enquanto um 

pidgin primitivo (p. 24).  

Ser usuário de LIBRAS é uma das principais características adotadas pela comunidade 

surda para a identificação de seus membros. Verônica diz ter alguns amigos surdos, com os 

quais, contudo, convivia pouco. Ela se mostra inteirada sobre as ações da comunidade surda e 

reconhece sua importância, atribuindo ao seu fortalecimento algumas conquistas importantes 

para a inclusão do surdo. No entanto, não parece se identificar como membro da comunidade. 

Mariana se reconhece como membro da comunidade surda. LIBRAS é sua primeira língua e é 

por meio dela que Mariana constrói seu pensamento. É entre seus amigos surdos que ela se 

sente à vontade e identifica como positiva sua experiência como aluna em uma escola 

especializada.   

Por parte da comunidade surda, há relatos de casos em que os surdos oralizados são 

hostilizados e não considerados como Surdos16, justamente pela não adoção da LIBRAS, mas 

também pela não construção de uma identidade surda. Parte da comunidade também não 

aceita o uso de aparelhos auditivos e implantes cocleares. Verônica defende o uso de 

aparelhos e, em 2009, realizou a cirurgia de implante coclear, ainda que soubesse da limitação 

dos resultados auditivos, devido a sua idade. Mesmo identificada com a comunidade surda, 

                                                 
16 É comum usar Surdo, com letra maiúscula, para identificar os membros da comunidade 
surda, mantendo-se a letra minúscula para se referir àqueles que não se identificam como tal.  
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Mariana também realizou o implante coclear e sempre fez uso de aparelhos auditivos. Para 

ela, o implante representa um meio de melhorar sua fala e, assim, facilitar sua comunicação 

com ouvintes, sem que isso represente o abandono do uso da LIBRAS. 

Verônica tampouco se reconhece como ouvinte. Não emprega, em nenhum momento, 

o pronome “nós” para se referir a nenhum dos dois grupos, ao mesmo tempo em que oscila 

entre querer ser tratada como “normal” e querer ter sua surdez e especificidades reconhecidas 

e levadas em conta.  

Ela não compreende o fato de alguns surdos não gostarem da convivência com 

ouvintes e não identifica nesta recusa uma posição reativa ou mesmo protetiva por parte dos 

surdos, diante de situações repetidas de preconceito e discriminação. Também não concorda 

com a demanda da comunidade surda pelo retorno das escolas especiais para surdos. Mariana, 

por sua vez, não vê problema no fato de os surdos se sentirem mais à vontade entre surdos e 

diz que, apesar de gostar do convívio com seus colegas ouvintes, gostaria de estudar em uma 

faculdade que fosse só para surdos.  

Surdos oralizados parecem estar mais predispostos a se identificar com o conceito de 

surdez como déficit, uma vez que o processo de oralização depende de intervenções médico-

terapêuticas constantes. Além disso, eles se encontram excluídos das principais vitórias 

políticas, que se sustentam, predominantemente, no referencial bilinguísta. No entanto, a 

escolha pela oralização cabe ao surdo e à sua família. Ela deve, portanto, ser respeitada e seus 

direitos devem ser igualmente garantidos.  

Sacks (1996) traz o relato de uma colega médica, surda, que se utiliza do inglês como 

primeira língua e da língua americana de sinais como segunda língua, aprendida apenas a 

partir dos quatorze anos. Sua surdez, em muitas circunstâncias, passa despercebida, tal como 

relata Verônica. Sobre essa condição ela diz: “Eu tenho a impressão de me encontrar entre 

dois mundos e de não estar de fato adaptada a nenhum” ( p.26). 

Embora a expressão “identidade surda” apareça nos textos sobre a surdez, o conceito de 

identidade vem sendo questionado por diversos autores. Santos (2008), por exemplo, propõe a 

noção de identidades como “identificações em curso” para ressaltar o caráter flexível e 

mutável das identidades na atualidade. O autor aponta também para as relações de poder que 

se revelam nos processos de construção de identidade. Segundo ele, são os que se encontram 

em situação de subordinação que questionam sobre sua identidade, já que o fazem em 

oposição às referências hegemônicas.  Assim como Santos (2008), Sawaia (2004c) entende 
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que ainda há muito que se discutir acerca da questão das identidades. O autor chama atenção, 

contudo, para um paradoxo inerente a esse conceito. Ao mesmo tempo em que o referencial 

da identidade possibilita que se faça frente tanto às “metanarrativas homogeneizadoras” 

quanto ao “relativismo absoluto” (p.119), ele pode sustentar comportamentos defensivos, 

fundamentalistas e segregadores. 

Para Verônica, as pessoas ouvintes pensam que o surdo é “burro”, “bobo”. Às vezes, 

quando as pessoas se dão conta de que ela é surda, disfarçam e se afastam, vão conversar com 

outra pessoa. Ela entende isso como preconceito, como falta de educação e diz que já foi alvo 

desse tipo de comportamento. A ideia de uma inferioridade intelectual do surdo em relação ao 

ouvinte foi sustentada pelo modelo clínico-terapêutico, com o aval da psicologia (Bisol et al., 

2008; Solé, 2005).  

Verônica diferencia preconceito de discriminação, para ela o preconceito está mais 

relacionado a um afastamento, a não querer conviver, enquanto que a discriminação se traduz 

em maltrato mais abertamente ofensivo. Verônica diz nunca ter sofrido discriminação, mas 

sabe que isso acontece com outros surdos. Nessa trajetória ela construiu novos etnométodos 

para lidar com o preconceito, passando a se afastar das pessoas preconceituosas e restringindo 

suas relações. 

Eu já sofri, mas agora não sofro mais. Porque eu cansei de sofrer. Eu foco na minha vida e nem ligo 

pras pessoas preconceituosas. Eu tenho família, amigos, poucos, mas sinceros.  

Seu relato deixa claro que os ouvintes têm dificuldade em compreender o que é ser 

surdo. Por outro lado, muitos que pertencem à comunidade surda, também não gostam de se 

relacionar com ouvintes. Ela reconhece que há desafios na convivência entre surdos e 

ouvintes, mas acha que é preciso apenas se acostumar. Para tanto, é preciso que haja o desejo 

e o esforço de ambas as partes. Segundo sua compreensão é justamente esta convivência que 

pode ajudar a diminuir o preconceito e a discriminação.  

Para Sawaia (2004b) a experiência da exclusão e discriminação deve ser entendida 

como “sofrimento ético-político”. Essa compreensão reincorpora o corpo do sujeito que sofre 

às discussões sócio-econômicas, tradicionalmente desencarnadas e abstratas:  

... o sofrimento ético-político retrata a vivência cotidiana das questões sociais dominantes em cada 

época histórica, especialmente a dor que surge da situação social de ser tratado como inferior, 

subalterno, sem valor, apêndice inútil da sociedade. Ele revela a tonalidade ética da vivência cotidiana 

da desigualdade social, da negação imposta socialmente às possibilidades da maioria apropriar-se da 
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produção material, cultural e social de sua época, de se movimentar no espaço público e de expressar 

desejo e afeto. (pp. 104-105)  

Ao encarnar a exclusão, Sawaia (2004b) demarca um espaço de atuação da psicologia nessa 

questão: ocupar-se com os efeitos subjetivos da experiência cotidiana de opressão, em cada 

sujeito que sofre.  

 

4.3 Dificuldades e Etnométodos 

 

Na faculdade, todos tratavam Verônica “como uma pessoa normal.” Ela explica isso 

dizendo que conversavam com ela sem alterar o ritmo da fala, sem perceber que era preciso 

falar devagar para que ela entendesse. As pessoas não percebem logo que ela é surda, 

provavelmente pelo fato de se comunicar oralmente. Às vezes, pensam que ela está apenas 

rouca, por conta do seu timbre de voz e esforço empregado para falar. Sua voz provoca 

estranheza nos outros, especialmente nos primeiros contatos.  

Verônica fez amigos na faculdade e ainda tem contato com alguns deles, 

especialmente via internet, já que muitos foram trabalhar em outras cidades. Durante a 

graduação, participava ativamente das atividades sociais do grupo de colegas, como ir ao 

shopping, cinema e mesmo viagens para participar de congressos.  

Ela se refere, especialmente, a uma amiga que se preocupava em ajudá-la com relação 

às atividades acadêmicas, explicando o que o professor tinha dito e, eventualmente, 

escrevendo alguma coisa pra que ela compreendesse melhor. Essa colega também lhe 

indicava bons livros para que estudasse e melhorasse seu desempenho acadêmico.  

Como Verônica, Mariana é a única estudante surda da turma e diz que foi recebida 

pelos colegas com curiosidade e interesse. Conta que os colegas gostaram da possibilidade de 

conhecer melhor uma pessoa surda. Muitos sentem curiosidade de conhecer mais sobre 

LIBRAS, perguntam sobre os sinais e se interessam pelas características da língua. No 

semestre em que foi realizada a primeira entrevista, ela e seus colegas cursavam a disciplina 

de LIBRAS. Mariana costumava ajudar os colegas e a professora. Ela compreende a 

dificuldade dos ouvintes em aprender LIBRAS, mas espera que os colegas se familiarizem 

cada vez mais com essa língua.  

 Diante da questão sobre o que tem achado da faculdade, a primeira referência de 
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Mariana é às amigas, professoras e intérpretes como aspectos positivos dessa experiência. 

Mariana tem uma relação amigável com os colegas e mantém contato com alguns deles fora 

do ambiente escolar, particularmente via e-mail, mas não se encontram para realizar 

atividades sociais, como passeios, festas, viagens, ou mesmo atividades acadêmicas, como 

participação em congressos, estudos em grupo ou realização de pesquisas. É importante 

ressaltar que Mariana estuda no período noturno e talvez, por conta disso, as possibilidades de 

contato sejam mais reduzidas, já que não há intervalos e as pessoas costumam sair 

rapidamente após o término da aula, por questões de segurança.    

Em pesquisa realizada com uma turma do ensino fundamental em que estudava uma 

aluna surda, Lacerda (2006) detectou que, mesmo quando estudantes surdos e seus colegas 

referiam manter uma boa relação entre si, essa era, muitas vezes, uma relação superficial, de 

cordialidade, mas sem intimidade. Este aparente equilíbrio, em que as coisas parecem 

transcorrer bem, muitas vezes camufla uma situação em que a surdez é tolerada, mas não 

incluída de forma plena. Professores, colegas e o próprio surdo podem não perceber o quanto 

é perdido, especialmente, no que diz respeito às trocas informais e à aprendizagem incidental. 

Para Lacerda (2006) isso acontece porque os profissionais e outros atores envolvidos não 

conhecem verdadeiramente as especificidades da surdez, e o surdo, quando só se relaciona 

com ouvintes, não conhece outro padrão de relacionamento. 

Mariana, que circula entre os dois “mundos”, reconhece essa diferença. Embora goste 

do contato com ouvintes e fale com afeto da relação com seus colegas e da atenção que lhe 

dão, sente-se melhor entre os surdos. Quando pergunto se ela se encontra com os colegas fora 

do contexto de sala de aula, ela responde: 

Eu faço isso mais com os surdos, porque os ouvintes às vezes estão muito ocupados, trabalham, vão 

sair, têm outras ocupações. Às vezes o surdo também, né? Às vezes eu marco com o grupo de surdos, 

saio no sábado. É mais surdos, mesmo. É porque a gente se combina mais. Às vezes eu vou com 

ouvintes, mas eu sinto que é muito diferente, como se fossem mundos diferentes. Eu não vejo muito 

problema nisso. (Com intérprete)  

Mariana estabelece com a comunidade surda uma relação de pertencimento E é talvez 

aí onde ela se reconhece como membro. O domínio da linguagem do grupo é central no 

conceito de membro (Lapassade, 2005; Coulon, 2008). A surdez põe em questão, justamente, 

as especificidades linguísticas. Será que, neste caso, o surdo pode chegar à condição de 

membro ou permanecerá como um estrangeiro? Como se tem pensado sobre uma 

epistemologia surda, será preciso pensar também sobre uma afiliação surda?      
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Segundo Verônica, não havia nenhum tipo de adaptação na forma ou no conteúdo das 

aulas, de modo a facilitar seu aprendizado. Ela assistia às aulas, prestava muita atenção, mas, 

de modo geral, não compreendia nada, e terminava por estudar nos livros que retirava na 

biblioteca. De modo geral, não acompanhar as explicações dos professores, é considerado por 

ela como uma perda. Além do conteúdo, Verônica, muitas vezes, não entendia que havia sido 

marcada uma prova e se surpreendia quando chegava na sala e se dava conta que teria prova 

naquele dia. Verônica entende que isso teria sido facilmente resolvido, se os professores 

apenas anotassem no quadro essas informações, evitando que ela precisasse conversar com 

cada professor. A maioria deles permitia que ela fizesse a prova em outro momento. 

Entretanto, teve de enfrentar um professor que não concordou com seus argumentos, 

afirmando que a data da prova havia sido repetidamente divulgada, o que resultou numa baixa 

avaliação em sua disciplina. Neste episódio, sua mãe tentou contato com a ouvidoria da 

faculdade, mas não conseguiu retorno. Verônica levou as leis vigentes sobre inclusão para 

esse professor, mas ele não deu importância, mantendo a nota.  

Nas apresentações em grupo, preparava sua parte e outra pessoa da equipe lia o que 

havia produzido, pois, de outro modo, segundo ela, ninguém entenderia. Também não 

respondia às perguntas feitas em sala, por não entender o que era perguntado, o que limitava 

igualmente a participação nas aulas no formato de intervenções verbais. Seu sentimento é de 

que esse fato parecia normal para todos e os professores nunca se preocuparam em checar a 

qualidade da sua compreensão. Com relação ao seu desempenho, ela se dava melhor em umas 

matérias e pior em outras, às vezes fazia prova final, mas nunca foi reprovada. Os professores 

lhe diziam que precisava melhorar seu texto, em geral, muito resumido, o que ela reconhece.   

Com relação ao contato com os funcionários, a primeira impressão era de 

estranhamento, em especial com relação à sua voz. Os contatos posteriores eram mais 

tranquilos. Ainda assim, quando Verônica precisava resolver algum problema burocrático, de 

secretaria, sua mãe escrevia em um papel o que precisava ser resolvido, para que ela 

entregasse ao funcionário.  

Mariana relata experiência diferente. Os professores da sua faculdade demonstram 

interesse no seu processo de aprendizagem, exemplificado pela disponibilidade deles para 

falar mais devagar, facilitando sua compreensão. Ainda assim, embora os professores 

dissessem que ela deveria avisar quando estivessem falando rápido, às vezes Mariana sentia 

vergonha de sinalizar sua dificuldade mesmo que alguns colegas ficassem atentos a isso e 

chamassem a atenção dos professores. Os professores se preocupam em adaptar algumas 
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atividades, de modo que ela possa compreendê-las melhor. 

Ao contrário de Verônica, Mariana realiza apresentações orais. Ela prepara sua parte e 

leva o que vai dizer por escrito e conta com a atenção e o respeito dos colegas e professores 

em relação à sua forma de falar. Nas provas, algumas vezes tem dificuldade na compreensão 

de alguma palavra do português escrito. A intérprete atua também neste momento, explicando 

em LIBRAS o enunciado das questões.  

 A dificuldade com o português aparece na leitura, pelo desconhecimento de certas 

palavras, e também na escrita, na qual diz que lhe “falta organizar as palavras”. Mariana usa 

LIBRAS como sua primeira língua e a construção do seu pensamento parece se organizar de 

acordo com a estrutura gramatical desta língua. No entanto, empreende um grande esforço 

para conhecer e usar melhor o português, para o qual conta com a ajuda dos pais, a quem 

sempre recorre para aumentar seu vocabulário em português oral. Para isso, refere-se também 

ao uso de dicionários, livros e revistas.  

 A aquisição da leitura e escrita pelo surdo tem representado um grande desafio e tem 

sido objeto de muito estudo e discussão (Silva, 2001; Perlin, 2010). A língua de sinais não 

possui ainda um registro escrito, então, para o surdo que usa esta como primeira língua, toda 

leitura e toda escrita é sempre uma tradução. Mesmo para o surdo oralizado, como Verônica, 

que usa o português como primeira língua, as dificuldades na compreensão das nuances do 

português são inúmeras. De modo geral, nas escolas brasileiras, o método de alfabetização 

privilegiado é o fonético, sustentado na associação entre o som e a imagem gráfica da letra, 

para a construção da chamada consciência fonológica. Neste método, a audição é 

fundamental. 

 Na faculdade de Mariana, os professores fazem a leitura de seus textos levando em 

conta as especificidades da escrita do surdo.  

A redação, por exemplo, a redação é diferente, é um pouco mais resumida, a estrutura é diferente. É 

difícil pra mim o português. O ouvinte sabe bem o português, porque eles ouvem, é mais fácil, mas eu 

estou me acostumando ainda com isso. Eu conheço algumas palavras, mas na hora de escrever não 

fica como a redação do ouvinte. O intérprete também me ajuda a estruturar a redação. O professor 

sabe, ele compreende que a minha redação não é igual. Eles não consideram que minha redação está 

errada, eles entendem isso. Eles sabem que eu sou surda, que é dessa forma, que a minha situação é 

diferente. Eles me ajudam às vezes até a organizar a estrutura da redação, mostram como é que é. Eles 

adaptam mesmo à minha situação. (Com intérprete) 

 Apesar das dificuldades, a leitura e escrita tem se mostrado um instrumento valioso de 
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comunicação entre surdos e ouvintes, além de ser uma via mais acessível ao surdo do que a 

oral para a aquisição de conhecimentos. Mais do que isso, para Perlin (2010), a aquisição da 

leitura e escrita é também a aquisição de um instrumento poderoso de resistência ao poder de 

dominação da cultura ouvinte sobre a surda. 

Observo que, nas histórias escolares dos surdos e de pessoas com outras deficiências, a 

família acaba assumindo, mais do que em outros casos, a responsabilidade por suprir as 

carências e desconhecimento das instituições. Para Mariana, sua família sempre a ajudou 

muito nos estudos. De modo geral, ela atribui à família um papel fundamental na educação 

dos filhos. Na época da entrevista sua mãe a acompanhava diariamente de ônibus à faculdade 

para que não fosse sozinha e o pai ia buscá-la. Mariana mora bem longe da faculdade, o 

percurso leva cerca de uma hora e ela estuda no período noturno.  

 A faculdade para Mariana é uma forma de construir um futuro melhor, com melhores 

condições de vida e é um lugar em que aprende muito. Neste espaço, a convivência com 

ouvintes é apontada como um fator promotor de aprendizagem. Mariana deseja ter uma 

profissão e sempre se esforçou e se esforça muito pra isso, assumindo para si a 

responsabilidade por seu sucesso acadêmico. Do mesmo modo, acha que muitos surdos 

abandonam o estudo por características pessoais, como preguiça, desinteresse, falta de 

empenho. Ela atribui também à cultura familiar um papel central na valorização do sucesso 

acadêmico do filho surdo.  

 Historicamente, a necessidade de assumir a responsabilidade pelo sucesso acadêmico 

tem reforçado nos surdos, em suas famílias e nos outros a valorização da superação individual 

das limitações decorrentes de uma sociedade pouco inclusiva. Como denunciam os teóricos 

dos estudos sobre deficiência, a deficiência é vivida como “tragédia pessoal” (Diniz, 2007). 

Isso teve efeitos notáveis em Verônica, quando não demandava da instituição ações que 

garantissem sua inclusão, e em Mariana, quando reproduz em seu discurso o modelo médico, 

que associava à surdez características cognitivas e de personalidade. Com isso e por um 

mecanismo perverso, as histórias de sucesso, como a de Mariana e Verônica, acabam 

figurando como argumentos de confirmação de uma visão meritocrática. Para Skliar (2010): 

... uma nova perspectiva não deveria contentar-se simplesmente com a denúncia do fracasso na sua raiz 

quantitativa e na sua dimensão escolar, nem trabalhar somente sobre os mecanismos possíveis para 

remediá-lo dentro de uma mesma lógica discursiva. Deveria, sim, desnudar as implicações mais 

dolorosas que esse fracasso gerou na construção das identidades dos surdos, na sua cidadania, no 

mundo do trabalho, na linguagem, etc. (p.09) 
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Embora afirme que a escolarização é mais difícil para o surdo, Mariana não faz referência à 

falta de preparo das instituições e profissionais e a uma escolarização baseada na cultura 

ouvinte como fator decisivo para o fracasso escolar recorrente de estudantes surdos. Talvez, 

por isso mesmo, nos nossos primeiros contatos, não consegue apontar outras formas pela qual 

a faculdade pudesse se tornar um lugar mais acessível, no sentido mais amplo da palavra. Para 

ela, a inclusão do surdo estava exclusivamente associada à presença de intérprete. É 

importante retomar a pesquisa de Guarinello et al. (2008), que identifica uma 

supervalorização dos intérpretes por parte dos alunos surdos, comprometendo, inclusive, sua 

capacidade para avaliar a qualidade do trabalho deste profissional. 

Diante da ausência de ações institucionais no sentido de garantir a inclusão de 

Verônica no ambiente acadêmico, ela e sua família também desenvolveram estratégias 

particulares, indo do recurso constante ao reforço escolar, até o estudo essencialmente pela 

leitura de livros. O que parece importante é que o ambiente familiar se responsabiliza por 

suprir as adaptações não disponibilizadas institucionalmente.  

Há mais de vinte anos, no início da escolarização de Verônica, os avanços no sentido 

de uma educação inclusiva eram ainda mais tímidos e a escola especial era a escolha mais 

comum para as crianças deficientes. Consideremos, por exemplo, que o decreto que 

regulamenta a Lei nº. 10.436, que define ações importantes no sentido da inclusão da pessoa 

surda, data do ano de 2005 (Brasil, 2005). 

Certamente, a situação mudou, como apontado pela própria Verônica, mas, muitas 

vezes, a garantia dos direitos não está posta automaticamente, dependendo ainda de muito 

empenho da coletividade interessada. Lembremos que Mariana, já em 2011, foi aprovada em 

outra faculdade, mas não chegou a se matricular porque a instituição não garantia a presença 

de intérprete.  

Na faculdade, Verônica ficava à mercê da boa vontade dos professores e as situações 

de conflito tinham que ser negociadas uma a uma, com cada professor, sem uma política 

institucional de inclusão ou qualquer tipo de apoio. Coulon (2008) afirma que a instituição de 

ensino superior precisa se comprometer ativamente com o processo de afiliação de seus 

estudantes, ainda que isso implique, como no caso de um estudante surdo, em reestruturações 

radicais das condutas, metodologia de ensino, currículo, processo avaliativo e funcionamento 

geral da instituição.  
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Verônica não assumia a postura ativa de cobrar da instituição a garantia de sua 

inclusão. Seja por falta de coragem, como ela mesma afirma, seja por que a única tentativa 

neste sentido não tivesse dado resultado, seja por que “sabia que era assim”, seja por um 

desejo de ser tratada como “normal”, Verônica não é a única a se posicionar desta forma. A 

meritocracia presente no ambiente escolar e, mais marcadamente ainda, na educação superior, 

continua valorizando histórias de superação individual de dificuldades.  

É preciso levar em conta o desconhecimento das instituições e dos professores tanto 

sobre a comunicação com a pessoa surda, seja ela oralizada, seja usuária de LIBRAS, quanto 

sobre as especificidades do seu processo de construção de conhecimento. Por onde passaram, 

Verônica e Mariana eram as únicas, ou uma das poucas, estudantes surdas e esta é uma 

situação bastante comum, se retomarmos os dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) de 2009, do censo da educação superior, que 

apontam para um total de cerca de, apenas,  2000 estudantes surdos matriculados na 

graduação em todo Brasil. (Brasil, 2009) 

De qualquer modo, é preciso reconhecer os progressos que estão em curso no sentido 

da inclusão acadêmica desse segmento de pessoas deficientes. Verônica reconhece a 

importância da comunidade surda para estas conquistas, embora discorde de algumas de suas 

demandas. A obrigatoriedade da presença de intérprete de LIBRAS, por exemplo, é um passo 

fundamental, embora com alguns entraves de difícil resolução imediata, ainda mais marcantes 

no âmbito da educação superior.  

Atualmente, o número de intérpretes profissionais não é suficiente para garantir a 

disponibilidade para todos os alunos surdos (Guarinello et al., 2008). No entanto, ainda que 

fosse possível garantir intérpretes para todos, a inclusão do aluno surdo não pode depender 

exclusivamente disso. Como apontado por Schick (2008, citado por Hauser et al, 2010), os 

intérpretes traduzem para a língua de sinais menos de 50%  do que é dito na sala de aula, o 

que  já coloca esse aluno em situação de desvantagem. 

Além disso, a tradução pressupõe do intérprete um conhecimento sobre o tema que 

está sendo tratado, o que, na graduação, se torna um grande empecilho. O ideal seria que um 

intérprete que estivesse trabalhando com um aluno no curso de física, por exemplo, tivesse 

conhecimentos avançados de física, para realizar a tradução de modo adequado. A Língua 

Brasileiras de Sinais não possui ainda um vocabulário amplo, que dê conta, por exemplo, de 

termos técnicos e jargões das diferentes disciplinas (Guarinello et al., 2008), sendo necessário, 

muitas vezes, que o intérprete encontre formas alternativas de explicar o que foi dito, ou 
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recorra ao alfabeto manual, o que interfere no ritmo do discurso e dificulta a compreensão 

pelo surdo. 

O intérprete não pode estar presente em todos os momentos relevantes para a 

experiência acadêmica, especialmente nas atividades fora da sala e do período de aula. As 

pesquisas mostram que estratégias de aproximação com outros alunos, especialmente 

veteranos, são muito importantes para facilitar o processo da afiliação (Carneiro, 2010; Lopez, 

2011), pois encurtam o caminho até o conhecimento e domínio das regras institucionais, 

sejam explícitas ou implícitas. Para o surdo, em especial o que depende exclusivamente da 

presença do intérprete para se comunicar, muito da socialização é perdido durante os 

intervalos, nas reuniões de grupo, nas atividades sociais, nas reuniões para discussão das 

questões estudantis, etc. 

Por parte do professor, o desconhecimento da Língua de Sinais faz com que ele se 

desresponsabilize e se coloque como alheio ao processo de inclusão de seu aluno. Há, 

contudo, muitas outras ações e práticas, algumas bastante simples, que podem ser adotadas 

pelo professor. Como traz Verônica, o hábito de escrever no quadro o cronograma de 

atividades ou a orientação para um exercício, teria lhe evitado muitos constrangimentos e 

dificuldades.  

Além disso, recursos tecnológicos atuais, de uso corriqueiro por um grande número de 

pessoas, podem ser empregados para facilitar a compreensão pelo aluno surdo. Hoje a 

utilização destes e de outros recursos fica condicionada ao interesse e disponibilidade do 

professor em fazer adequações em sua prática, não sendo ainda parte de uma política 

institucional.  

 

4.4 Novas Experiências, Novos Sentidos 

 

Após se formar, Verônica fez um curso de pós-graduação no SENAC cuja conduta 

institucional foi muito diferente da adotada pela faculdade. A coordenação “percebeu” que ela 

era surda e providenciou uma intérprete desde a primeira aula. O mesmo aconteceu em outro 

curso de aperfeiçoamento que fez na mesma instituição. No caso de Verônica, que não era 

fluente em LIBRAS, a intérprete lhe explicava, falando devagar, o que era explicado pelo 

professor, e, quando necessário, escrevia algumas palavras para facilitar sua compreensão. 
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Verônica refere-se a um grande sentimento de alívio e de segurança, bem diferente de como 

se sentia na graduação.  

Neste caso, Verônica se mostra impressionada com o fato de não ter sido necessário 

pedir à coordenação que providenciasse o suporte necessário para sua compreensão. Um dos 

motivos dela não demandar da faculdade outra postura era por achar que as leis precisam ser 

cumpridas de forma automática. Para ela, a diferença entre as instituições (faculdade e 

SENAC) é que o SENAC segue as leis e se preocupa com a acessibilidade da pessoa com 

deficiência.  

Eu não reclamava porque eu achava que não era preciso. Eu sentia que a faculdade deveria obedecer 

às leis.  

Os amigos surdos, de Verônica, que estudam em outras faculdades, se queixam da falta de 

acessibilidade. No entanto, ela também reconhece que hoje isso tem mudado sendo mais 

comum a presença de intérpretes e admite seu desconhecimento, à época, acerca dos seus 

direitos como estudante surda. 

Eu acho que melhorou muito. As pessoas surdas mais novas estão começando a fazer faculdade. Já tem 

intérprete, mas, pra mim, era tarde demais. Eu não sabia muito bem sobre as leis.  

Ao que parece, a experiência na pós-graduação, de cumprimento às leis e atenção à 

acessibilidade, transforma a postura de Verônica com relação a demandar a garantia de 

direitos em situações diversas. De certa forma, isso aumenta a responsabilidade das 

instituições de ensino em se tornarem modelo de respeito aos direitos humanos e espaço de 

inclusão irrestrita, de modo a exercer seu potencial transformador da sociedade. 

Uma situação semelhante de ressignificação da experiência de exclusão a partir da 

experiência em um ambiente mais inclusivo é relatada por Verônica quando se refere à 

acessibilidade aos bens culturais na cidade de Salvador. Após conhecer Aracaju, cidade em 

que, segundo ela, a preocupação com acessibilidade do deficiente é mais presente, a falta de 

opções e o desinteresse do poder público de Salvador acerca dessas questões ficam mais 

evidentes.  

No nosso último contato, que se dá cerca de um ano depois da primeira entrevista, 

Verônica tem muitas novidades. Há alguns meses saiu do antigo emprego e passou a trabalhar 

como autônoma, em casa, com serviços de design e fotografia. Trabalha também em alguns 

eventos, de forma esporádica. Nesse tempo, Verônica investiu na sua fluência em LIBRAS, 
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realizando inclusive o Prolibras, exame de proficiência do governo federal que franqueia, aos 

aprovados, a certificação para ensino de LIBRAS e para atuar como intérprete. 

Verônica conta que se aproximou de seus amigos surdos, com os quais tem tido mais 

contato. Ela foi recentemente convidada para atuar como professora de artes em uma escola 

especializada em educação de surdos e está muito animada com essa perspectiva. Verônica 

parece mais sensível às situações de desatenção com relação às necessidades do surdo.  

Uma fala que simboliza bem essas mudanças é a afirmação de Verônica de que, se 

tiver um filho surdo, primeiro vai lhe ensinar LIBRAS e só depois o português. Em princípio 

fico surpresa, considerando a concepção anteriormente apresenta por Verônica sobre essa 

língua. Ao longo de sua fala percebo que ela reconhece a naturalidade com que o surdo pode 

ser introduzido na linguagem por meio da LIBRAS, em comparação com a grande dificuldade 

em adquirir a linguagem oral. Porém, percebo também que ela parece valorizar a LIBRAS por 

sua condição de instrumento de acesso à linguagem oral. 

Apesar das mudanças, Verônica concorda com a interpretação de que ela não se sente 

membro do grupo de surdos, nem tampouco do grupo de ouvintes, embora circule 

relativamente bem entre ambos. De modo geral, o contato com as interpretações apresentadas 

foi muito positivo. A partir de nossa conversa Verônica se faz novas questões acerca de sua 

experiência como surda.  

No nosso último encontro, Mariana estava já no quinto semestre. Foi possível perceber 

sua maior identificação com o curso depois desse período. Seu discurso demonstra um 

amadurecimento significativo, com outro nível de questionamento acerca da inclusão do 

surdo. Ela reconhece esta mudança e diz que seu aprendizado na faculdade tem “aberto seus 

horizontes”. Verônica e Mariana, por serem as únicas, ou uma das poucas estudantes surdas 

de suas faculdades, não puderam lançar mão de um etnométodo comumente empregado no 

processo de afiliação. Trata-se da aproximação com veteranos com os quais se identifiquem e 

nos quais possam se apoiar ao longo do percurso da afiliação. Porém, Mariana tem 

desempenhado esse papel com os novos estudantes surdos da faculdade. Isso atesta sua 

compreensão das regras e cultura institucionais, condições essenciais à afiliação.  

Mariana surpreende quando pergunto sobre de que forma os professores podiam se 

envolver mais na sua formação:    

Então, acho que os professores poderiam me ajudar, enquanto surda, a adaptar essas atividades, 

porque a maioria das atividades é programada e projetada pra crianças ouvintes, pra atuar com 
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ouvintes. Mas no meu caso como surda, eles poderiam dar ideias e me ajudar a fazer essas adaptações. 

(Com intérprete) 

Sem nomeá-la, ela traz para discussão a ideia de uma epistemologia surda.  A inclusão do 

surdo no ensino superior deve ir além da garantia de que o surdo possa acompanhar as 

disciplinas e dar conta das atividades. Ela demanda um repensar acerca do currículo, da 

preparação para a atuação profissional, dos objetivos da graduação, dos métodos e práticas 

pedagógicas e das relações de poder que se estabelecem no ambiente escolar e fora dele. 

Mariana sublinha que a faculdade forma professores ouvintes, para atuar com crianças 

ouvintes, mas não sabe como formar uma professora surda, de alunos surdos 

 Como defendiam os teóricos da segunda geração dos estudos sobre deficiência, a 

inclusão não pode se restringir a ações de garantia de acesso e permanência. É necessária uma 

transformação profunda, norteada por um novo conhecimento e pelo questionamento radical 

dos ideais e valores da nossa sociedade (Diniz, 2007). 

 Retomando o conceito de reflexividade, podemos pensar a respeito dos efeitos da 

participação nesta pesquisa sobre a reelaboração das concepções acerca da surdez e acerca de 

si que aparecem neste segundo contato. Diniz (2008) fala das peculiaridades da entrevista no 

que diz respeito à avaliação de riscos e benefícios. Se, por um lado, ao participar de uma 

entrevista qualitativa, o entrevistado fica exposto ao risco de entrar em contato com 

sentimentos difíceis, por outro, a construção de um relato sobre sua história pode ter efeitos 

“quase-terapêuticos” e transformadores. Sobre isso, Skliar (2010) diz: 

A potencialidade de reconstrução histórica dos surdos sobre a sua educação e sua escolarização é, sem 

margem para dúvidas, um ponto de partida para uma reconstrução política significativa e para que 

participem, com consciência, das lutas dos movimentos sociais surdos pelo direito à língua de sinais, 

pelo direito a uma educação que abandone os seus mecanismos perversos de exclusão, e por um 

exercício pleno da cidadania. Reconstruir essa história é uma nova experiência de liberdade, a partir da 

qual se torna possível aos surdos imaginarem outras representações para narrarem a própria história do 

que significa ser surdo. (p.29-30) 
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 Capítulo V – “É verdade que no formigueiro os sonhos são obrigatórios?” 

 

Menina, amanhã de manhã 

quando a gente acordar 

quero te dizer que a felicidade vai 

desabar sobre os homens, vai 

desabar sobre os homens, vai 

desabar sobre os homens. 

 

Na hora ninguém escapa 

de baixo da cama ninguém se esconde 

e a felicidade vai 

desabar sobre os homens, vai 

desabar sobre os homens vai 

desabar sobre os homens. 

 

Menina, ela mete medo 

menina, ela fecha a roda 

menina, não tem saída 

de cima, de banda ou de lado. 

Menina, olhe pra frente 

menina, todo cuidado 

não queira dormir no ponto 

segure o jogo 

atenção 

 

Menina, amanhã de manhã, Tom Zé 

 

 

Como anunciei na introdução, esse trabalho teve como pretensão compartilhar meus 

primeiros passos nessa “viagem ao país dos surdos”, como diz Sacks (1996). É comum 

ouvirmos professores afirmarem que o objetivo do mestrado é que o estudante aprenda a fazer 

pesquisa, uma espécie de iniciação. Então, assumindo essa condição de aprendiz, me autorizei 

a experimentar, a testar, a errar, submetida à única exigência de buscar o respeito radical 
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àqueles que concordaram em me acompanhar nesse aprendizado: Verônica e Mariana, e 

tantos outros surdos que conheci nesses últimos anos e que, mesmo sem saber, fizeram parte 

dessa construção. 

Chegando a este ponto, sinto necessidade de fazer um movimento de retorno ao título 

do trabalho. Nele, pelo menos dois conceitos precisam ser questionados diante do contato com 

o campo: o de afiliação e o de surdos oralizados. A afiliação pressupõe a construção da 

condição de membro, neste caso, de membro da comunidade acadêmica. Está na base dessa 

condição o domínio da linguagem natural do grupo, enquanto via de acesso às regras e 

instrumento de inter-relação entre pares. É também pressuposto da afiliação que o membro 

seja reconhecido como tal pelos outros membros. Assim, não é suficiente ter o domínio das 

regras, é preciso mostrar isso a uma dada comunidade (Coulon, 1995b, 2008). Esse processo 

se desenrola no campo das atividades cotidianas e das trocas interpessoais. A construção de 

um novo habitus, o de estudante, extrapola a circunscrição espaço-temporal da instituição e é 

possível ser identificada nas várias dimensões da vida do estudante: em seus gostos, posturas, 

costumes e nas suas diversas produções discursivas.  

Verônica e Mariana e outros tantos estudantes surdos podem nunca chegar a dominar a 

linguagem natural do grupo. Isso definiria, já de início, a impossibilidade de se sentirem 

membros do grupo de estudantes e, portanto, de se afiliarem a essa condição? A surdez aqui, 

como em outros campos, exige uma revisão dos conceitos, centrada, especialmente, nas 

questões da linguagem, com todas as suas implicações.  

A situação particular de não pertencimento, experimentada por Verônica, mas também 

relatada por outros surdos oralizados, pode ter um efeito sobre sua construção da condição de 

membro também na educação superior. Como ser membro, nesta situação particular se, 

muitas vezes, o surdo e, ao que parece, especialmente o surdo oralizado, não experimenta a 

condição de membro em relação ao grupo mais amplo onde se movimenta? A história dos 

estudos sobre deficiência mostra que foi pela identificação dos deficientes como membros de 

um grupo que a crítica aos modelos vigentes ganhou forma e se fortaleceu. Será que essa 

condição marginal do surdo oralizado reflete numa postura mais passiva diante da 

discriminação sofrida? Será que favorece uma tentativa de apagamento da diferença, em 

detrimento de sua valorização?  

Porém, também o contrário pode se dar. A experiência de frequentar um curso de 

graduação pode se constituir como local de pertencimento. Não somente pela provável 

aquisição de um status profissional, mas pelo que ela pode proporcionar no âmbito das 
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identificações, da ampliação de perspectivas e de mudanças na forma de ver o mundo. Aqui 

também, a história dos estudos sobre deficiência pode ser tomada como exemplo. Afinal, seu 

surgimento e desenvolvimento foram deflagrados por acadêmicos deficientes, empoderados 

pelo conhecimento de teorias sociais.  

Coulon (2008) afirma que a afiliação estudantil é indispensável à permanência e ao 

sucesso do estudante. Assim sendo, a conclusão do curso seria suficiente para atestar que a 

afiliação estudantil se deu? Ou ainda, a afiliação termina com a conclusão do curso e 

formatura?17 Mariana já ultrapassou o período crítico dos dois primeiros anos, nos quais se 

concentram os maiores índices de abandono (Coulon, 2008). Com relação às demandas 

objetivas, ela tem se saído bem, mas não é só isso. Quando assume o papel de veterana para 

os estudantes surdos que ingressam depois dela, Mariana demonstra ter construído a afiliação 

institucional. Quando aponta, sustentada na teorização da própria pedagogia, a inabilidade dos 

seus professores em formá-la como professora surda, de alunos surdos, Mariana demonstra ter 

construído a afiliação intelectual. Verônica concluiu seu curso, porém, parece que é só na pós-

graduação que sua afiliação institucional finalmente se completa. No mercado de trabalho, 

quando se recusa a receber menos do que aqueles que exerciam a mesma função pelo fato de 

ser surda, sua afiliação acadêmica fica demonstrada, pois é aí que ela se autoriza como 

designer e demanda ser reconhecida como tal.  

Iniciei essa pesquisa certa de que a categoria surdo oralizado seria de fácil 

operacionalização. No entanto, as duas participantes, embora oralizadas, demonstraram 

enormes diferenças com relação ao uso da linguagem oral e com o papel que ela tem na 

construção de suas subjetividades. Dividir os surdos entre oralizados e usuários de língua de 

sinais é uma simplificação sustentada em disputas antigas, que ainda provocam danos. Qual é 

a validade dessa categorização? O que ela nos diz sobre cada sujeito surdo? Além disso, ela 

pressupõe uma posição estática do surdo, que tanto Verônica quanto Mariana nos ensinaram 

ser artificial. Skliar (2010) fala em identidades surdas, assim, no plural, “que são, 

necessariamente, híbridas e estão em constante processo de transição” (p.28). Para esse autor, 

as oposições pelas quais tradicionalmente nos aproximamos da surdez (surdo/ouvinte, língua 

oral/língua de sinais, oralismo/bilinguismo, etc.) são simplificadoras, naturalizam as 

desigualdades e nos afastam das verdadeiras questões.  

Essa grande heterogeneidade entre os deficientes é bastante discutida pelos teóricos dos 

estudos sobre deficiência e os sistemas de classificação, sustentados unicamente no modelo 
                                                 
17 Questão levantada por Cristina Fernandes, em reunião do grupo de pesquisa.  
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médico, são duramente criticados. Conhecemos pouco sobre a experiência cotidiana de ser um 

estudante com deficiência e esse parco conhecimento se constrói, geralmente, a partir de 

visões estereotipadas e simplificadoras. A proposta da etnometodologia, de valorização da 

vivência cotidiana e do saber do senso comum para a construção do conhecimento, tem muito 

a contribuir para o aprofundamento da compreensão dessas diferentes experiências, de modo 

que as instituições, e as pessoas que as constituem, possam atuar na inclusão dos surdos. 

Voltar o olhar para o micro, para o particular, parece coerente com a proposta de construção 

de uma educação superior realmente inclusiva e democrática. 

É por esse mesmo motivo que me perece que, diante dos objetivos aqui propostos, o 

referencial dos estudos sobre deficiência foi extremamente útil e adequado para a condução 

desta pesquisa e interpretação dos dados por ela produzidos. Porém, para seguir adiante, é 

preciso um contato mais aprofundado com os estudos surdos. Defendo que, entre eles, não se 

estabelece uma relação de incompatibilidade, mas de complementaridade. No entanto, 

algumas questões específicas da surdez, particularmente referentes às especificidades 

linguísticas do surdo e às relações de poder que aí se desenrolam, demandam um olhar mais 

detido (Burch & Kafer, 2010). 

A construção de uma pedagogia da afiliação, que não é só para o estudante surdo, mas 

deve ser também pra ele, exige um conhecimento detalhado acerca da experiência estudantil. 

O que se propõe é uma torção do conceito de afiliação estudantil, para que pensemos na 

necessidade de a instituição se afiliar ao estudante, ou seja, se dispor de fato a conhecê-lo, se 

familiarizar com sua linguagem, entender e favorecer seus etnométodos. Ao tratar da 

pedagogia da afiliação, Coulon (2008) propõe duas ações principais: a manutenção de um 

diário da afiliação, que além de espaço para expressão das emoções vivenciadas ao longo 

desse processo, favorece a construção de uma atitude etnográfica do estudante, pela via da 

auto-etnografia, e; o suporte à iniciação à pesquisa documental e metodologia do trabalho 

intelectual, para instrumentalizar o estudante para dar conta das demandas acadêmicas. 

Sampaio (2011b) apresenta a proposta de orientação acadêmica como mecanismo de 

acompanhamento dos estudantes durante sua permanência na educação superior. A autora 

apresenta um modelo que não lida apenas com os déficits pedagógicos e dificuldades, mas 

que busca promover a produção de significados sobre o exercício do estudante frente ao saber. 

Uma ideia que me parece complementar essa discussão é a compreensão da 

interdependência como valor, segundo defende a segunda geração de teóricos dos estudos 

sobre deficiência. No entanto, defendo que a interdependência não é unidirecional, ou seja, o 
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surdo ou deficiente sempre como dependente e o não-surdo ou não-deficiente como cuidador. 

Esse conceito deve ser radicalizado até que compreendamos que a construção de uma 

universidade para todos é responsabilidade de cada um de nós. É preciso olharmos uns para os 

outros, nos ocuparmos uns dos outros, nos importarmos de fato com as dificuldades e nos 

envolvermos em suas soluções. Em contraponto à compreensão da exclusão como sofrimento 

ético-político, Sawaia (2004b) propõe a noção de felicidade pública que “é sentida quando se 

ultrapassa a prática do individualismo e do corporativismo para abrir-se à humanidade” (p. 

105). 

A educação superior, com todos os seus membros, deve almejar se constituir como 

lugar de pertencimento também para o estudante surdo, ajudando-o a experimentar a condição 

de membro. Aposto que esta experiência pode ter efeitos transformadores, no âmbito pessoal, 

mas também no social, promovendo uma reconstrução das concepções de surdez e de 

deficiência. Historicamente, a universidade se porta de forma ambígua, ora como instrumento 

de conservação, ora como fomentadora de mudanças sociais revolucionárias. Na minha 

opinião, ela tem diante de si a exigente tarefa de ser local de exercício dos melhores valores 

humanos, obrigando-nos a, como afirma Sawaia (2004, p. 11), “ser otimistas e buscar 

caminhos para atingir a felicidade pública”. 
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Apêndice A – Roteiro da Entrevista 

 

AFILIAÇÃO DE ESTUDANTES SURDAS ORALIZADOS À EDUCAÇÃ O SUPERIOR 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Participante: _______________________________________________________ 

Data de nascimento: ____________  Sexo: _________________________ 

Data de realização da entrevista: ______________    Tempo gasto: ___________ 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

Com quem reside: _____________________________________________________ 

Onde reside: __________________________________________________________ 

Estimativa da renda familiar total em salários mínimos: ________________________ 

Acesso à internet: € Sim € Não              De que forma: ________________________  

Principal meio de transporte para ir à universidade: ___________________________ 

Tempo médio de percurso: ___________________ 

INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO 

Curso de graduação: ___________________________________ 

Ano de ingresso:_______________ Previsão de término: _____________ 

Onde cursa: ________________________________________ 

No caso de instituição particular, possui bolsa: ______________________ 

Fez outros vestibulares antes de ingressar neste curso: € Sim € Não 

Quais: _________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES SOBRE ESCOLARIZAÇÃO PRÉVIA 

Onde cursou o segundo grau: __________________________________________ 

Ano de início: ___________             Ano de término: ___________ 
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QUESTÕES  

1. O que você pode me contar sobre o seu tempo no ensino médio? 

2. Quando e como você decidiu que queria cursar uma graduação? 

3. Como você escolheu o curso que está fazendo? 

4. De que modo sua família se posicionou quanto a esta decisão?  

5. E os seus amigos? 

6. Como você escolheu a instituição em que está estudando? 

7. Houve algum tipo de adaptação no processo seletivo? 

8. O que você tem achado do curso até agora? 

9. Antes de ingressar na universidade, como você imaginava que seria ser um estudante 

universitário surdo? 

10. Quais as principais diferenças que você identifica entre a experiência de estar na 

graduação e sua experiência prévia de escolarização? 

11. Como você avalia sua relação com seus colegas? 

12. Como você avalia sua relação com seus professores? 

13. Como você avalia sua relação com os demais funcionários da instituição? 

14. Você participa das atividades sociais promovidas pela turma ou pela instituição? 

15. São feitas adaptações do conteúdo, do formato das aulas, das atividades e das 

avaliações por conta de ter um(a) aluno(a) surdo(a) na turma? De que tipo? 

16. Você utiliza algum tipo de aparelho de amplificação sonora individual ou coletivo? 

17. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta no dia-a-dia da sua graduação? 

18. Como você realiza trabalhos em grupo? Você acha que se sai bem nessa atividade? Se 

não, de que outra maneira esta atividade poderia ser feita? Como você se sente ao 

concluir essa atividade?   

19. Repetir a questão anterior para: 

• Apresentação oral  
• Participação em sala 
• Provas 
• Resolução de questões burocráticas 
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20. Como você avalia seu desempenho como estudante? 

21. Como você avalia as ações da instituição no sentido de garantir para você um bom 

aprendizado? 

22. Você gostaria que outras ações fossem empregadas pela instituição? Quais? 

23. Pra você, o que é ser surdo? 

24. Essa compreensão mudou depois que você entrou na universidade? 

25. Como você acha que os seus colegas e professores vêem a surdez? 

26. Você acha que a visão deles mudou desde que eles passaram a conviver com você? 

27. Como você acha que a sociedade vê a surdez? 

28. Você se relaciona com outras pessoas surdas? 

29. Você se sente discriminado por ser surdo?  

30. Se sim, você participa de algum grupo de pessoas ou instituição que discute a questão 

da discriminação dos surdos? Se não, você acha que outros surdos sofrem 

discriminação por conta da surdez? 

31. De que maneira você acha que essa discriminação pode ser combatida? 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
 
Eu, _______________________________________________________, portador do 

documento de identidade no. ____________________________ e CPF no. 

_________________________, declaro que, após ter sido informado acerca dos objetivos, 

procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa intitulada A AFILIAÇÃO DE 

ESTUDANTES SURDOS ORALIZADOS À UNIVERSIDADE , concordo em participar 

da mesma.  

Afirmo estar ciente dos aspectos que se seguem: 

♦ Esta pesquisa está sendo desenvolvida como parte do mestrado do Programa de Pós-

graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, tendo 

como pesquisadores responsáveis Letícia Silveira Vasconcelos e Sônia Maria Rocha Sampaio, 

que têm como endereço de contato:  

Rua Aristidis Novis, Estrada de São Lázaro, 197 

CEP 40210 730 Salvador - BA 

Tel.: 71 3283 6442 Cel.: 8707 1083 

E-mail: leticiasvasconcelos@gmail.com 

♦ Seu objetivo geral é analisar os efeitos dos sentidos produzidos pelos estudantes surdos 

oralizados, na sua concepção de surdez, a partir da sua experiência universitária cotidiana, ou 

seja, verificar se a vivência de situações de dificuldades e conquistas no ambiente 

universitário provoca um repensar sobre a forma pela qual o estudante compreende a surdez. 

♦ A participação nesta pesquisa não representa nenhum tipo de risco ou possibilidade de dano 

físico, moral ou financeiro. 

♦ A identidade dos participantes será mantida em sigilo.  

♦ Como procedimento de coleta de dados será realizada uma entrevista composta por uma 

parte inicial de levantamento de dados sócio-demográficos e por questões abertas sobre a 

experiência cotidiana como estudante universitário, as principais dificuldades enfrentadas e as 

estratégias de enfrentamento adotadas, incluindo também questões sobre os sentidos 
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produzidos a partir destas experiências. A entrevista será gravada em vídeo. Além disso, será 

realizada observação participante durante a realização de atividades acadêmicas.  

♦ O participante terá acesso aos dados obtidos ainda durante o processo de análise dos 

mesmos, podendo contribuir para a construção do produto final.   

♦ O participante tem o direito de se recusar a responder a qualquer pergunta da entrevista, 

sem que isso lhe traga qualquer prejuízo.  

♦ O participante tem o direito de se retirar da pesquisa a qualquer momento, sem que isso lhe 

traga qualquer prejuízo. 

♦ Os dados serão utilizados exclusivamente para fins científicos, podendo ser apresentados 

em congressos, palestras, aulas, artigos, livros e outras publicações e atividades acadêmicas, 

sempre garantindo o anonimato do participante.   

♦ Todos os dados obtidos serão armazenados pelo período de cinco anos após a conclusão da 

pesquisa. 

♦ O participante terá pleno acesso aos produtos desta pesquisa, tais como artigos e a 

dissertação, e será informado sobre a data e local da defesa, bem como sobre local de sua 

publicação.  

♦ Esta pesquisa foi submetida e aprovada por um Comitê de Ética em Pesquisa, parecer n. 

02306112.8.0000.5033, e atende à Resolução no. 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, que regulamenta a pesquisa com seres humanos. 

Considerando-me plenamente esclarecido sobre a presente pesquisa e concordando em 

participar da mesma, assino abaixo este termo. 

Salvador, _________________________. 

Assinatura do participante: 

__________________________________________________  

 

Assinaturas dos pesquisadores responsáveis: 

_________________________________       _________________________________ 

Letícia Silveira Vasconcelos                            Sônia Maria Rocha Sampaio 

 


