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RESUMO 
A partir do entendimento de que a história proporciona ao ser humano uma reflexão presente, 
mas nunca desvinculada de um passado, pois todo percurso trilhado é um processo que se 
desencadeia na vida em sociedade, é que delineamos o objetivo deste artigo: examinar o que 
os historicistas (surdos ou ouvintes) registraram sobre o sujeito surdo e de que maneira a 
religião e a educação colaboraram para um posicionamento cultural diferenciado do surdo 
diante do ouvinte. Assim, lançaremos um olhar para a produção literária que aborda o tema, a 
fim de percebermos como se deu este construto em períodos históricos distintos das 
civilizações, de âmbito universal, até chegarmos à esfera nacional brasileira. Para tanto, 
recorremos a autores como William (2011), Furtado (2008), Honora (2009), Strobel (2008), 
dentre outros.   

  

Palavras- Chave: Cultura, surdos, educação  
 
ABSTRAT 
Based on the understanding that history gives the man a present reflection, but never divorced 
from the past, because all paths followed a process that is being unleashed in society, is that 
outlined the purpose of this article: to examine what historicists (deaf or hearing) recorded on 
the deaf subject and how religion and education contributed to a distinctive cultural 
positioning of the deaf on the listener. Thus, we will launch a look at the literary production 
that approaches the subject in order to realize how was this construct distinct historical 
periods of civilizations, universal in scope, until we reach the national level in Brazil. To this 
end, we turn to authors like William (2011), Furtado (2008), Honora (2009), Strobel (2008), 
among others. 
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Introdução  

 

Relendo os conteúdos abordados em uma das disciplinas no nosso primeiro ano do 

mestrado, nos chamou a atenção o fato de que alguns textos buscam na historiografia3 

perceber como é possível construir ideias, esculpir modelos, evocar termos (cor, raça, 

racismo, etc.), que levam os leitores a criar imagens uniformes de determinados grupos, 

povos, etnias. Além disso, procuram identificar o caráter ideológico que acompanha tais 

literaturas e que persuade quem as consulta a acatar suas propostas estereotipadas.   

Dentre estas várias releituras dos textos da disciplina, optamos por escolher apenas 

uma como fonte de esclarecimento do nosso propósito neste artigo, Tigres de papel: Gilberto 

Freyre, Portugal e os países de língua oficial portuguesa de Thomaz (2002). O autor, ao 

examinar fontes literárias, encontra nas obras de Gilberto Freyre a gênese de uma visão de 

Brasil caracterizado por termos como: “integrador” e de certa “teoria nativa”. Esta literatura, 

que cruzou fronteiras, forjava uma suposta identidade entre o Brasil e países colonizados por 

Portugal. Diante deste texto ficamos a refletir a importância que carrega a descrição histórica 

de um povo, e como esta pode ao longo do tempo criar rótulos, estigmas, e espalhar-se por 

onde for o seu alcance. Logo, pensamos na importância de nos debruçarmos sobre a narrativa 

histórica, começando por examinar o que os historicistas, fossem eles surdos ou ouvintes 

registraram sobre o sujeito surdo, e como este era visto em dois vieses: por si mesmo e pela 

sociedade que o rodeia.  

Durkheim, (1996, p. VIII) ao estudar as questões religiosas, percebeu que só a história 

permitia:  

 
 

[...] decompor uma instituição em seus elementos constitutivos, uma vez que 
nos mostra esses elementos nascendo no tempo uns após os outros. Por outro 
lado, ao situar cada um deles no conjunto de circunstâncias em que se 
originou, ela nos proporciona o único meio capaz de determinar as causas 
que o suscitaram. 

                                                 
3 Definição do termo: Ciência e arte de escrever a história; Estudo histórico e crítico acerca da história ou dos 
historiadores. (AURÉLIO, 2002, p. 366) 
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 Assim, entendemos que a história do nosso objeto de pesquisa é o que nos auxiliará a 

verificar o surgimento dos elementos que compõem o discurso desses sujeitos, as 

circunstâncias de sua criação e de que maneira a religião e a educação colaboraram para um 

posicionamento cultural diferenciado do surdo diante do ouvinte.  

A partir do entendimento de que a história proporciona ao ser humano uma reflexão 

presente, mas nunca desvinculada de um passado, pois todo percurso trilhado é um processo 

que se desencadeia na vida em sociedade, é que delineamos o objetivo deste artigo, qual seja 

uma melhor compreensão de como se processou a evolução de um discurso comum de cultura 

surda e a proposta nacional destes sujeitos por uma educação bilíngüe através das instituições 

religiosas e educacionais. Assim, lançaremos um olhar para a produção literária que aborde o 

tema, a fim de percebermos como se deu este construto em períodos históricos distintos das 

civilizações, de âmbito universal, até chegarmos à esfera nacional brasileira.  

Iniciaremos tratando em primeira mão do termo cultura na área antropológica com a 

contribuição de William (2011, p. 190) ao definir o termo cultura, diz que “toda cultura é 

socialmente aprendida, não é herdada biologicamente. Aprende-se a própria cultura crescendo 

com ela”. Desta maneira, conhecer a história de inserção desta minoria linguística em meios 

sociais diferenciados e mais abrangentes nos auxiliará a entendermos quais os motivos que 

levaram os surdos a produzirem uma suposta cultura diferenciada do meio em que estão 

inseridos, já que estes sujeitos nascem num determinado contexto cultural, não convivem em 

áreas isoladas com seus pares, como a exemplo de grupos indígenas, mas insistem nesta 

afirmação. Como também, o porquê do movimento surdo a nível nacional em prol de uma 

escola bilíngüe, rejeitando a proposta de inclusão escolar. Quais os entraves que causaram 

prejuízos no repasse cultural entre surdos e ouvintes? De que maneira a Educação ofertada a 

esta categoria não tem sido satisfatória ao ponto de defenderem uma educação bilíngue? E 

qual a relação entre cultura e educação? A fim de respondermos a estas indagações 

recorremos a pesquisadores que identificaram o percurso do surdo em sociedade.  

 
 
De que maneira o discurso religioso e social produziu uma imagem do surdo em 

sociedade? 
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Segundo Furtado (2008), a inclusão do sujeito surdo em sociedade transcorreu num 

percurso histórico marcado por preconceitos e discriminações. Em suas pesquisas, este autor 

percebeu que na Idade Antiga, as políticas de exclusão eram levadas a extremos ao colocar a 

vida das crianças que nasciam com alguma deficiência física constantemente em risco. Foram 

por este pesquisador apontado alguns registros históricos que relatavam que, em alguns locais 

como Esparta/Grécia e Roma, as crianças com alguma diferença física eram colocadas nas 

montanhas ou eram atiradas nos rios para morrerem.  

Isto nos leva a perceber que sociedades diferentes desenvolveram atitudes semelhantes 

no tratamento dispensado as pessoas que apresentavam algum comprometimento físico, logo, 

fora dos padrões estabelecidos como normal por estas sociedades. Estas representações 

sociais propiciaram os preconceitos, e estes “estão relacionados com os tabus, e assim tendem 

a manter “distâncias sociais” da organização social existente” (PARK, 1979, p.40). Esta 

constatação já nos permite visualizar que ao longo da história comum dos povos, foram se 

estabelecendo as diferenciações entre o considerado “normal” e o “anormal”. Fato este que, 

por si só, já gera no que é rotulado negativamente uma distanciamento do grupo majoritário. 

Consequentemente, uma aproximação, um agrupamento dos pares que se consideram iguais.   

Na Idade Média a religião, tendo como representante a Igreja Católica, de certa forma 

contribuiu com este estigma de anormais. Honora (2009, p. 19) diz que esta instituição 

religiosa: “[...] teve papel fundamental na discriminação no que se refere às pessoas com 

deficiência, já que para ela o homem foi criado à “imagem de Deus”, ou seja, “perfeito”. 

Logo, aquele que apresentasse alguma diferença do grupo em termos físicos fugia do padrão 

de perfeição. Poderíamos ainda supor que, se não eram semelhante a Deus em perfeição, estes 

indivíduos seria semelhantes ao oposto de Deus – o diabo. Por isto na Idade Antiga em países 

da Europa, havia uma associação entre a pessoa que nascia com algum comprometimento 

físico com a imagem do diabo e com feitiçarias, “por isso eram perseguidos e mortos, pois 

eles faziam parte da categoria dos excluídos, que deviam ser afastados do convívio social, ou 

então sacrificados”. (FURTADO, 2008, p.101)  

Honora (2009), ainda tratando das questões relacionadas à religião diz que ao 

indivíduo surdo lhes era vedado a participação nos sacramentos. Devido a falta de 

comunicação oral, estes indivíduos, não podiam se confessar e não recebia um dos principais 

sacramentos do catolicismo que era o batismo, ou seja, eram considerados pagãos, sem direito 

a salvação eterna.   
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Ainda na Idade Média, algumas famílias que rejeitavam seus membros que nasciam 

surdos, entregavam-nos aos cuidados dos monges e freiras. Provavelmente com o 

ajuntamento de surdos em um mesmo local, propiciou a estes indivíduos a criação de uma 

linguagem própria que favorecesse a comunicação entre seus pares. E este fato sendo 

observado pelos religiosos culminou no interesse desses em descobrir como se dava a 

comunicação através dos gestos. Um exemplo é o monge beneditino “Pedro Ponce de Leon 

(1520-1584) considerado um dos pioneiros na educação dos surdos e que trabalhava com o 

método da datilologia, da escrita e do oralismo” (MARCON, 2011, p. 19). Se no início da 

história a igreja propiciou uma imagem negativa do possuidor da surdez, mais adiante foi o 

canal de divulgação da inversão desta imagem ao reconhecer que estes indivíduos tinham uma 

maneira singular de comunicação. Embora optasse por educá-lo através do oralismo.  

Felipe (2007), ao pesquisar a condição do surdo mais para o final da Idade Média, 

percebeu a importância dada à comunicação oral, a ponto de confundirem esta habilidade com 

o grau de inteligência do ser humano. Diz a autora: 

 
 

Muitos surdos foram excluídos somente porque não falavam, o que mostra 
que, para os ouvintes, o problema maior não era a surdez propriamente dita, 
mas sim a falta da fala. Daquela época até hoje, ainda muitos ouvintes 
confundem a habilidade de falar com voz com a inteligência desta pessoa, 
embora a palavra “fala” esteja etimologicamente ligada ao 
verbo/pensamento/ação e não no simples fato de emitir sons articulados. 
(FELIPE, 2007, P. 130)  

 
 
A partir desta visão desenvolvida através da história percebemos que as pessoas que 

apresentavam algum comprometimento físico, dentre estas os surdos, não podiam exercer sua 

cidadania, eram afastados do convívio familiar e religioso, ou seja, das duas instituições de 

grande influência no desenvolvimento, na formação de valores e inserção social do indivíduo. 

Também, a ligação feita com relação ao sujeito surdo era justamente a da voz, ou seja, quem 

não consegue a oralidade não é inteligente, uma vez que associavam a capacidade de fala ao 

cognitivo. Como se percebe, a nomenclatura surdo-mudo, ainda usada pelo senso-comum em 

nossos dias, teve sua origem nesta confusão entre a habilidade de fala e da audição, pois as 

pessoas aliavam ao fator audição o de mudez, ou seja, pensavam que o surdo também era 

mudo.  

Gesser (2009, p.45) esclarece esta confusão de  terminologias quando diz: “ A maioria 

dos ouvintes desconhece a carga semântica que os termos mudo, surdo-mudo, e deficiente 
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auditivo evocam”. E em seu livro Libras? que língua é esta?, a autora utilizou alguns 

depoimentos de surdos no que diz respeito a esta questão. Dentre estes depoimentos, 

escolhemos os que se seguem por melhor explicar a questão da mudez atribuída ao surdo pelo 

ouvinte:  

 
 

Essa história de dizer que surdo não fala, que é mudo, está errada. Eu sou 
contra o termo surdo-mudo e deficiente auditivo porque tem preconceito. 
Vocês sabem quem inventou o termo deficiente auditivo? Os médicos! [...] 
(professora surda, 2002). 
O termo surdo-mudo não é correto porque o surdo tem aparelho fonador, e 
se for treinado ele pode falar. Eu sou surdo, fui oralizado e não ouço nada, 
mas a minha língua é a de sinais. (professor surdo, 2003). (GESSER, 2009, 
p.45) 

 
 
Estes dois sujeitos surdos emitem em seus depoimentos certa indignação ao se 

posicionarem contra os rótulos preconceituosos que a sociedade ouvinte lhes imprime. Os 

dois depoimentos esclarecem o fato de que: não existe nenhum comprometimento da fala no 

indivíduo surdo, somente de surdez; que podem ser oralizados se assim o desejarem, mas que 

possuem uma língua própria que é a língua de sinais. Inclusive no último depoimento 

verificamos que, embora este indivíduo obtivesse uma forma de comunicação melhor aceita 

socialmente (oralidade), ele optou pelo uso da língua de sinais. Justificando seu ato de opção 

pelo fato de não ouvir nada, nos leva à seguinte inferência: para ele todo sujeito surdo tem 

uma língua, a de sinais, a qual deve utilizar.   

Entendemos que todo este estigma social e religioso gerou uma separação entre surdos 

e ouvintes impulsionando esta minoria a se organizar em associações para lutarem por seus 

direitos enquanto cidadãos. Segundo FELIPE (2007, p. 82), só no Brasil, existe mais de 100 

entidades formadas pelos surdos como: escolas, institutos e outras instituições.   

 
 
A educação brasileira e o percurso de luta dos surdos em prol de uma educação  bilíngue 

  
 

Voltando nosso olhar de um panorama universal até o nacional verificamos que, no 

Brasil, o que se tem na história de registro sobre os surdos data da época do Segundo Império, 

quando, a convite do Imperador Dom Pedro II, chega ao nosso país um educador francês 

Hernest Huet. Em 1857, fundou-se a primeira escola para surdos com o nome de Instituto de 

Surdos-Mudos na cidade do Rio de Janeiro, hoje, Instituto de Educação dos Surdos – INES. 
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Percorrendo mais à frente da história, observou-se que o que os ouvintes conheciam 

sobre os surdos há cinco décadas era fruto do trabalho de pesquisadores ouvintes que tinham 

como objetivo a inserção desses sujeitos nos moldes da cultura ouvintista. Desta forma, não 

havia uma visão que traduzisse a história desta minoria por aqueles que dela eram parte, os 

surdos, mas somente uma história que produzia um pensamento crítico dos ouvintes, em que 

era impossível “enxergar a cultura surda como um conjunto de significados e costumes 

partilhados e construídos pelo povo surdo” (STROBEL, 2008, p.90). Por isso até nossos dias 

há uma grande dificuldade da sociedade ouvinte em aceitar o fato da existência de uma 

cultura surda, pois, como grupo hegemônico, o ouvinte tem como base a sua própria cultura, 

sua supremacia frente a grupos minoritários.  

A partir da década de 60, surge o modelo sócio-antropológico que concebia a surdez 

como uma diferença que deve ser respeitada e compreendida, e o surdo como componente de 

uma comunidade linguística. Este modelo tinha como objetivo garantir a esta minoria o 

direito de acesso à língua de sinais, como também a liberdade de manifestar a sua cultura e o 

fazer político.  

O modelo sócio-antropológico surgiu como iniciativa de linguistas, pedagogos, 

antropólogos e dos próprios surdos pela não aceitação de colonização exercida pela cultura 

dominante ouvintista. O que desencadeou no grupo resistências que culminaram em 

movimentos políticos em defesa de sua cultura e identidade. Souza & Góes (1999, p. 169), 

dissertando sobre a perspectiva sociolinguística/Antropológica na educação dos surdos, 

profere a seguinte posição: 

 
 

Uma perspectiva sociolinguística/Antropológica na educação dos surdos 
impõe, obrigatoriamente, uma total ruptura com os modelos clínicos 
terapêuticos, e que ainda perpassam as discussões pedagógicas, mesmo entre 
aqueles que dizem defender um ensino bilíngue. Requer, portanto uma total 
ruptura com os mecanismos de poder e de controle dos saberes, os quais 
revitalizam o idealismo iluminista, transforma surdos em ouvintes que não 
ouvem, e portanto negam as diferenças culturais.  

 
 
BURKE (2005) enfatiza que a partir de 1980 inicia-se uma virada de página da visão 

histórica, tendo como proposta de pesquisadores ouvintes e surdos, um novo olhar histórico 

cultural, em que este indivíduo tornou-se o sujeito da sua própria história. Utilizando-nos da 

linguagem artística, diríamos que o surdo passou do papel de protagonista para autor da sua 

própria história. Nesta época começou um abandono do material teórico tradicional, 
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assumindo no lugar deste uma postura valorativa de povos surdos e suas comunidades. O 

então personagem histórico – o surdo, toma em suas mãos a narrativa da trilha vivenciada 

como minoria cultural e lingüística, narrativa esta com um novo tom, uma alma nova, não de 

quem ouviu contar, mas de alguém que é parte desta biografia. 

Da década de 80 até aos dias atuais reconhecemos que tem havido muito progresso em 

termos de pesquisa em relação à educação dos surdos em nosso país, Sá (2006, p. 17) diz que, 

“nas últimas duas décadas têm sido desenhados discursos e práticas que buscam uma 

recolocação da discussão mais apropriada à situação cultural e linguística dos surdos”, e estes 

debates e pesquisas tiveram sua origem, principalmente, na região Sul, através de 

especialistas, ouvintes e surdos, que têm produzido um bom material escrito sobre o tema 

surdez, isto tem se dado com ênfase especialmente na área da educação. 

Cabe ressaltar um movimento que foi fundamental para a produção e difusão de 

literaturas que tratavam sobre questões da surdez e de quem a possuía, o Núcleo em Políticas 

Educacionais para Surdos–Nupps. Este grupo de trabalho composto por mestrandos e 

doutorandos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, tinha como objetivo 

pesquisar sobre a “temática da educação e diferença surda” (LOPES, 2007, p. 135). Este 

grupo abriu as portas para a pesquisa e propiciou o incentivo aos surdos do estado a 

continuarem na área acadêmica em nível de mestrado e doutorado. A primeira pessoa surda a 

receber o título de doutora da América Latina, Gládis Perlin, foi uma das pioneiras deste 

grupo de pesquisa.  

A fim de chegarmos mais próximo da nossa realidade de pesquisa – os surdos 

sergipanos, traremos a seguir um relato da trajetória desses indivíduos no Estado, partindo do 

século XIX até os dias atuais. Iniciaremos este tópico apresentando um pequeno histórico de 

como se processou a inserção do surdo na sociedade sergipana, bem como se efetuou o 

tratamento prestado a este sujeito, por este meio social, no Estado. Esta pesquisa foi possível 

através do registro da autora Souza (2005) em sua obra Educação Especial em Sergipe: uma 

trajetória de descaso, dores e conquistas, sendo esta uma das únicas obras, recente, que se 

pôde encontrar e que traz o registro documental/histórico desse percurso. Este livro, embora 

tenha o seu foco no processo educacional no Estado, vem contribuir com esta pesquisa, pois 

traz dados que deixam claro o tratamento dispensado aos surdos e a outras pessoas que por 

algum motivo físico foram discriminadas socialmente. Além disto, podemos registrar um 

dado interessante que foi como se deu a inserção destes indivíduos no mercado de trabalho.  
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A autora citada acima, em pesquisa bibliográfica, percebeu que no século XIX, a 

educação em Sergipe estava em busca de mudanças, porém ainda excessivamente 

tradicionalista, excluindo negros, índios e mulheres, como também, provavelmente as pessoas 

que tinham algum comprometimento físico e/ou mental, do processo de formação e 

profissionalização. O que deixa claro que, o Estado sergipano não fugia dos padrões das 

ideologias e propósitos das classes dominantes – elites. A este respeito diz a escritora:  

 
 

Nossa intenção ao enfocar este período histórico se dá, também, pela 
hipótese de que era impossível dissociar a história de Sergipe da história do 
Brasil, e que a educação em Sergipe se deu completamente acoplada aos 
mesmos propósitos das elites que dominavam o país, distinguindo-se apenas 
em aspectos não muito significativos da educação. (SOUZA, 2005, p. 56) 

 
 

E ainda sobre a inclusão no mercado de trabalho, a mesma autora registra:  

 
 

Mesmo não se encontrando dados do aproveitamento de deficientes no 
trabalho operário em Sergipe, faz-se necessário chamar a atenção para o fato 
de que esses deficientes foram em vários países e também no Brasil, 
utilizados como mão-de-obra barata, através da qual ganhavam menos por 
não dispor de certos membros, órgãos dos sentidos, etc. É possível que em 
Sergipe,nessa época, também tenha assumido com seus operários postura 
semelhante, pois o que ocorria em Sergipe, em geral, era uma réplica tardia 
da situação brasileira. (SOUZA, 2005, p. 60) 

  
 
Percebe-se nesta pesquisa realizada por Souza (2005) que nas duas instâncias sociais, 

a educacional e trabalhista, estes sujeitos, dentre eles os surdos, enfrentavam o mesmo 

problema em termos de desconhecimento social de suas especificidades, e por isto sofriam a 

discriminação. 

Com bases em pesquisas realizadas, Souza (2005) afirma que na década de 80, dos 

11.626 deficientes, 15% eram de surdos. Podemos notar um dado expressivo de deficiências, 

embora poucas eram as iniciativas de um atendimento diferenciado a este público.   

Da década de 1970 até os dias atuais, o estado de Sergipe tem evoluído no 

atendimento a estes indivíduos, em especial ao surdo, através das várias instituições criadas; 

das iniciativas de universidades, em especial a Universidade Federal de Sergipe – UFS, na 

divulgação e apoio a inclusão social, com a criação de seminários, mesa redonda, e outros, 

com o debate do tema ações afirmativas e inclusão. Como iniciativa desta universidade foi 

criado o PAAF – Programa de Ações Afirmativas: 



10 

 

 
 

Por decisão do Conselho de Ensino, de Pesquisa e da Extensão (Conepe) da 
UFS, através da resolução 80/2008, que contém o Programa de Ações 
Afirmativas (Paaf) e institui a política de cotas aos alunos oriundos da rede 
pública de ensino, e uma vaga em cada curso está reservada para pessoas 
com deficiência, a partir deste vestibular. (Portal UFS/2009) 

 
 
Na área educacional o órgão SEMED – Secretaria Municipal de Educação promoveu a 

inclusão destes indivíduos em sala regular; a Divisão de Educação Especial – DIEESP vem 

apoiando, capacitando e qualificando os professores que atuam nesta área.  

A abordagem histórica produzida pelos surdos em nossos dias, não se enquadra mais 

naquela que foi retratada por ouvintes, pois não se enfatiza as questões próprias atribuídas à 

surdez, como a falta do ouvir e da voz, mas a que narra como esta minoria veio através da 

história se organizando e criando formas, melhor dizendo, a única forma de comunicação 

capaz de promover uma interação entre os pares e com os de fora, que é a língua de sinais.   

Na atualidade os surdos a nível nacional vêm se mobilizando na luta por uma escola 

bilíngüe de qualidade. Em que a língua de sinais se constitui em sua L1 (língua materna) e o 

Português (L2), ou segunda língua. E esta só na modalidade escrita.  

Em 2011, através do apoio da Federação Nacional de Educação e Integração dos 

Surdos – FENEIS, localizada no Rio de Janeiro, foi distribuído por todos os Estados 

brasileiros uma carta divulgando e solicitando o apoio da comunidade surda do nosso país a 

participarem de uma manifestação pública para declararem a sua insatisfação quanto a 

determinações oriundas do Ministério da Educação, dentre elas o fechamento do INES, além 

disso o conhecimento de documentação que continha as necessidades educacionais da 

Comunidade Surda do Brasil entregue ao então Ministro Fernando Haddad. Assim, no dia 9 

de setembro de 2011, foi realizado em todos os Estados brasileiros o Seminário Estadual em 

Defesa das Escolas Bilingues para Surdos no PNE. Aqui em Aracaju foi realizado nas 

dependências do SENAC.  

Certamente, muitas serão as mobilizações desta comunidade em busca de seus direitos 

como minoria lingüística. Cabe a nós ouvintes refletirmos, analisarmos e darmos ouvidos a 

quem não ouve.  

 
 

Relação entre Cultura, História, Religião e Educação 
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 Na tentativa de fazermos um paralelo entre cultura, história, religião e educação 

diríamos que, sendo a educação uma prática social, portanto, não é algo que ocorre só dentro 

do âmbito escolar mais em outras instâncias da sociedade como no religioso e familiar, e que 

esta prática é criação dos próprios sujeitos sociais, que se reconhecem construtores da história 

e  cultura, há uma relação profunda  entre as partes. Primeiramente, pelo fato de que a 

educação carrega em si a marca dos valores morais, éticos do grupo social que a fez brotar. E 

ao mesmo tempo, terce e propaga através da história a cultura desse povo. 

Pereira (1996, p. 16) diz que a história se caracteriza como:  

 

 
[...] um fluxo contínuo e factual, e da cultura como sendo um arcabouço 
elaborado/finalizado por uma parcela da humanidade, a ser absorvida pelas 
parcelas restantes como fator de ascensão social. Situada numa estrutura 
capitalista, a cultura passa a ser vista como um produto e as relações sociais 
nela implicadas transformam-se em relações de poder.  
 
 

Nesta citação percebe-se que as relações de poder são estabelecidas culturalmente. Foi 

esta relação de poder estabelecida historicamente entre o ouvinte, como sujeito “normal”, 

portanto como superior ao indivíduo surdo, dito como sendo “anormal”, que propiciou um 

distanciamento entre surdos e ouvintes. E esta distância fez com que os surdos procurassem se 

identificar com seus iguais, e através da troca estabelecesse maneiras diferentes de ser, de 

socializar-se, de interagir. E assim, em nossos dias, buscam por uma educação diferenciada 

em que possam utilizar como via principal de informação a sua própria língua, recontando a 

sua própria história. 

Pereira (1996, p. 17) diz que o lugar da escola dentro da história é a de perpetuar uma 

cultura idealizada como a correta, tornando-se um fator de exclusão social na medida em que 

apregoa a existência de uma cultura única, portanto “[...] homogênea e massificada – acaba 

por desprezar e afastar as outras múltiplas possibilidades de inserção cultural, julgando-as 

menores, inferiores”.  

A nós, nos cabe enxergar uma multiplicidade cultural que existe através dos tempos, 

da história e das culturas. Vermos os sujeitos surdos como produtores de cultura e história, e 

respeitar suas diferenças dando-lhes a opção de escolha a que educação deve receber.   

 
Considerações finais 
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Iniciamos este artigo focando primeiramente nas fontes históricas com o intuito de 

averiguar qual o tratamento que o surdo recebeu através dos tempos, para então identificar as 

características descritivas desse indivíduo em sociedade e de que maneira a difusão de um 

“retrato histórico” poderia ter influenciado no comportamento dos surdos na sociedade de 

ouvintes.  

O que pudemos observar foi que houve um tratamento estereotipado que ficou claro 

nos registros históricos, recheado de rótulos negativos ao sujeito que não ouvia. E isto 

terminou por desenvolver neste grupo laços de irmandade em prol da reversão desta imagem 

negativa, e recuperação de seu status social frente ao ouvinte. Esta iniciativa, que teve início 

na década de 80 por pesquisadores ouvintes, foi aos poucos sendo substituída pelo discurso 

dos próprios surdos.  

Na literatura produzida por pesquisadores surdos, rompe-se com uma visão clínica da 

surdez, e surgem alguns argumentos que poderiam organizar esta minoria com critérios como: 

um passado “comum”, uma língua específica, um olhar diferenciado de mundo. Culminando 

numa produção de uma suposta universalidade, propriedade propiciadora do argumento de 

uma cultura comum.  

Podemos entender a comunidade surda como possuidora de “culturas”. Possuem 

traços culturais distintos dos ouvintes, a exemplo da língua, produzem categorias 

classificatórias como à de nomear seus indivíduos, de gênero (utilizado apenas para homens e 

animais), costume estes identificados em diversas culturas no mundo e ricos em simbologia. 

Mas, ao mesmo tempo, compartilham de traços comuns do universo cultural em que se 

encontram inseridos, como: hábitos (Ex. comem em horários estipulados pela sociedade 

envolvente); não se distinguem com indumentárias que os diferencie esteticamente da 

maioria; aderem à culinária e religião do grupo a que pertencem. Porém, entendemos que pelo 

fato de possuírem uma via de comunicação viso-gestual e não oral-auditiva, poderia haver por 

parte do surdo que nasce em meio ouvinte, e que não possui um padrão linguístico 

estabelecido entre as partes, um prejuízo na transmissão cultural, que é via língua. 

Principalmente quando se trata de práticas complexas de uma sociedade. Portanto seria mais 

apropriada a utilização dos dois termos, cultura e identidade no plural, pois a lei, os valores, 

as crenças, as práticas e instituições variam de formação social para formação social. 

Uma vez descriminados socialmente, tanto num viés religioso quanto educacional 

(com rótulo de incapaz) foi possível a esta minoria linguística se organizar em comunidades, 

associações e federações, em busca de seus direitos e respeito a sua cultura e língua. Assim, 
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percebemos que na atualidade o discurso a nível nacional da comunidade surda brasileira é 

por uma educação bilíngue de qualidade, bem como por uma historiografia que mostre como 

este sujeito resistiu aos ouvintes e a opressão social.    
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