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RESUMO:

Nos últimos anos a inclusão tem sido tema obrigatório de discussão em diversos eventos acadêmicos. Este
trabalho tem por objetivo refletir sobre a educação inclusiva, mais especificamente a dos surdos com
relação ao ensino bilíngue. O português não é a única língua falada no Brasil. As minorias linguísticas,
dentre elas a que utiliza a língua de sinais, quase sempre desprovidas de poder político e econômico, são
tratadas pelas autoridades da área educacional, responsáveis pelas políticas linguísticas, ora como
inexistentes e ilegítimas, ora propondo projetos político-pedagógicos salvadores como a inclusão escolar. A
partir de uma pesquisa de campo realizada em Aracaju-SE, que buscou registrar o movimento dos surdos,
constatou-se que a uma escola pública bilíngue é a principal reivindicação desse grupo linguístico
minoritário.

Palavras-chave: Educação inclusiva; Escola bilíngue; Língua de sinais

ABSTRACT:

In recent years has been the inclusion of a mandatory topic of discussion in various academic events. This
work aims to reflect on inclusive education, specifically the deaf regarding bilingual education. The
Portuguese is the only language spoken in Brazil. Linguistic minorities, among them using sign language,
almost always devoid of political and economic power, are treated by the authorities of the educational
area responsible for language policies, sometimes as nonexistent and illegitimate, now proposing
political-pedagogical projects as saviors school inclusion. From a field survey conducted in Aracaju-SE,
which sought to record the movement of the deaf, it was found that a public school bilingual is the main
claim of minority language group.

Pág.1/15



Keywords: Inclusive education, bilingual school; Sign Language

Pág.2/15



Pág.3/15



Introdução

O interesse pelo tema em questão se deu quando desenvolvíamos uma pesquisa de mestrado no ano de
2010/2011, na cidade de Aracaju-SE, ocasião em que observamos as manifestações públicas da
comunidade surda da capital a fim de coletar material para construção da dissertação. Como o interesse
naquele momento era direcionado às questões antropológicas e não educacionais, um material rico a ser

abordado, a saber, o movimento da comunidade dos surdos[iii] aracajuanos em prol de uma escola
bilíngue, ficou inexplorado. Assim, retomamos neste artigo este material coletado através de observação

de campo e entrevistas[iv] com a liderança surda local, com o objetivo de registrar esta importante
iniciativa da comunidade surda, bem como propor uma reflexão à comunidade científica sobre este tema
de tão grande relevância para a educação brasileira.

O português não é a única língua falada no Brasil. Uma estimativa recente dá conta que há
aproximadamente 200 línguas diferentes faladas no país, das quais, por volta de 170 são línguas

indígenas[v], dezenas de línguas faladas pelos imigrantes, e a língua de sinais utilizada por duas minorias

linguísticas, a comunidade de surdos e a etnia Urubus-Kaapó[vi].

Essas minorias, quase sempre desprovidas de poder político e econômico, são tratadas pelas autoridades
da área educacional, responsáveis pelas políticas linguísticas, ora como inexistentes e ilegítimas, ora
propondo projetos político-pedagógicos salvadores como a inclusão escolar, sem considerar questões
básicas como a capacitação prévia dos professores.

Souza e Góis (1999, p. 166), ao se referirem sobre a ineficácia da educação inclusiva descrevem o conflito
pelo qual passam os educadores que participam desse processo, quando afirmam: “Os professores
frustram-se, preocupam-se, acomodam-se ou resistem de variadas formas”. Para estas autoras, um dos
argumentos que embasam a educação inclusiva é:

O maior comprometimento do sistema oficial com a educação de
todos [...] Ademais algumas indagações emergem quando
tentamos examinar os sentidos atribuídos aos lemas escola para
todos, respeito às diferenças, inclusão, no contexto de iniciativas
que tornam o ensino regular público aberto aos que são
nomeados, nos discursos oficiais e oficiosos, alunos com
necessidades especiais (SOUZA e GOIS, 1999, p. 164).

Entendemos que ao mencionar as nomenclaturas, ou jargões utilizados na educação, as autoras revelam
que existem lacunas a serem analisadas, revistas, a fim de que a proposta de inclusão escolar possa
realmente contemplar toda a complexidade que envolve esses sujeitos com suas múltiplas identidades e
culturas. E não apenas pensar que exista uma forma ou modelo único educacional que possa englobar
todo o enredamento que envolve estes grupos, pois vai além de simples rotulações. Tem a ver com uma
educação de base que tenha qualidade. E a questão que se debate é: como um país que no final da

década de 90[vii] foi considerado como o que ofertava a pior educação básica, pretende dar conta de
incluir uma diversidade de especificidades, as minorias linguísticas, os deficientes, crianças da rede rural,
índios, etc., sendo que não consegue dar conta sequer dos alunos que não apresentam comprometimentos
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físicos e/ou linguísticos?

É importante enfatizar que não temos como pretensão ir de encontro à proposta de inclusão escolar
brasileira, mas de refletirmos se o que tem sido apresentado na prática inclusiva, atualmente, tem sido
satisfatória para as partes que estão envolvidas na questão, no caso discutido - os próprios deficientes, os
profissionais que trabalham com esta população e suas famílias. E a partir disso, pensarmos quais as
atitudes cabíveis para que esta inclusão possa realmente ser benéfica para os que dela dependem e que
possibilite a integração, respeito social e acesso aos bens culturais.

1. A educação bilíngue para surdos no Brasil

A década de 1980 foi historicamente marcada por mudanças em vários setores sociais. No que diz respeito
à educação para surdos, houve um grande movimento, tendo como participantes os vários profissionais
que trabalhavam com a surdez. Porém, o diferencial dessa mobilização foi a participação e iniciativa dos
próprios surdos que tinha como proposta esclarecer a sociedade ouvinte o que pensavam sobre o
tratamento social e educacional que recebiam da sociedade ouvinte. (BURKE, 2005). A partir dessa
década, várias iniciativas foram realizadas em defesa da minoria surda. Cabe aqui destacar com maior
profundidade a questão da educação bilíngue.

Skliar (1999, p. 7) nos trás uma explicação do que seja uma proposta bilíngue ao dizer:

A proposta bilingue para surdos pode ser definida como uma
oposição aos discursos e às práticas clínicas hegemônicas –
características da educação e da escolarização dos surdos nas
últimas décadas – e com um reconhecimento político da surdez
como diferença.

Nesta citação vemos que o autor propõe duas razões para uma proposta bilíngue para surdos. A primeira
está relacionada ao discurso histórico que rotulou o surdo como um sujeito doente; já a segunda, tem a
ver com o movimento político que surgiu na década de 80, quando este rótulo estabelecido clinicamente é
substituído por uma palavra que produzia um novo sentido a este sujeito – o surdo como ser diferente e
não deficiente.

Ainda discutindo o termo “político” utilizado pelo autor, percebe-se que o mesmo faz uma dicotomia no
sentido da palavra em dois vieses: o político, enquanto processo natural da minoria surda em busca de
uma construção histórico, cultural e social; e o outro, relacionado ao poder que está implícito no contexto
educacional que, por sua vez, é também uma construção histórica que tinha embutida em seu discurso um
modelo de normalidade. Ou seja, o surdo era considerado “anormal” por três razões: não partilhavam da
mesma linguagem, consequentemente manifestavam uma identidade e cultura diferenciadas do grupo
majoritário, e por fim a questão atribuída à área médica, no caso, a incapacidade auditiva. A esta postura,
Skliar (1999) denomina de práticas colonialistas e ouvintistas por considerarem o sujeito surdo inferior ao
ouvinte, logo, alvo de descriminação social.

Percebe-se que o processo de inclusão escolar sugere uma preocupação em incluir este sujeito no meio
maior, e que neste âmbito seja respeitado ao invés de descriminado. O que é muito positivo. Porém, ainda
não visualizamos uma iniciativa mais eficaz com referência ao maior veículo de interação social que rompe
com o preconceito e aproxima as partes – a língua. Toda troca e interação passa pela comunicação. É o
que nos aproxima do outro.
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A efetivação de uma política bilíngue se dará no momento em que a língua ocorra e seja utilizada em todo
espaço escolar. Mas, como bem afirma Kyle (1999, p. 20): “Raramente há classes para aprender a língua
de sinais que envolvam todos os que lá trabalham, ao mesmo tempo, e que funcionem dentro da rotina da
escola, mas funcionem dentro da língua de sinais”. Uma escola bilíngue para surdos deve promover o
ensino da língua de sinais não apenas em cursos rápidos sem profundidade na gramática da língua. Mas,
que os profissionais que ali trabalham nas variadas áreas (direção, coordenação e administração)
realmente consigam adquirir fluência para dialogarem tornando o espaço escolar “uma comunidade da
língua (Ibdem, p. 20).

É necessário, portanto, uma reestruturação completa das instituições que pretendem ofertar o ensino
bilíngue, pois a “questão da língua implica mudanças na arquitetura, nos espaços, nas formas de
interação, nas formações de professores bilíngues, de professores surdos e de intérpretes de língua de
sinais” (FERNANDES, 2011, p. 33).

2. O bilinguismo começa na família

Já mencionamos a importância dos que estão envolvidos na educação escolar do surdo dominar a língua
de sinais. Mas entendemos que o processo de aquisição da língua materna ocorre, em primeira instância,
dentro do lar. Assim, um dos pré-requisitos para o sucesso da educação bilíngue para surdos é o domínio
da língua desse indivíduo por seus familiares. Em sua grande maioria, os surdos nascem em famílias que
utilizam a oralidade (ouvintes). Embora imersas num mundo oralizado, estas crianças poderão ou não
adquirir a língua oral, dependendo da perda auditiva. Na maioria dos casos, estas crianças aprendem
palavras isoladas, ou passam por longos tratamentos terapêuticos para utilizando a fala limitadamente.

A realidade que existe em nossas escolas é a de que estes indivíduos chegam sem o uso de nenhuma
língua nas instituições de ensino, cabendo aos professores o papel que deveria nascer naturalmente no
seio familiar. Quadros (2010, p. 30) confirma esta realidade dizendo:

As crianças surdas têm tido acesso à língua de sinais brasileira
tardiamente, pois as escolas não oportunizam o encontro adulto
surdo-criança surda. Elas encontram os surdos adultos na fase da
adolescência, normalmente por acaso.

Diante da constatação da importância da família no processo bilíngue, enfatizamos a necessidade de que
haja o contato do surdo com sua língua materna e de preferência com outro igual, o mais precoce
possível. E que seus genitores procurem aprender a língua de sinais. Assim, “as crianças surdas e os pais
ouvintes poderiam compartilhar o bilinguismo. Língua portuguesa e a língua de sinais brasileira e ir além,
descobrindo os vieses das culturas e identidades que se entrecruzam” (QUADROS, 2010, p. 31).

3. Movimento surdo em Aracaju em prol de uma educação bilíngue

No dia 26 de setembro se comemora o dia Nacional dos Surdos brasileiros. Nesse mês costuma-se realizar
alguns movimentos dos surdos em defesa da utilização da língua, em busca de direitos como cidadãos
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brasileiros. Em Aracaju/SE pudemos acompanhar duas mobilizações em 2011. A primeira delas foi a
realização do Seminário Nacional em Defesa das Escolas Bilíngues para Surdos no PNE que aconteceu no
dia 9 deste mês, no espaço cedido pelo SENAC. Esta mobilização a nível nacional tinha como propósito
informar as autoridades competentes sobre o desejo que os surdos têm de frequentarem uma escola
bilíngue e a reivindicação do não fechamento do Instituto Nacional de Educação dos Surdos - INES.

Devido à ameaça do MEC em extinguir com a primeira escola para surdos do Brasil, criada na época do

Segundo Império, em 26 de setembro de 1857[viii], as comunidades surdas de todo o país receberam
uma carta da FENEIS para realizarem um seminário. Os participantes se dividiam em autoridades locais
(deputados), professores e intérpretes e a comunidade surda. A programação seguiu a seguinte dinâmica:
depoimentos de uma surda (liderança do movimento em Aracaju) que estudou em escola regular/inclusão,
e de outro que estudou parte de sua vida em escola regular e depois numa escola bilíngue. Os
depoimentos foram intercalados com vídeos de pesquisadores ouvintes que defendem o uso da língua de
sinais como L1 do surdo, e principalmente o bilinguismo como modalidade na educação desses sujeitos.

Um dos depoimentos foi o da instrutora de LIBRAS T, que após discurso abriu espaço para perguntas da
plateia. Assim iniciou seu discurso:

Antes eu era aluna da escola inclusiva, época em que sofri muito.
Antes não tínhamos interprete em sala de aula. Inclusão para que?
Até a oitavo ano do Ensino Fundamental não entendia nada que o
professor ensinava. A comunicação era toda por gestos. Era muito
difícil para o surdo. Eu sozinha em sala de aula, todos os alunos
eram ouvintes. Conversavam entre eles e eu só ficava observando.
Os professores não davam atenção a mim. Eu Sofria muito! Ficava
envergonhada e era impossível a aprendizagem. Eu ficava em
minha casa muito triste, e até então não tinha contato com outros
surdos. Na escola as pessoas jogavam as coisas uma nas outras e
eu não entendia o que estava acontecendo. Foi passando os anos
e aos poucos eu continuei, consegui. No ensino médio mudou um
pouco, continuei na escola inclusiva, mas agora com interprete,
isto me auxiliou um pouco. [...] No vestibular também tinham três
interpretes, e eles nos ajudava na escrita da redação. A questão
pedagógica é muito importante, não podemos perder com a
educação. É preciso lutar para que, assim como os ouvintes se
desenvolvem, aconteça com os surdos também.

Após a comunicação de T, alguns da plateia puderam fazer algumas perguntas. Dentre estas destacamos a
curiosidade dos surdos em saber como se processou o desenvolvimento cognitivo da palestrante diante
das seguintes dificuldades: 1) Como compreender todas as disciplinas uma vez que os intérpretes não são
qualificados nas diferentes áreas; 2) Qual o sentimento da mesma ao se deparar com as provas; 3) Como
foi possível pesquisar na internet e entender o significado das palavras e memorizá-las? Provavelmente
estas perguntas retratem o sentimento que partilham todos os surdos que tentam vencer a barreira do
Português, da frustração de não conseguir entender o que está escrito.

A segunda mobilização aconteceu no dia 26 de setembro de 2011, ocasião em que os surdos se dirigiram

Pág.7/15



até o Ministério Público em Aracaju, a fim de realizarem algumas reivindicações. Foi entregue um
documento, produzido pela FENEIS, que defendia a criação de escolas bilíngues nos diversos estados do
país. Quem estava à frente desta mobilização foram os líderes B e L. Enquanto esperávamos a chegada
dos surdos que participariam, aproveitamos para fazer algumas entrevistas com os que já estavam no
local. O primeiro a ser abordado foi o jovem J, oriundo de Itabaiana, cidade do interior do estado de
Sergipe. Pedimos que ele se identificasse e desse a sua opinião sobre o evento promovido naquele dia.
Assim transcorreu a entrevista:

Entrevistador: Por que os surdos estão reunidos hoje neste lugar?
Qual a importância desta reunião?

Informante J – Não sei, cheguei aqui e estou só observando. Não
sei a importância do evento.

Logo após fizemos as mesmas perguntas a duas jovens que eram alunas do IPAESE e cursavam o 6ª ano
do ensino fundamental. Como J, não souberam explicar o motivo do encontro naquele local e alegaram
que estavam apenas observando. Por fim entrevistamos um dos líderes do movimento P:

Entrevistador – Hoje os surdos de Aracaju estão reunidos aqui por
qual motivo?

Informante P – Que dia é hoje? Hoje é 26 de setembro, quando se
comemora o Dia Nacional dos Surdos. Antes, lá no Rio de Janeiro
foi criado o INES em 1857, passou vários anos, hoje, eles estão
aflitos com a ameaça de fechamento. Nós fizemos uma cópia do
documento que divulga a importância do ensino bilíngüe ofertado
por esta instituição. Também, queremos divulgar através deste
movimento, mostrando assim para o Ministério Público federal,
prefeitos, governadores dos vários Estados brasileiros que os
surdos têm uma identidade própria, que luta. Parar? Nunca!

Entrevistador – Você conhece o teor deste documento que será
entregue ao Ministério Público?

Informante P – Sim, eu L e B conhecemos. L e B são os
responsáveis por este movimento. O documento trata da questão
do Ensino bilíngue para os surdos. Esta união dos surdos é muito
importante para que as portas do INES não se fechem. Senão,
como fica o ensino bilíngue? Precisamos continuar!

Entrevistador – Você se considera surdo ou deficiente auditivo?

Informante P – Eu nasci surdo, sou surdo de verdade. Simples, fui
me desenvolvendo.
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Percebemos que alguns que estavam por ali não tinham o conhecimento exato do que iria ocorrer, ou não
quiseram revelar por algum motivo. Se acolhermos os conselhos e orientações que Evans – Pritchard faz
acerca da atuação do antropólogo no trabalho de campo, em especial no que se refere ao informante
(termo que o autor considera como “uma palavra infeliz”), diríamos que J poderia ter omitido uma
informação por entrar numa das classificações do autor. Vejamos algumas destas:

Há certos assuntos que não podem ser discutidos em público; há
informações que não podem ser fornecidas na hora [...], a menos
que se queira ser intrometido; e há textos que devem ser
registrados, o que só pode ser feito em isolamento. É necessário,
portanto, poder contar com informantes confidenciais que se
dispõe a trabalhar em condições regulares; às vezes diárias; e é
evidente que devem ser pessoas íntegras, honestas, inteligentes,
instruídas e genuinamente interessadas em nossos esforços de
entender o modo de vida do seu povo. Eles tornam-se nossos
amigos. (EVANS-PRITCHARD, 2005, p. 306)

Provavelmente J poderia realmente não ter noção do que iria acontecer, ou poderia estar naquele
momento me enquadrando no que diz a citação, ou seja, considerando-me uma pessoa intrometida, que o
estava vendo pela primeira vez, utilizando uma câmera, e que embora conhecesse a sua língua, não era
um deles. Talvez, se não houvesse um registro feito por câmera, haveria uma melhor liberdade de
expressão, podendo só mais tarde registrar o conteúdo da comunicação no “isolamento”. Já um dos
lideres, P, encaixava-se na descrição do informante confidencial, por ser mais regular e nos conhecer a
mais tempo. Além disto, entendia nossa proposta de pesquisa, e havia um vínculo de amizade criado
através de outros encontros. Assim, não teve nenhum problema em colocar-se a respeito da importância
do evento. Pelo contrário, sem nenhuma inibição deixou claro seu posicionamento no grupo, de líder, e
sua categoria de classificação dentro da comunidade, ou seja, surdo e não deficiente auditivo. Com esta
experiência, pudemos concordar e tomar para nós os conselhos de Evans-Pritchard da importância da
melhor escolha para um informante.

O discurso de P era marcado por termos como luta, identidade, e por fim, se autoidentifica como “surdo de
verdade”, o argumento utilizado para esta “pureza” foi o fato de ter nascido surdo. Utilizando a lógica
diríamos que para ser surdo de verdade é necessário nascer surdo, logo os outros seriam classificados de
deficientes auditivos. Enfim, se posicionando politicamente frente à comunidade surda e ouvinte.

Estavam presentes no Ministério Público oito surdos. Percebemos que dois destes eram oralizados e não
dominavam a língua de sinais. Vez por outra, vinham até nós para pedir que traduzíssemos o que estava
sendo dito pelo líder ao Promotor. Dentre os ouvintes que apóiam os movimentos surdos no Estado,
naquele dia, percebemos que havia um psicólogo, duas alunas de pedagogia da UFS, duas mães de surdos
e uma intérprete convidada pela liderança.

Nesta mobilização, o que nos chamou mais a atenção foi o fato da participação dos surdos oralizados.
Embora surdos como P se identifiquem como “surdos verdadeiros”, ou seja, não são deficientes auditivos,
pareceu-nos que, na comunidade surda de Aracaju, não há um preconceito aos que por possuírem uma

perda leve[ix] auditiva optam por oralizar-se. O engajamento dos surdos oralizados foi bem recebido
para o fortalecimento do grupo naquele momento. Inclusive a líder L que foi a mentora do movimento no
Estado, junto com B, também é oralizada. Comparando esta peculiaridade do grupo de Aracaju com os de
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outros Estados brasileiros, veremos que o comportamento destes se distingue dos da maioria. Esta
afirmativa tem por base o que encontramos nas literaturas pesquisadas, a exemplo de Gesser (2009, p.
52):

É recorrente ouvir, nos discursos mais extremistas, entretanto,
que o surdo oralizado não é “surdo de verdade”: “Surdo que é
surdo deficiente e só usa a língua de sinais”. Parece que, além de
uma questão muito forte (e naturalmente compreensível, dado que
este é um momento de transição), há também imbricações tanto
de um discurso de contrareação (também disseminador de
preconceitos, ou seja, um tipo de preconceito às avessas) como o
de uma visão essencialista em prol de um purismo lingüístico e
cultural surdo. A rejeição da oralização a todo custo por surdos
mais politizados e militantes é mais uma discussão
político-ideológica e definitivamente pertinente e importante para
a viabilização da LIBRAS. [...] Se respeitamos a língua de sinais e
o direito do surdo a ser educado em sinais, devemos também
respeitar o direito daqueles surdos que optam por também falar
(oralizar) a língua portuguesa. O perigo está quando certas
decisões são impostas, e as imposições e opressões, sabemos,
vêm de todos os quadrantes. (Grifo nosso)

No capítulo sob o título “O surdo precisa ser oralizado para se integrar na sociedade ouvinte”, a autora traz
em alguns trechos, frases de surdos, como esta que recebeu o nosso grifo, e que é justificada por Gesser
como um discurso que parte de sujeitos surdos politizados e militantes, sendo por isto, reconhecida sua
importância neste momento em que esta categoria busca divulgação e respeito a sua língua.

Numa de nossas entrevistas com a surda R, verificamos que a escolha em participar da comunidade surda
não tinha muito a ver com o grau de perda auditiva, uma vez que esta foi oralizada na infância e se
comunica com os ouvintes relativamente bem, mas pelo fato de após conhecer o que denominam de
“cultura surda”, se identificar e assumir a identidade de pertença ao grupo optando por utilizar só uma via
de comunicação – a língua de sinais. Diz R do sentimento compartilhado após se introduzir na comunidade
surda:

A identidade surda é o jeito do surdo ser, sentir. Exemplo, um
sujeito surdo tem sentimentos próprios do surdo, tem contato com
outros iguais a eles e se comunica em LIBRAS. Vou dar outro
exemplo: tem um surdo que é oralizado, aí olha o outro surdo se
comunicando em LIBRAS e acha estranho, porque tem sentimento
diferente. Aí, ele resolve testar, entra no grupo, troca, conversa
com os outros surdos, vai se desenvolvendo em LIBRAS, penetra
no fundo do sentimento, e aí, só neste momento, descobre:
encontrei minha identidade própria de surdo. Às vezes alguns
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conseguem, outros não, depende!

Retomando o evento no Ministério Público, é pertinente destacar alguns pontos da fala da líder L que
entregou ao Promotor um documento que tinha como conteúdo a reivindicação a nível nacional dos surdos
brasileiros por escolas bilíngues. Depois de explicar o teor do documento, uma carta denúncia elaborada
pela FENEIS, na qual delatava alguns posicionados de representantes do MEC ao afirmarem que o surdo
não tinha cultura e identidade própria, e propunham a inclusão desses sujeitos em escola regular. Isto
causou indignação à comunidade surda brasileira, partindo da FENEIS a iniciativa de mobilização de toda
esta comunidade, a fim de que naquela data (26/09/2011) fosse entregue, em cada estado, esta carta
denúncia ao Ministério Público.

Após a entrega da carta, L colocou algumas necessidades dos surdos sergipanos, dentre elas uma prova
de vestibular que fosse realizada em Libras, haja vista os surdos não dominarem a escrita da língua
portuguesa, e a presença de intérpretes nos setores públicos. Entretanto, a principal reivindicação foi a
criação de uma escola bilíngue pública, uma vez que os surdos em sua maioria não tinham condições de
arcar com uma taxa mensal numa escola particular. Assim se manifestou L:

Boa tarde! Prazer em conhecê-lo. Eu sou líder do movimento surdo
em Sergipe. Meu nome é L. Sou professora da UFS. Aqui em
Sergipe, eu tenho percebido que faltam algumas coisas para nós.
A maioria dos surdos daqui estão na inclusão, não há escolas
específicas para nosso grupo. A escola que existe é particular e
muitos de nós não têm condições de pagar esta escola. A nossa
luta é por uma escola bilingue. No Rio há uma escola só para
surdos que funciona desde 1857, e aqui em Sergipe ainda não tem
uma escola assim, só na inclusão. Por que a inclusão? O MEC é a
favor da inclusão, mas é impossível a inclusão em nosso caso. E
por isto está fechando as escolas específicas para nossa
comunidade em vários estados brasileiros. Nós surdos, estamos
fazendo um movimento a nível nacional. Viajamos em maio para
Brasília, participamos desta luta para que as escolas bilíngües
fiquem com as portas abertas. Porque, nós temos uma língua
diferente, uma cultura e identidades próprias. Somos visuais, é
impossível estudarmos junto com os ouvintes. Em junho fomos até
a Assembléia Legislativa daqui do Estado e também entregamos
um documento solicitando escola bilíngüe para surdos. [...] O MEC
acha que os surdos não têm cultura, é impossível! A secretaria
Martinha disse que os surdos não tem cultura. Mas os surdos têm
uma língua diferenciada é preciso que se respeite a cultura surda.
A outra secretária Claudia quer acabar com as escolas para surdos
e colocá-los na inclusão.

Na expressão de L há muita indignação provocada por uma declaração que a secretária do MEC fez sobre a
não existência de uma cultura surda. Percebe-se, mais uma vez, que a mobilização tem um alcance
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nacional, o que revela a unidade da comunidade surda como um todo em prol de objetivos de melhorias
sociais.

Após a explanação de L, chegou outro líder do movimento, o B, e pedindo desculpas pelo atraso,
perguntou a L se era necessário que reforçasse o que já havia sido dito, ao que o mesmo respondeu que
não. Então B encerrou agradecendo ao Promotor a oportunidade e saímos.

Após encerramento do encontro, dirigimo-nos para a porta e ficamos observando os surdos que por mais
ou menos 30 minutos ficaram em frente ao Ministério público. Os surdos oralizados se aproximaram de
nós e perguntaram: “só vai ter isto hoje? Não programaram uma passeata?”. Percebemos uma grande
insatisfação por parte de alguns que entendiam que poderiam fazer uma mobilização que chamasse a
atenção da população como um todo. Foi-nos solicitado que transmitíssemos esta insatisfação à liderança
do evento, uma vez que não sabiam se comunicar em LIBRAS. Transmitimos o recado e nos responderam
que o motivo principal foi o fato de não terem tempo o suficiente para organizar um evento maior. Assim,
passamos a informação para os dois surdos que se despediram.

Continuamos por ali por um tempo e observamos que os lideres do movimento, L e B estavam
programando outro evento, agora no sentido de angariar fundos para abrir uma nova associação de surdos
em Aracaju, visto que a anterior foi desativada por falta de experiência da liderança e conhecimento dos
procedimentos legais para mantê-la. Alegavam na conversa que os surdos precisam deste espaço para se
fortalecer.

Refletindo sobre as últimas palavras da liderança surda, ou seja, fortalecimento, abrimos espaço para
trazermos mais uma vez o autor Mourão (2011), por entendermos que a associação que buscam organizar
tornar-se-á lugar, pois neste local serão tratados assuntos pertinentes ao grupo, se socializarão com
festas, tornando a conexão grupal fundamental e propiciadora ao sentimento de pertencimento. Também,
será reconhecido diante da sociedade majoritária como lugar próprio dos surdos conviverem e se
socializarem enquanto comunidade dos surdos sergipanos. Desta forma criará neste espaço um vínculo
afetivo, modificando o seu status de espaço para lugar. Assim define o autor acerca do que vem a ser
Identidade de Lugar:

Identidade de lugar é uma subestrutura da identidade pessoal
construída a partir da interação do indivíduo com seu entorno
físico e social. Construção da identidade de lugar está relacionada
à percepção de um conjunto de cognições e ao estabelecimento de
vínculos emocionais e de pertencimento relacionados aos entornos
significativos para o sujeito. (MOURO, 2011, p. 208)

Elali e Medeiros (2011, p. 56) dizem que o “sentimento de comunidade surge a partir do momento em que
a pessoa se percebe como pertencente a um grupo e a um lugar específico, entendendo que há uma
relação única entre ambos”. Sendo assim, podemos refletir que, pelo fato do sujeito surdo nascer inserido
numa família de ouvinte, e, consequentemente não se sentir parte deste lugar, é de fundamental
importância que exista um lugar que proporcione o fortalecimento de laços em comum com seus pares.
Por isto, os líderes de Aracaju estão se empenhando para criarem o lugar para abrigar sua associação, a
qual já denominam de ASS – Associação dos Surdos Sergipanos, que certamente trará esse sentimento de
força comunitária.

Considerações finais
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Na observação de campo podemos perceber que o grupo de surdos de Aracaju vem gradativamente
tomando a iniciativa de uma articulação para unir seus pares através dos vários movimentos
empreendidos, os quais em sua maioria têm como finalidade a propagação da língua de sinais, uma
educação de qualidade (bilíngue) e a difusão do que denominam de cultura surda. Além disso, tem
respondido ao apelo a nível nacional aos se mobilizarem por defesa de outras instituições (INES),
demonstrando assim que não estão à parte dos movimentos que tenham relação com a comunidade surda
brasileira como um todo, a exemplo da passeata que houve em Brasília em prol de uma escola bilíngue e
do movimento que ocorreu no Ministério Público, ambos em nível nacional e citados anteriormente.

Se comparado a outros estados brasileiros que já possuem há algum tempo suas federações e
associações, diríamos que o movimento surdo em Aracaju vem se engajando aos movimentos surdos dos
outros estados e reproduzindo um discurso que gradativamente vem se disseminando por todo o Brasil. E
isto ocorre através da participação dos lideres daqui da capital em encontros que acontecem
nacionalmente.

Nosso desejo é que, de alguma forma, esta pesquisa nos permita visualizar como tem sido o processo dos
próprios surdos na construção histórica de busca por qualidade educacional, e que nós educadores que
participamos desse processo possamos ouvi-los, reflexivamente, aperfeiçoado nossa prática pedagógica.

[i] Graduada em educação. Especialista em Libras – educação especial e Psicopedagogia. Mestre em
Antropologia Social pela Universidade Federal de Sergipe. E-mail: daisymmo01@gmail.com

[ii] Doutor em Estudos da Linguagem pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professor efetivo
da Universidade Federal de Sergipe, departamento de Letras, campus Itabaiana. E-mail:
derli_machado@hotmail.com

[iii] Cabe aqui ressaltar que a nomenclatura “surdo” não condiz com o que pensa o senso comum como
sendo um termo depreciativo, pelo contrário, como bem coloca Sá (2002, p. 48) “os surdos enquanto
grupo organizado comunitária/culturalmente, não se definem como “deficientes auditivos”, ou seja, para
eles o importante não é frisar a atenção sobre a falta/deficiência da audição – os surdos se definem
cultural e linguisticamente.

[iv] Por questões de preservação da identidade dos surdos que colaboraram nesta pesquisa, optamos por
utilizar apenas a primeira letra do nome dos entrevistados. Caso haja choque nas iniciais, utilizaremos a
primeira letra mais a inicial do sobrenome. As entrevistas foram filmadas com uma câmara modelo Canon
PowerShot SX120 IS. E os textos posteriormente transcritos para o português.

[v] Ver: FERNANDES, Eulália. Surdez e bilinguismo. Porto Alegre: Mediaçao, 2010. A autora mostra a
estatística linguística nacional (p. 27).

[vi] Ver sobre a etnia Urubus-Kaapor em FELPE, Tânia A. LIBRAS em contexto: 7ª edição. Rio de Janeiro:
LIBRAS Editora e Gráfica, 2006.

[vii] Ver dados colhidos por SOUZA e GÓIS (1999, p. 164)

[viii] Em HONORA (2009, p 27) encontramos os detalhes de fundação deste Instituto e seu
desenvolvimento através dos tempos.

[ix] Com referência a distinção de grau de perda auditiva diz Gesser (2009, p. 72): O grau de surdez pode
variar de leve a profundo. A surdez leve pode, entretanto, ir se agravando com o tempo e virar surdez
profunda. São limiares de cálculos os resultados em decibéis: “normal: até 25 dB, leve: de 26 a 40 dB,
moderada: de 41 a 55 dB, moderada severa: de 56 a 70 db, severa: de 71 a 90 dB, profunda: maior que
91 dB”.
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