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RESUMO 

 

Enfocamos com este estudo de natureza qualitativa a problemática da prática 
pedagógica na educação de surdos, a partir da alteridade surda. Direcionamos o 
estudo para 05 escolas públicas da cidade do Recife, PE. Focalizamos o estudo 
para um grupo de 53 estudantes com surdez, matriculados no Ensino Fundamental. 
O objetivo foi compreender os significados e sentidos atribuídos à educação de 
surdos e à prática pedagógica a partir das subjetividades surdas, do ser surdo. 
Desse modo, interessou-nos investigar: 1) que concepção de surdez têm os sujeitos 
surdos que participaram desse estudo; 2) como os sujeitos surdos percebem a 
educação de surdos; e 3) como os sujeitos surdos narram a prática pedagógica no 
contexto escolar onde estão inseridos. O reconhecimento das especificidades da 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS - levou-nos à busca por encaminhamentos 
próprios que melhor atendessem ao objetivo proposto. A escolha do modo de 
investigação – estudo multicasos - deu-se por compreendermos que o estudo de 
mais de uma realidade - estudantes cursando o Ensino Fundamental I e II, e EJA 
(módulos I, II e III), atendidos em Classes Especiais e integrados/incluídos - permite 
uma maior abrangência do objeto de pesquisa, possibilitando a comparação das 
informações coletadas, e. desse modo descobrir convergências entre vários casos. 
A estratégia metodológica escolhida consistiu na realização de entrevistas 
semiestruturadas, filmadas e arquivadas, realizadas por professora bilíngüe, bem 
como por professoras intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Entre os 
resultados obtidos destacamos que, em relação à educação dos estudantes surdos 
esta continua materializada sob o paradigma dos ouvintismo; em relação à prática 
pedagógica, esta encontra-se reduzida à prática docente. Assim, os estudantes com 
surdez revelam em suas narrativas uma diversidade cultural, no entanto, distante de 
uma realidade de interculturalidade, que implica decisão, vontade política, 
mobilização, que demanda uma prática educativa coerente com esses objetivos. 
Tais resultados apontam para a necessidade de (re) construção da práxis 
pedagógica enquanto ação coletiva de formação humana, que demanda 
prioritariamente formação continuada de docentes e gestores radicada em uma nova 
ética fundada na alteridade surda. 
 

Palavras-chave: Educação de Surdos, Prática Pedagógica, Alteridade. 

 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This study of qualitative nature concerns to the pedagogical education for deaf 
people, considering those people characteristics. We directed the studies to 5 Public 
Institutions in the city of Recife, PE, Brazil. We focused on a group of 53 deaf 
students from Primary School. The objective was to understand the meanings and 
senses given to the education of the deaf and to the pedagogical practice from the 
subjectivities of the other person, the deaf person/being. To this purpose we have 
investigated: 1) what the deaf subjects participating at the research understand as 
deafness; 2) how they perceive the education for the deaf; 3) how they narrate the 
pedagogical practice at the school environment they are inserted. The recognition of 
the specificities of The Brazilian Language of Signals – LIBRAS directed us through 
the appropriate methods to achieve the proposed objective. The choice of - multiple 
case studies was taken once we comprehended that studying the reality of more than 
one subject from Primary School I, II and EJA (modules I, II, III), assisted in Special 
Classes and integrated/included, allowed us to reach precisely the object of our 
research, what has permitted the comparison of the collected information which aims 
to discover the similarities between many . In accordance to the chosen methodology 
we did semi-structured interviews that were filmed and archived, all conducted by a 
bilingual professor as well as by interpreter-professors of LIBRAS - The Brazilian 
Language of Signals. Among the results acquired concerning to the pedagogical 
practice we can highlight that the deaf students revealed a cultural diversity, 
however, distant from a cross-cultural reality, which implies decision, politic will, 
mobilization, that demands an educational practice coherent with these objectives. 
 
Keywords: Education for the Deaf, Pedagogical Practice, Otherness. 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 

 

Focalizamos con este estudio de naturaleza cualitativa la problemática de la 
práctica pedagógica en la educación de sordos, a partir de la alteridad sorda. 
Dirigimos este estudio para cinco (05) escuelas de la ciudad de Recife, PE. 
Abocamos esta investigación para un grupo de 53 estudiantes con sordez, 
inscritos en el bachillerato (Enseñanza Fundamental). El objetivo fue el de 
comprender los significados y sentidos referidos a la educación de sordos y a la 
práctica pedagógica a partir de las subjetividades del otro, del ser sordo. De esta 
forma, se quiso investigar: 1) qué concepción de sordez tienen los sujetos sordos 
que participan de este estudio; 2) cómo los sujetos sordos perciben la educación 
de sordos; y 3) cómo los sujetos sordos narran la práctica pedagógica en el 
contexto escolar donde este está implantado. El reconocimiento de las 
especificidades de la Lengua Brasileña de Señas – LIBRAS nos llevó a buscar 
por direccionamientos propios que atendieran mejor al objetivo propuesto. El 
optar por el modo de investigación – estudio de casuísticas múltiples se dio al 
comprender que el estudio con muchas realidades – estudiantes cursando 
bachillerato (I y II, y Educación de Jóvenes y Adultos EJA módulos I, II y III)   
atendidos en Clases Especiales e integrados e incluidos, permite un amplio 
abarcamiento del objeto de investigación, posibilitando la comparación de 
informaciones colectadas, y así poder descubrir convergencias entre varios 
casos. La estrategia metodológica escogida constituyó en la realización de 
entrevistas semiestructuradas, filmadas y archivadas, realizadas por una 
profesora bilingüe como también por profesoras intérpretes de la Lengua 
Brasileña de Señas (LIBRAS). Entre los resultados obtenidos destacamos que en 
relación a la práctica pedagógica, los estudiantes con sordez revelan una 
diversidad cultural, sin embargo, lejos de una realidad de interculturalidad, que 
implica decisión, voluntad política, movilización, que demanda una práctica 
educativa coherente con esos objetivos. 
 
Palabras clave: Educación de Sordos, Práctica pedagógica, Alteridad. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho emerge das inquietações provocadas em nossa prática 

profissional como professora de alunos surdos em uma rede municipal de ensino.  

 Nossa primeira iniciativa, na década de 90, século passado, antes de 

iniciarmos como professora na área da surdez, foi ingressar em um curso de Língua 

de Sinais, no terceiro horário de trabalho – a noite -, ministrado por um “instrutor” 

surdo, que ensinava a Língua de Sinais na Associação de Surdos de Pernambuco - 

ASSPE.  

 Nessa época, a Língua Brasileira de Sinais ainda não era reconhecida no 

Brasil, o que só veio acontecer uma década após, através da Lei nº 10.436, de 24 de 

abril de 2002. 

 Em 1991, primeiro ano de nossa prática profissional com estudantes com 

surdez, atuamos, em regime de cedência, em uma instituição filantrópica de base 

oralista - a primeira instituição criada para educação de surdos no Estado de 

Pernambuco. A ideia central do oralismo, segundo Souza (1998), é que o “deficiente 

auditivo” sofre de uma patologia crônica, traduzida por lesão no canal auditivo e/ou 

em área cortical, que obstaculizando a “aquisição normal” da linguagem, demanda 

intervenções clínicas de especialistas, tidos como responsáveis quase únicos por 

“restituir a fala” a esse “tipo de enfermo”. Desde então, a temática “educação de 

surdos” vem permeando nossa formação continuada, nos preocupando e 

direcionando nossas leituras, bem como incentivando nossa participação em 

Debates, Encontros, Seminários, Congressos. 

 A partir da literatura existente na área, fomos nos aproximando das pesquisas 

de Carlos Skliar (1997, 1998, 1999, 2003), José Bueno (1993, 1998, 2001, 2003, 

2004), Ronice Quadros (1995, 1999, 2004), Tânia Felipe (1989, 2001), Ana Cláudia 

Muller (2002), Tomaz Tadeu da Silva (1997), Maria Aparecida Soares (2005), Paula 

Botelho (2005), Marcos Mazzotta (2005), David Rodrigues (2006), Maura Lopes 

(2007), etc, que discutem: a surdez como diferença, a formação de professores, a 

língua brasileira de sinais, as políticas públicas, etc, e, então, começamos a 

problematizar várias questões, entre elas, buscar compreender a lógica do fracasso 
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escolar dos alunos com surdez articulada à formação dos professores ouvintes e à 

prática pedagógica. 

  Em 2003, ingressamos no curso de Pós-graduação - Mestrado em Educação, 

na linha de pesquisa de Formação de Professores e Prática Pedagógica, quando 

consideramos relevante pesquisar a contribuição que o Programa Nacional de Apoio 

à Educação de Surdos – uma proposição da Secretaria de Educação Especial do 

Ministério da Educação (SEESP/MEC), no ano de 2001, trouxe às Secretarias de 

Estado de Educação e Secretarias Municipais de Educação (das capitais) visando à 

melhoria da educação de estudantes surdos. 

 O referido Programa reconhecia a educação de surdos como um desafio 

enfrentado no cotidiano escolar, dentre inúmeros outros, tendo em vista as barreiras 

na comunicação e sinalização, difíceis de serem removidas e responsáveis pelos 

problemas de evasão e fracasso escolar. Subdividido em três metas, a primeira meta 

do Programa era organizar cursos de capacitação de profissionais da educação. 

Para os professores de estudantes surdos, o Programa consistiu em um curso de 

língua de sinais. Dessa forma, nosso objetivo foi compreender como o referido 

Programa tem-se refletido na prática docente de professores ouvintes. 

 Nesse sentido interessou-nos investigar: 1) que concepção de educação de 

surdos têm os professores participantes do Programa; 2) como os professores têm 

se apropriado dos saberes transmitidos pelo Programa em sua prática pedagógica; e 

3) que resultados foram obtidos com relação à educação de surdos. 

 Nesse momento, focamos o estudo em dois pontos: 1) no Programa como 

proposta de Formação de professores e, 2) nos professores enquanto sujeitos da 

Formação. 

 Direcionamos a pesquisa para uma escola da rede municipal de Recife, 

Escola EMAH, reconhecida como atuante com relação à educação de surdos e 

focalizamos o estudo nas professoras do ensino fundamental que atuam em classes 

especiais com esse grupo de alunos – que denominamos as “doze Marias”, uma vez 

que foram elas que participaram efetivamente do Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos. Dessa forma, buscando compreender a educação de surdos e 

a prática pedagógica das professoras ouvintes.  

 Entre os resultados obtidos, destacamos, quanto à concepção de surdos 

presente no Programa, que este narra a surdez como uma questão de direito, de 

legalidade; reduz a questão da surdez à questão linguística e desconsidera as 
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questões político-pedagógicas da educação de surdos. Dessa forma, e concordando 

com Skliar (2000), entendemos que o Programa Nacional de Apoio à Educação de 

Surdos aproxima-se do modelo sócio-antropológico, no qual a diferença do outro é 

entendida como algo homogêneo. A diversidade cultural, com todo seu exotismo, 

deve então ser “reconhecida”, “tolerada” e “respeitada”, sem, no entanto, questionar 

a norma transparente, implícita e invisível (por isso, inquestionada) do ouvintismo e 

sua tentativa de contenção e acomodação/assimilação da alteridade surda, a partir 

dos mesmos modelos ouvintes.  

Entre as professoras que participaram desse Programa, percebemos que a 

compreensão que elas têm sobre o surdo e sua educação também se aproxima do 

modelo sócio-antropológico. Embora a surdez seja vista enquanto diversidade, 

revelando em suas narrativas a cultura, a língua, a comunidade, a identidade cultural 

como temas fundamentais, em suas práticas docentes, observamos ações que 

favorecem mais a segregação dos surdos que a inclusão deles no ambiente escolar. 

Dessa forma, consideramos que a educação de surdos se encontra mascarada nas 

falas das professoras que apontam para “a questão da diferença”, pois “(...) neste 

discurso a diferença passa a ser definida como diversidade que é entendida quase 

sempre como as variantes aceitáveis e respeitáveis do projeto hegemônico da 

normalidade” (SKLIAR, 2000, p. 8).  

Diante das evidências, podemos assegurar que o Programa Nacional de 

Apoio à Educação de Surdos, enquanto processo de atualização docente, que se 

deu através da aquisição de informações ou competências divulgadas em cursos, 

treinamentos, palestras, seminários, não tem possibilitado aos professores ouvintes 

a reflexão de suas ações pedagógicas, vista num contexto sócio-político-econômico-

cultural mais amplo, uma vez que, após essa formação, eles têm continuado a 

trabalhar com os alunos sem alterarem suas atividades em sala de aula. 

Esse processo de atualização não contempla, portanto, uma perspectiva de 

formação apoiada num enfoque emancipatório-político e crítico-dialético, sugerido 

por autores como Castoríadis (1982), Giroux (1986), entre outros, a partir do qual 

permite-se uma maior aproximação de uma educação inclusiva para os surdos, cuja 

proposta, como sugere Edler (2004), vá muito além da inserção, nas turmas do 

ensino regular, de pessoas com deficiência. Destacamos, entretanto, que para que 

essa mudança ocorra, temos que partir também da formação inicial dos professores 

nos cursos de Pedagogia e nas Licenciaturas diversas, trazendo para essa realidade 
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a discussão da educação inclusiva, na perspectiva da multiculturalidade, o que 

rebaterá, conseqüentemente, na educação dos surdos. Eis um desafio e uma utopia 

que se impõem para o século XXI. 

A partir deste desafio nos sentimos mais entranhadas1 pelas questões 

referentes à educação de sujeitos com surdez e a prática pedagógica, e instigadas a 

prosseguir nessa investigação. 

Para essa nova etapa, consideramos fundamental e pertinente abordar tal 

questão a partir de uma terceira ótica, de outra ótica, da ótica do ser surdo, da 

alteridade surda, uma vez que como sugere Souza (2007) a prática pedagógica é 

constituída por gestores, docentes e discentes. Nesse sentido, pretendemos 

compreender os significados e sentidos atribuídos à educação de surdos e à prática 

pedagógica a partir das sinalizações dos surdos, das experiências vivenciadas pelos 

estudantes surdos, do (outro) surdo. Desse modo, interessou-nos investigar: 1) que 

concepção de surdez têm os sujeitos surdos que participaram desse estudo; 2) 

como os sujeitos surdos percebem a educação de surdos; e 3) como os sujeitos 

surdos narram a prática pedagógica no contexto escolar onde estão inseridos. 

Estamos propondo nos aproximar do tema “A educação de Surdos e a prática 

pedagógica: a partir da alteridade surda”, o que significa um convite para ser outro, o 

dar a ver, o dar a pensar, e o dar a sentir  o que somos e o que não somos; ou como 

inventamos o outro; ou como inventamos a nós mesmos. Assim, escolhemos dar a 

voz ao outro, (aos estudantes surdos), ao distinto, ao ser surdo. Entendemos que 

necessitamos do outro, mesmo que assumindo certo risco, pois de outra forma não 

teríamos como justificar o que somos, nossas leis, as instituições, as regras, a ética, 

a moral e a estética de nossos discursos e nossas práticas. Desse modo, 

pretendemos possibilitar o processo de “desouvintização”, como sugere Skliar 

(2001), ou seja, ouvir os estudantes surdo a partir das suas singularidades. 

Procuramos tratar a questão da educação de surdos numa outra perspectiva – na 

pós-colonialista, levando em consideração as narrativas surdas, as sinalizações dos 

sujeitos surdos. Intencionamos olhar a surdez não mais como deficiência, mas como 

diferença cultural, e, dessa forma, significar a surdez dentro de outro campo de 

estudos, o campo dos Estudos Culturais apoiadas em MULLER (2002), LOPES 

                                                 
1
 Uso a expressão “entranhada”, como sugere Skliar (2003), usada no espanhol para referir-se a 
amigo, como sendo um grande amigo, o amigo do peito, aquele a quem se tem afinidade, 
intimidade. 
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(2007), STROBEL (2008), SKLIAR (1998,1999,2003), e outros. Essa maneira de 

tratar a questão, como já foi dito, pressupõe uma inversão das questões e dos 

problemas tradicionalmente colocados. As concepções da surdez e dos surdos, por 

exemplo, como isolados em um mundo silencioso, como deficientes excluídos, etc, 

não dão mais conta como referências únicas e últimas sobre o tema e vão dando 

espaço a outras concepções, que nos dizem da experiência visual dos sujeitos 

surdos, de sua participação em uma minoria linguística, de sua localização dentro do 

discurso da deficiência, etc.  

Para nos aproximarmos dos objetivos acima expostos, inicialmente, no 

primeiro capítulo, realizamos uma revisão de literatura sobre concepções pertinentes 

ao tema tais como: a) perspectivas de educação de surdos; b) prática pedagógica; c) 

conceito de alteridade; e, d) alteridade surda, buscando compreender os significados 

e sentidos atribuídos à educação de surdos, bem como à prática pedagógica.  

Em seguida, no segundo capítulo, descrevemos os – Caminhos percorridos 

na Viagem Planetária, ou seja, apresentamos a abordagem da pesquisa, e, o  

percurso metodológico,  salientando os momentos vivenciados na investigação, os 

procedimentos e os instrumentos usados desde a coleta de dados até a sua análise. 

No terceiro capítulo trazemos a “Aproximação dos achados do universo de 

pesquisa”, através do estudo exploratório, que desenvolvemos com a finalidade de 

validar os instrumentos usados. 

No quarto capítulo, apresentamos os “Novos Caminhos da Viagem 

Planetária”. 

No quinto capítulo, apresentamos a análise dos dados. Nele, os elementos 

obtidos, são apontados em categorias que emergiram nas narrativas dos estudantes 

surdos. 

Por último, nas considerações finais, estabelecemos o momento de reflexão e 

apresentação de sugestões para continuidade da investigação. 
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CAPÍTULO 1 INCURSÃO NA LITERATURA DO ESTUDO 
 

1.1 Educação de surdos: perspectivas atuais 

 

 Assistimos nas últimas décadas, mas, também, produzimos e fabricamos, um 

turbilhão irrefreável de mudanças educacionais: mudanças nos parâmetros 

curriculares nacionais, mudanças nas leis de acessibilidade, mudanças na 

universalização do acesso à escola, mudanças na obrigatoriedade do ensino, 

mudanças na passagem entre um tipo de escola quase sempre excludente e (em 

aparência) a fundação de outro tipo de escola que se pretende inclusiva, que se 

pretende para todos. 

 Da mesma forma, graças à produção acadêmica desenvolvida em algumas 

Universidades, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ( a partir da 

década de 70, século passado), através do Programa de Pós-Graduação em 

Educação, e da  Universidade Federal de Santa Catarina, ( a partir de 2002), através 

do Programa de Pós-Graduação em Linguística reconhecemos que, nas últimas três 

décadas, produzimos uma significativa mudança na educação dos surdos, tanto no 

que se refere às concepções ideológicas – fragmentação dos modelos clínicos e 

terapêuticos dominantes, crítica à noção da surdez como doença, problematização 

da ideia de uma normalidade ouvinte (majoritária) em oposição a uma alteridade 

surda (minoritária), ruptura teórica com a educação especial no que está relacionado 

aos seus paradigmas dominantes (modelo da deficiência e modelo de inclusão 

escolar) etc. – quanto à organização educacional e escolar – construção de novas 

arquiteturas escolares e educacionais, participação das comunidades surdas e dos 

movimentos sociais surdos nas decisões pedagógicas, preocupação com os projetos 

para a formação de professores (surdos e ouvintes), reconhecimento da Língua 

Brasileira de Sinais – LIBRAS, discussão sobre as didáticas em relação às segundas 

línguas, mudanças (ainda que superficiais) no currículo escolar, presença de 

instrutores surdos nas escolas etc. 

Nessa perspectiva, as mudanças registradas nesses últimos anos não são e 

nem devem ser compreendidas somente como uma mudança metodológica e/ou  
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uma troca linear, superficial, sequencial nos dispositivos técnicos e metodológicos, 

dentro do mesmo paradigma da escolarização para surdos. 

Neste conjunto de mudanças, chamamos atenção para três delas que 

consideramos mais significativas. Elas são: a) a inversão epistemológica do que 

constitui o “problema” da surdez, colocando o acento nos “problemas” dos ouvintes 

na escolarização e educação dos surdos; b) as mudanças nas representações da 

surdez e dos surdos; c) a difusão dos modelos de educação bilíngue/bicultural para 

surdos. 

 

- A inversão epistemológica do “problema” da surdez 

 

É claro que a surdez tem a ver com a linguagem, com as línguas e com a 

comunicação, mas também, e, sobretudo, relaciona-se com a forma em que a 

alteridade é inventada, e/ou produzida, e utilizada quando falamos de construir 

culturas comuns, homogêneas, um ambiente “multicultural”, de respeito, tolerância e 

aceitação da diversidade; uma diversidade construída, geralmente, pelos outros, por 

aqueles que não somos. 

Como afirma Souza (1998), a surdez também tem a ver com o corpo e com o 

seu disciplinamento, com a perfeição e com a luta moderna contra as deficiências. 

Os surdos confirmam nossa normalidade ouvinte, mais especificamente, a nossa 

normalidade linguística, comunicacional, cognitiva. 

Além disso, a surdez refere-se aos embates com as assimetrias de poder e 

saber, às diferenças construídas histórica e socialmente. Ela refere-se a uma 

configuração específica da normalidade, às políticas a partir das quais os sujeitos 

que não se encaixam nas representações do normal são colocados e distribuídos ao 

longo das fronteiras da exclusão/inclusão, administrados como corpos e mentes 

dóceis ao serviço das desigualdades culturais. 

A inversão epistemológica daquilo que constitui o “problema” da surdez é 

justamente uma reconversão para os problemas que os ouvintes sofrem na 

interação social, comunicativa e lingüística com os surdos. São os problemas 

derivados de invenção da alteridade surda, tanto no plano da representação cultural 

quanto, consequentemente, nas dificuldades do planejamento e nas propostas 

educacionais, na percepção de quem é - quem são - esse outro surdo. Para melhor 

dizer: em vez de considerar como problema a deficiência auditiva, trata-se de 
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compreender os significados – políticos – da normalidade ouvinte; em vez de pensar 

que a língua de sinais é um problema, analisar o discurso homogêneo dos ouvintes 

que faz com que essa língua seja considerada problema; em vez de pensar os 

surdos como sujeitos deficientes, compreender que eles vivem uma experiência 

visual do mundo. 

 A população surda global está estimada em torno de quinze milhões de 

pessoas (WRIGLEY, 1996, p. 13), que compartilham o fato de serem lingüística e 

culturalmente diferentes da população ouvinte, em diversas partes do mundo. No 

Brasil, estima-se que haja um total aproximado de mais de 2 milhões e 250 mil 

surdos (CAPOVILLA, 1998), sendo que a maioria dessas pessoas utiliza a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

 As línguas de sinais existem de forma natural em comunidades linguísticas de 

pessoas surdas. Há, desde a Antiguidade, relatos históricos sobre a existência de 

surdos, sempre acompanhados de menções sobre a forma “diferente” de 

comunicação que utilizavam. 

 Entretanto, o reconhecimento, político e social, das línguas de sinais é 

bastante recente. Wrigley (1996) reporta declarações da UNESCO, da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), da Federação Mundial dos Surdos (World Federation of 

the Deaf – WFD) e do Encontro Global dos Especialistas (Global Meeting of Experts) 

sobre o status linguístico das línguas de sinais. Ele lembra que a UNESCO, apenas 

em 1984, declarou o seguinte: “(...) a língua de sinais deveria ser reconhecida como 

um sistema linguístico legítimo e deveria merecer o mesmo status que os outros 

sistemas linguísticos” (WRIGLEY, 1996, p. xiii). 

 A Federação Mundial de Surdos (WFD), em julho de 1987, adotou sua 

primeira Resolução sobre Língua de Sinais, rompendo com uma tradição oralista. No 

Encontro Global de Especialistas, realizado, em dezembro de 1987, apresentou 

entre suas principais recomendações a seguinte: 

 

Pessoas surdas e com graves impedimentos auditivo [devem] ser 
reconhecidas como uma minoria lingüística, com o direito específico 
de ter sua língua oficial de sinais nativa aceita como sua primeira 
língua oficial e como meio de comunicação e instrução, tendo serviços 
de intérpretes para a língua de sinais (WRIGLEY, 1996, p. xiv). 

 

 A partir do início das pesquisas linguísticas nas línguas de sinais em torno 

dos anos 1960 (STOKOE, 1960; STOKOE et al., 1965), observou-se que o 
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entendimento sobre línguas em geral e sobre línguas de modalidade viso-espacial 

aumentou consideravelmente. Hoje há uma quantidade razoável de investigação na 

área da lingüística, (Klima e Bellugi,1979), (Battison,1974), não apenas sobre a 

estrutura, mas também sobre a aquisição, o uso e o funcionamento dessas línguas. 

 Esse fato rompeu com uma tradição histórica da linguística moderna, que 

sempre se ocupou do universo da fala.  

 Stokoe (1960) observou que os sinais não eram imagens, mas símbolos 

abstratos complexos, com uma complexa estrutura interior. Ele foi o primeiro, 

portanto, a procurar uma estrutura, a analisar os sinais, dissecá-los e a pesquisar 

suas partes constituintes. Ele percebeu e comprovou que a língua de sinais atendia 

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

capacidade de gerar uma quantidade infinita de sentenças. Comprovou, 

inicialmente, que cada sinal apresentava pelo menos três partes independentes (em 

analogia com os fonemas da fala) – a localização, a configuração de mãos e o 

movimento – e que cada parte possuía um número limitado de combinações. Em 

Sign Language Structure, publicado em 1960, ele delimitou dezenove configurações 

de mão diferentes, doze localizações distintas e vinte e quatro tipos de movimentos 

como os componentes básicos dos sinais. Além disso, inventou um sistema de 

notação para tais elementos (STOKOE et al, 1965). 

Com a obra Dictionary of American Sign Language, publicada pelo mesmo 

autor em 1965, diferentemente dos demais dicionários das línguas de sinais, os itens 

lexicais não foram arrumados de forma temática (ou seja, sinais para alimentos, 

sinais para animais, etc), mas de forma sistemática, de acordo com suas partes 

constituintes. 

 Sign Language Structure e Dictionary of ASL marcaram um ponto de 

transição para o estudo das línguas de sinais, já que foram os primeiros trabalhos a 

reconhecerem a organização interna de uma língua de sinais e a tornar algumas 

destas organizações explícitas. 

 Naturalmente que o trabalho de Stokoe (1960) representou o primeiro passo 

em relação aos estudos das línguas de sinais americanas. Pesquisas posteriores, 

como a de Supalla e Newport (1978), feitas em grande parte com a língua de sinais 

americana mostraram, entre outras coisas, a riqueza de esquemas e combinações 

possíveis entre os elementos formais que servem para ampliar consideravelmente o 

vocabulário básico.  
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 Pesquisas realizadas em diversos países, Bellugi e Klima (1975) nos Estados 

Unidos, González (1992) na Espanha, Quadros e Karnopp (2004) no Brasil, 

procuraram descrever, analisar e demonstrar o status linguístico das línguas de 

sinais, desmistificando concepções inadequadas em relação a esta modalidade de 

língua, como as especificadas a seguir: 

 a língua de sinais seria uma mistura de pantomima e gesticulação concreta, 

incapaz de expressar conceitos abstratos; 

 haveria uma única e universal língua de sinais usada por todas as pessoas 

surdas; 

 haveria uma falha na organização da língua de sinais, que seria um pidgin 

sem estrutura própria, subordinado e inferior às línguas de sinais; 

 a língua de sinais seria um sistema de comunicação superficial, com conteúdo 

restrito, sendo estética, expressiva e linguisticamente inferior ao sistema de 

comunicação oral; 

 as línguas de sinais derivariam da comunicação gestual espontânea dos 

ouvintes; 

 as línguas de sinais, por serem organizadas espacialmente, estariam 

representadas no hemisfério direito do cérebro, uma vez que esse hemisfério 

é responsável pelo processamento de informação espacial, enquanto que o 

esquerdo, pela linguagem. 

 

As línguas de sinais são, portanto, consideradas pela linguística como línguas 

naturais ou como um sistema linguístico legítimo e não como um problema do surdo 

ou como uma patologia da linguagem. 

 No Brasil, os primeiros estudos formais sobre a língua de sinais datam da 

década de 80. Entre eles destacamos: “O estudo da estrutura frasal na LSCB”, de 

Felipe (1989); “Uma abordagem fonológica dos sinais da LSCB”, de Ferreira-Brito 

(1990); “Aquisição do parâmetro configuração de mão na Língua Brasileira de 

Sinais”, de Karnopp (1994); “Manual ilustrado de sinais e sistema de comunicação 

em rede para surdos”, de Capovilla (1998); “As categorias vazias pronominais: uma 

alternativa com base na língua de sinais brasileira e reflexos no processo de 

aquisição”, de Quadros (1995, 1999). Entretanto, a LIBRAS foi oficializa pelo 
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Governo Brasileiro em 2002 (Lei Federal nº 10.436), sendo regulamentada apenas 

em dezembro de 2005 através do Decreto Federal nº 5626/05.  

 Dentre os principais dispositivos desse decreto está aquele que insere a 

LIBRAS como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 

professores para o exercício do magistério, em nível médio, e superior, e nos cursos 

de Fonoaudiologia. Essa iniciativa amplia os domínios da LIBRAS para diferentes 

segmentos sociais. Isso significa que, brevemente, esta discussão deixará de ser do 

interesse apenas das comunidades surdas, expandindo-se para o grande público. 

 Atualmente, as pesquisas disponíveis sobre Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, - Quadros, (1995 e 1999); Felipe, (1989); Capovila, (1998); Ferreira-Brito, 

(1990),  comprovam que esta possui estrutura linguística semelhante à das diversas 

línguas de modalidade oral-auditiva. Também é definida pelos sistemas fonológico, 

morfológico, semântico, sintático e pragmático, e é estruturalmente composta por 

itens lexicais “Sinalizados” convencionados pela comunidade surda, baseados em 

parâmetros. São eles: a) Configuração de Mão (CM) – refere-se às diversas formas 

que a(s) mão(s) toma(m) na realização de um sinal (item lexical, ou seja, palavra da 

LIBRAS ou de qualquer outra Língua de Sinais (LS); b) Ponto de Articulação (PA) – 

refere-se ao local do corpo em que o item lexical é realizado ou ao espaço neutro 

tridimensional localizado diante do corpo e limitado entre a cabeça e a cintura do 

falante de LS; c) Movimento (M) – o movimento é classificado quanto ao tipo, à 

direção, à maneira e à freqüência; d) Orientação da(s) Mão(s) (Or) – refere-se à 

posição das mãos, palma para baixo, para cima, para a direita, etc; e) Expressões 

não manuais (ENM) refere-se às expressões faciais e corporais. Além disso, a 

LIBRAS utiliza como estratégia o “alfabeto digital dactilológico2” para realizar alguns 

empréstimos da língua portuguesa (FELIPE, 1989). 

 Frente à inversão epistemológica do problema da surdez vão ocorrendo 

mudanças nas representações da surdez e dos surdos. 

 

- As mudanças nas representações da surdez e dos surdos 

 

Atualmente, a surdez configura-se como um território de representações que 

não podem ser facilmente delimitadas ou distribuídas em modelos conceituais 

                                                 
2
 Dactilológico é sinônimo de quirológico, que por sua vez refere-se à arte de conversar por meio de 
sinais feitos com os dedos. 
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opostos – modelo clínico versus modelo sócio-antropológico. Trata-se, melhor 

dizendo, de um território irregular por onde transitam discursos e práticas 

assimétricos quanto às relações de poder/saber que determinam. Passar de 

naturalização da medicina à curiosidade da etnografia e ao reconhecimento político 

da diferença não é, simplesmente, trocar uma roupa antiga por uma nova, nem 

melhor se acomodar ao politicamente correto. 

Algumas representações sobre a surdez e sobre a educação bilíngue para 

surdos podem se constituir em uma ferramenta conservadora e eficaz para 

reproduzir uma ideologia e uma prática orientada para a destruição da língua de 

sinais e para a afirmação da língua e da cultura oficial. 

Dada a complexidade da representação sobre a surdez, bem como numa 

tentativa de superação dos modelos clínicos e antropológicos, alguns autores, entre 

eles Skliar (1998), Thomas e Lopes (2004, 2006), sugerem uma representação na 

base de quatro níveis: a) a surdez como diferença política; b) como experiência 

visual; c) com múltiplas e facetadas identidades e, d) localizada no discurso da 

deficiência. Apresentamos a seguir tais níveis, visando com isso explicitar nosso 

posicionamento: 

 

a) A questão da surdez como diferença política. 
 
Tem sido frequente, sobretudo nas últimas décadas, a procura por 

eufemismos que sejam cada vez mais politicamente corretos para narrar a 

alteridade, os outros, as minorias. “Necessidades especiais”, “sujeitos portadores de 

deficiência”, “diversidade”, “diferença” parecem assim constituir-se num contínuo de 

significados mais ou menos parecidos, mais ou menos semelhantes. 

Os surdos, como todos os sujeitos incluídos no discurso da deficiência – a 

alteridade deficiente – também são atravessados pelos significados construídos a 

partir da normalidade, e são permanentemente inventados, reinventados e 

produzidos pelos ouvintes. 

Segundo Skliar (2000), o discurso e a prática da deficiência ocultam, com sua 

aparente cientificidade e neutralidade, o problema da identidade, da alteridade e, ou 

seja, a questão do outro, de sua complexidade. O discurso da deficiência tende a 

mascarar a questão política da diferença; “nesse discurso a diferença passa a ser 
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definida como diversidade, que é entendida quase sempre como a variante aceitável 

e respeitável do projeto hegemônico da normalidade” (SKLIAR, 2000, p. 8). 

Silva e Vizim (2003) consideram que as normas e valores sobre corpos e 

mentes completos, auto-suficientes, disciplinados e belos constituem a base dos 

discursos, das práticas e da organização das instituições especiais. Em geral, a 

norma tende a ser implícita, invisível e é esse caráter de invisibilidade que a torna 

inquestionável. 

Nos documentos oficiais e nos discursos das instituições da educação 

especial, encontra-se hoje uma preferência no uso do termo diversidade; 

diversidade, neste e em outros contextos mais amplos, retrata uma estratégia 

conservadora que contém, obscurece o significado político das culturas. A 

ambiguidade com que se pensa e se constrói a diversidade gera como 

consequência, no melhor dos casos, a aceitação de um certo pluralismo que se 

refere a uma norma ideal. 

Para Silva e Vizim (2003), a questão da denominação – sujeitos deficientes, 

com deficiência, portadores de necessidades educativas especiais, alunos especiais 

etc - constitui apenas um debate sobre melhores e piores eufemismos para 

denominar a alteridade e que não caracteriza, por si, nenhuma mudança política, 

epistemológica e/ou pedagógica. 

Desse modo, o problema das definições sobre os outros não se resolve a 

partir do fato de encontrarmos termos politicamente corretos para descrever esses 

e/ou outros sujeitos, senão em: desconstruir a suposta ordem natural dos 

significados que os localizam em certos discursos e práticas de poder, e produzir 

rupturas na lógica binária de oposições específicas da educação especial tais como: 

normalidade/patologia, ouvinte/surdo, inclusão/exclusão, eficiência/deficiência. 

O conceito de diferença não substitui, simplesmente, o de diversidade ou de 

pluralidade, e muito menos o de deficiência ou necessidades especiais; também não 

ocupa idêntico espaço discursivo. 

 

b) As múltiplas e multifacetadas identidades surdas. 
 

Segundo Perlin (1998), apoiada nos estudos de Hall (1997), o “ser surdo” não 

supõe a existência de uma identidade única e essencial a ser revelada a partir de 

alguns traços comuns, sistemáticos e universais presentes em todos e em cada um 
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dos surdos. As rápidas e profundas transformações culturais, sociais, econômicas e 

políticas dos últimos tempos vêm produzindo significados diferentes em relação aos 

estereótipos sobre a surdez e, mais especificamente, sobre as identidades surdas. 

Segundo Lopes (2007), a partir da década de 70, uma linha de pesquisa do 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS – “Estudos Culturais em 

Educação” -, fortemente influenciada por pesquisadores como Alfredo Veiga-Neto, 

Maria Lúcia Wortmam, Tomaz Tadeu da Silva, abordou com especial atenção as 

noções tradicionais de identidade, avançando sobre as representações iluministas e 

sociológicas que caracterizaram os estudos nas últimas décadas. A partir dessa 

produção, a identidade dos surdos não pode mais ser pensada em termos de 

identidade negativa – todos os surdos têm uma identidade deficitária – ou de 

identidade positiva – todos os surdos têm uma identidade constituída a partir da 

identificação com outros surdos e com a língua de sinais. 

As representações sobre as identidades dos surdos mudam com o passar do 

tempo, nos diferentes grupos culturais, nos espaços geográficos, nos diferentes 

momentos históricos, no interior de cada sujeito, etc. (PERLIN, 1998, MOURA, 

1999). Neste sentido, é necessário compreender a comunidade surda de uma forma 

ostensivamente plural, mas, ao mesmo tempo, fragmentada nas suas identidades. A 

construção das identidades surdas dependerá, entre outras coisas, da forma como 

cada sujeito é inventado, traduzido, interpelado e interpretado no contexto no qual 

vive. 

 

c) A surdez como experiência visual. 

 

Alguns estudos realizados, como o de Caldas (2006), já apontam para o fato 

de os sujeitos surdos serem sujeitos visuais, embora essa caracterização esteja 

restrita, somente, a uma capacidade cognitiva e/ou linguística de produzir e 

compreender informações em uma ou mais línguas de sinais. 

A experiência visual dos surdos envolve, na verdade, todo tipo de 

significações comunitárias e culturais, que, é claro, se reflete na língua de sinais. 

Para dar um exemplo da experiência visual: os surdos conhecem outros surdos e 

ouvintes, a partir dos seus apelidos ou nomes visuais. Caracterizam traços visuais 

importantes da pessoa. 
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Apesar disso, a experiência visual dos surdos não tem sido objeto de análise 

no que se refere à sua importância nos projetos de educação e escolarização. 

Nesses projetos, os surdos continuam sendo vistos, pensados e julgados e 

narrados, paradoxalmente, como sujeitos auditivamente limitados, como sujeitos 

deficientes auditivos. Essa experiência visual tem um significado crucial na 

comunicação e nos processos didáticos, curriculares e intelectuais mais amplos, e 

não somente nas questões linguísticas. 

 

d) A surdez localizada dentro do discurso da deficiência. 

 

A produção da alteridade deficiente é um dos exemplos da violência que o 

mundo moderno e a modernidade tardia inventam e com o qual excluem muitos 

humanos. O lugar no mundo dos outros deficientes tem sido quase sempre 

assimilado e confundido com seu lugar institucional, e o seu lugar institucional, 

freqüentemente marcado pela perversidade de pensar todos os projetos e os 

processos educacionais dentro dos termos estreitos de inclusão/exclusão. 

A educação especial, suas instituições e os sujeitos que estão forçados a 

incluir-se nessa forma particular de pedagogia não fizeram parte, de fato, das 

agendas políticas, sociais, culturais e educativas contemporâneas. 

Considerada, durante muito tempo, como uma subárea da Educação, a 

educação especial esteve relacionada mais com a caridade, a beneficência e a 

medicalização do que com a pedagogia. 

A ideologia dominante na educação e na escolarização dos surdos, no último 

século, vem sendo incomodada, desajustada e inclusive contestada, a partir de 

novos olhares sobre a surdez. Ela já não é pensada unicamente como deficiência, 

mas como uma questão epistemológica, ou seja, uma relação entre conhecimento e 

poder. 

É frente a novas representações sobre a surdez e os surdos que emerge uma 

outra proposta de educação e escolarização para os surdos – educação bilíngue. 

 

- A Educação bilíngue para surdos 

 

A proposta da educação bilíngue para surdos pode ser definida como uma 

epistemologia de oposição aos discursos e às práticas clínicas hegemônicas, 
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nomeada por Skliar (1998) de “ouvintismo”, e que têm sido característicos da 

educação e da escolarização dos surdos. Epistemologia, nesse contexto, deve ser 

relacionada às conexões existentes entre conhecimento/saber e poder sugeridas por 

Foucault (1997). 

A definição de educação bilíngüe acima, ainda que imprecisa, como qualquer 

definição, sugere que a educação bilíngüe para surdos – como, na verdade, toda 

educação bilíngüe – é algo mais do que o domínio, em algum nível, de duas línguas. 

Ela, entretanto, tem se transformado numa outra narrativa pedagógica que, 

simplesmente, é entendida como uma novidade no contexto da seqüência 

temporal/histórica das metodologias para surdos: oralismo, comunicação total, 

educação bilíngüe, dentro da mesma lógica de atitudes, de discursos e de práticas 

escolares. 

Em verdade, estabeleceu-se uma convenção em torno da educação bilíngüe, 

tanto no que se refere à sua própria terminologia quanto em relação a algumas de 

suas práticas institucionais. Ela é ambígua, ou seja, objeto de várias interpretações. 

A grande narrativa da educação bilíngue para surdos tem atualmente 

diferentes leituras possíveis, nenhuma das quais parece incluir uma dimensão 

política nos seus pressupostos teóricos, discursivos e/ou nas suas práticas 

pedagógicas. As leituras são: a) metodológica; b) linguística; c) psicolinguística; e d) 

neurolinguística. 

A leitura metodológica significa narrar e pôr em ação a educação bilíngüe 

como um sistema escolar, institucional, que simplesmente vem substituir seu 

antecessor – a comunicação total – e opor-se ao oralismo, sem problematizar nem 

os objetivos, nem o currículo, nem a caracterização do sujeito com surdez na 

pedagogia. Essa leitura pode ser localizada nas políticas públicas emanadas das 

esferas federal, estadual e municipal. Podemos localizar como leitura metodológica o 

“Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos” do Ministério de Educação e 

Cultura – MEC, desenvolvido através da Secretaria de Educação Especial – SEESP 

(2001); Diretrizes para Educação dos Surdos, (2000). 

As ideias pedagógicas relativas aos surdos atravessaram várias fases 

diferenciadas que não podem ser entendidas como uma simples linearidade à 

sequência em que as concepções antigas são naturalmente substituídas pelas 

concepções novas. 
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É importante compreender que práticas oralistas, de comunicação total e de 

educação bilíngue compartilham hoje, conscientemente ou não, muitos dos 

discursos e das propostas escolares. Assim, por exemplo, a ideologia do oralismo se 

manteve em muitos casos intacta, como correspondendo ao fragmento da 

modalidade oral e impondo a sua modalidade nas propostas bilíngues; além disso, 

como constatou Góes (1996), a dificuldade na utilização da língua de sinais, por 

parte dos professores ouvintes, gerou, necessariamente, uma produção bimodal 

sistemática na comunicação e na didática escolar. 

Por outro lado, numa perspectiva histórica, é de se lembrar que já no final do 

século XVIII existiam na França propostas que poderiam ser denominadas como 

bilíngues, baseadas no acesso à língua de sinais e à escrita e que a comunicação 

total e o bimodalismo – sinônimo de português sinalizado - atuais têm como 

antecedentes os signos metódicos criados pelo abade L’Epée, na primeira escola 

pública para surdos – Instituto Nacional de Surdos-Mudos de Paris (SOARES, 2005). 

O bimodalismo, segundo Botelho (2005), pretendeu, assim, resolver o 

problema do ouvinte indisposto a aprender uma língua diferente da sua e de mudar 

de perspectiva em relação aos surdos e à surdez. 

Quanto ao oralismo, embora muitos já falem de sua extinção, tem sido e 

continua sendo, ainda hoje, em boa parte do mundo, uma ideologia dominante na 

educação dos surdos. A sua concepção do sujeito surdo diz respeito exclusivamente 

a uma dimensão clínica - a surdez como deficiência, os surdos como sujeitos 

deficientes - numa perspectiva terapêutica, segundo a qual a surdez e os surdos 

devem ser, em primeiro lugar, curados e/ou reabilitados. 

A conjunção de ideias clínicas e terapêuticas conduziu, historicamente, a uma 

transformação progressiva e sistemática do contexto escolar e de seus debates em 

contextos médico-hospitalares, num processo conhecido como de medicalização da 

surdez e dos surdos, denunciada por Soares (2005, p. 12): “... os indivíduos surdos, 

assim como todos os deficientes foram alvos, desde o início da Idade Moderna de 

dois tipos de atenção, a médica e a religiosa”. 

As críticas ao oralismo foram e são feitas, de modo geral, apenas como se se 

tratasse de um poder absoluto e negativo. Essa simplificação provém, entre outras 

razões, de uma leitura legalista de suas estratégias mais explícitas - a proibição do 

uso da língua de sinais, o controle e o disciplinamento dos corpos dos surdos, o 

fracasso escolar maciço, etc. Não obstante, a questão do oralismo como ideologia 
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dominante extrapola completamente o seu valor e localização institucional escolar, 

pois ela produz um contínuo de estereótipos difundidos em vários níveis da 

sociedade - família, meios de comunicação, professores e os próprios surdos. Nessa 

perspectiva, o oralismo não deve ser compreendido somente como uma metodologia 

ingênua na educação de surdos, nem se deve pensar que surgiu graças a um 

consenso em um momento preciso da história. 

Por isso, fazer que a surdez passe de doença à diferença não é a simples 

mudança de ponto de vista. Segundo Santana (2007), é necessário estabelecer 

novas normas, o que não é imediato, já que implica mudanças sociais decorrentes 

da alteração dos padrões ao longo da história. 

No final da década de 1960 e começo dos anos 70, com o surgimento da 

comunicação total, estabeleceu-se uma nova ordem nas escolas, deteriorando as 

férreas barreiras do logocentrismo na educação dos surdos e privilegiando a 

comunicação, qualquer forma de comunicação. Ao mesmo tempo, desordenou e 

desvalorizou a hierarquia das aquisições lingüísticas e, portanto, cognitivas e 

culturais. O que podia ter sido uma transição terminou sendo um fim em si. O que 

deveria ser uma transição para a autonomia linguística dos surdos acabou sendo 

uma escolha consciente e exclusiva dos ouvintes e, em certa medida, uma escolha 

contra as necessidades sociolinguísticas dos surdos. 

Já as leituras linguísticas, psicolinguísticas e neurolinguísticas de Stokoe 

(1960), Bellugi e Klima (1975), Karnopp (1994), Quadros (1997), Santana (2007), da 

educação bilíngue para os surdos nos introduzem a questão da aquisição da língua 

de sinais e os vínculos lexicais, semânticos e sintáticos com as outras modalidades 

linguísticas – escritas e/ou orais; com as relações entre cognição e linguagem; com 

a idade crítica para aquisição da língua, etc. Essa discussão, necessária, 

significativa, crucial para a educação dos surdos, pode por outro lado obscurecer 

outras questões igualmente significativas, entre as quais mencionamos o problema 

do currículo, dos alfabetismos, a relação escola/trabalho, a participação das 

comunidades surdas na construção pedagógica, o perfil dos professores, a dinâmica 

da exclusão/inclusão, as relações de poderes. 

Uma primeira síntese necessária é a de entender que a educação bilíngue 

constitui um ponto de partida para uma discussão política sobre as questões de 

identidades surdas, relações de poder e conhecimento entre surdos e ouvintes, 
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movimentos de resistência dos surdos, ideologias dominantes, discursos 

hegemônicos, a função da escola, a articulação de políticas públicas etc. 

Se a tendência contemporânea é fugir – intencional e/ou ingenuamente - de 

todo debate que exceda o plano estrito das línguas, corremos o risco de transformar 

a proposta bilíngue em mais um dispositivo pedagógico da educação especial, em 

mais uma grande narrativa educacional que conserva idênticas representações 

sobre a surdez e os surdos. Em síntese, a educação bilíngue pode se transformar 

numa “metodologia” positivista, não histórica e despolitizada. Ela pode sofrer um 

processo de “ouvintização”, isto é, pode ser pensada, narrada, compreendida, no 

sentido idêntico que ela tem tido para as crianças ouvintes. O sentido político da 

educação bilíngue foi, assim, usurpado e levado para o território seguro do técnico, 

do metodológico, da medição, do equilíbrio entre as línguas.  

Não definimos, então, a educação bilíngüe para surdos como 

desenvolvimento de habilidades linguísticas em duas ou mais línguas, como é 

comum definir-se quando se fala de crianças e adultos ouvintes. Ao menos, não é 

somente nesse sentido que falamos de educação bilíngüe. A educação bilíngue para 

surdos, como qualquer projeto/proposta educacional, não pode ser neutra nem 

opaca. É necessária uma consistência política para entender a educação dos surdos 

como uma prática dos direitos humanos concernentes a eles próprios, uma 

coerência ideológica para discutir as assimetrias do poder e do saber entre surdos e 

ouvintes. 

Frente a essa perspectiva atual da educação de surdos colocamos a seguinte 

questão: como tem se configurado a prática pedagógica? 

 

1.2 Dos Estudos da Prática Pedagógica 

 

 Iniciamos a revisão da literatura sobre Prática Pedagógica apoiada na leitura 

de Carvalho e Simões (2002). 

 Carvalho e Simões (ibidem), em seus estudos, elegem dez periódicos 

nacionais, e analisam os artigos inventariados sobre a prática pedagógica, no 

período de 1990 a 1997, evidenciando o foco de tais artigos. 

 No conjunto dos artigos analisados pelos autores (ibidem), visualizamos três 

grupos distintos de estudos sobre prática pedagógica. 
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 O primeiro grupo de trabalhos realizados por (ARAÚJO, 1990, BUARQUE, 

1990, CALDEIRA, 1995, FERNANDES, 1995, KENSKI, 1994, LEITE; PALMA, 1994, 

MASETTO, 1993, PENIN, 1996, ZAN, 1992) discute a prática pedagógica como sala 

de aula. 

 O segundo grupo de estudos desenvolvidos por (ALMEIDA, 1994, 

CARVALHO, 1993, CUNHA, 1996, SILVA, 1994, HYPOLITO, 1991, LINHARES, 

1992, 1996; MOREIRA, 1993, OZGA; LAWN, 1991, PARAÍSO, 1994, PEREIRA, 

1994) enfoca a prática pedagógica a partir da escola. 

 Já o último grupo de trabalhos realizados por (CANDAU, 1995, CORRÊA, 

1995, GAMA, 1991, OGIBA, 1992, THERRIEN, 1993) aborda a prática pedagógica a 

partir da escola em suas relações com a sociedade. 

Ainda, segundo Carvalho e Simões, (ibidem), os artigos dirigidos ao cotidiano 

da sala de aula abordam três tipos de questões: 1) aspectos ideológicos e teórico-

filosóficos da prática docente (ARAÚJO, 1990); 2) as bases teórico-metodológicas 

do processo de ensino (BUARQUE, 1990, FERNÁNDEZ, 1995, LEITE; PALMA, 

1994, MASETTO, 1993, PENIN, 1996); e c) a construção e a pesquisa do saber 

docente pelo próprio professor (CALDEIRA, 1995, KENSKI, 1994, ZAN, 1992). 

Já os textos sobre a práxis do professor, enfocada a partir da escola, 

evidenciam as seguintes questões: contradições entre a teoria e a prática -

contradições entre o discurso e a prática do professor e entre a produção 

acadêmico-pedagógica e a prática escolar (LINHARES, 1992, 1996, PARAÍSO, 

1994); organização do trabalho escolar e a autonomia do professor (CARVALHO, 

1993, HYPOLITO, 1991, OZGA; LAWN, 1991); escola e cultura (MOREIRA, 1993); e 

investigação da sabedoria docente e do cotidiano escolar (ALMEIDA; SILVA, 1994, 

SILVA, 1994). 

As análises da prática do professor em suas relações com a sociedade como 

um todo evidenciam os seguintes pontos: políticas neoliberais e educação 

(CORRÊA, 1995); fracasso escolar versus responsabilidade docente (GAMA et al., 

1991); relações entre a educação e a cultura (CANDAU, 1995, FREIRE, 1992); 

ciência versus profissão docente – a construção da sabedoria docente – 

(THERRIEN, 1993); construção de práticas educativas emancipatórias (OGIBA, 

1992). 

Tratando da questão das relações entre a educação e a cultura, Candau 

(1995) analisa as possíveis contribuições da educação e dos educadores para a 
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superação das dificuldades derivadas da presença de diferentes raças, etnias e 

culturas no espaço escolar e do atendimento a grupos minoritários ou 

marginalizados em sociedades complexas. 

Discorrendo sobre o multiculturalismo, o pluriculturalismo, o transculturalismo 

e o interculturalismo, Candau (ibiden) identifica posturas presentes entre 

profissionais da educação que expressam o seu modo de situar-se diante das 

relações entre educação, escola e cultura(s): acrítica (sem consciência clara), 

transcultural (escola transmissora de conhecimento historicamente produzidos e 

socialmente reconhecidos), assimilacionista (integração de todas as culturas à 

hegemônica), radical (universos culturais com escolas diferenciadas/específicas) e 

intercultural (hipótese intercultural percebida como global e genérica). 

Candau (ibidem) defende a perspectiva intercultural quando se trata de a 

escola comprometer-se com a construção de uma sociedade participativa, 

democrática e igualitária, no plano nacional e internacional. Trata-se, portanto, de 

uma perspectiva em construção que desafia a reflexão e a prática pedagógica, pois 

questiona a globalidade da dinâmica escolar, que não pode ser reduzida à 

introdução de alguns conteúdos relativos ao conhecimento de diferentes culturas, 

sem, no entanto, deixar de afirmar essa necessidade. 

Paulo Freire (1992, p. 157), entende que 

 

A multiculturalidade como fenômeno que implica a convivência num 
mesmo espaço de diferentes culturas, não é algo natural e 
espontâneo. É uma criação histórica que implica decisão, vontade 
política, mobilização, organização de cada grupo cultural com vistas 
a fins comuns. Que demanda, portanto, uma certa prática educativa 
coerente com esses objetivos. Que demanda uma nova ética 
fundada no respeito à diferença. 
 
 

 Trata-se de um posicionamento ideológico-político e epistemológico, a partir 

do qual se analisarão as possibilidades do diálogo entre culturas e, dentro de uma 

mesma cultura, entre seus diferentes traços culturais. Essas são as características 

propostas para as relações sociais de uma inter/multiculturalidade que não podem 

concretizar-se apenas pela justaposição de culturas dominantes ou submissões 

culturais. O fato de se estar frente a uma multiplicidade de culturas em presença ou 

pluriculturalidade não é suficiente para se dizer que nos encontramos numa 

sociedade inter/multicultural. 
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 A multiculturalidade caracteriza-se, segundo essa perspectiva, como formas 

de convivência conscientemente assumidas entre culturas ou traços culturais 

diferentes numa mesma cultura, através do diálogo crítico entre elas 

(interculturalidade), ao tempo em que as potencializa em seu desenvolvimento. 

 Provisoriamente, penso que a interculturalidade, na ótica freireana, assume o 

caráter de nova utopia social para o século XXI. 

 O ponto de vista de Paulo Freire sobre a questão da multiculturalidade e da 

interculturalidade está explicitado em Pedagogia da Esperança, quando se assume 

como pós-moderno crítico. Como afirma de entrada, 

 

A Pedagogia da esperança um reencontro com a pedagogia do 
oprimido é um livro assim, escrito com raiva, com amor, sem o que 
não há esperança. Uma defesa da tolerância, que não se confunde 
com a conivência, da radicalidade; uma crítica ao sectarismo, uma 
compreensão da pós-modernidade progressista e uma recusa à 
conservadora, neoliberal (FREIRE, 1992, p. 12). 
 
 

Para ele, esse posicionamento pós-moderno crítico face à diversidade cultural 

na busca da construção da multiculturalidade e da interculturalidade é desafiante e 

necessita de uma criteriosa análise e uma prática conseqüente a fim de que não se 

confunda justaposição de culturas, ou dominação de uma cultura sobre várias, com 

uma situação multicultural, de multiculturalismo ou multiculturalidade construída pela 

interculturalidade. 

 Nessa perspectiva, segundo Freire, encontramo-nos em uma situação de 

diversidade cultural ou pluriculturalismo, não ainda em uma situação de 

multiculturalidade, enquanto uma configuração social consolidada e caracterizadora 

da pós-modernidade. 

 A concepção de Paulo Freire sobre a questão da inter/multiculturalidade se 

transforma em princípio metodológico para análise da situação predominante na 

pós-modernidade e contribui para a identificação da qualidade das relações entre 

culturas (justaposição, dominação, submissão, assimilação, predomínio, guetização, 

fragmentação, interculturalidade), no interior da atual diversidade cultural. Esse 

princípio pode nos ajudar a olhar o interior das instituições educativas, inclusive da 

escola e também da sala de aula, para perceber o tratamento dado à diversidade 

cultural e às formas de trabalhar suas relações. 
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 Após uma primeira leitura dos Estudos da Prática Pedagógica, passamos a 

perceber a complexidade da categoria “Prática Pedagógica” em nosso tema: “A 

educação de surdos e a prática pedagógica: análise a partir da alteridade surda”, e, 

assim, emergiu a necessidade de esclarecermos o conceito, a noção de prática 

pedagógica que propomos nesse estudo. 

 Primeiramente, tomamos a expressão “educação de surdos” como objeto da 

prática pedagógica. A educação de surdos é o resultado, sobretudo, da prática 

pedagógica de instituições de educação básica e superior, inclusive de 

Universidades. 

 Em segundo lugar, admitimos que a educação de quaisquer pessoas não 

resulta, unicamente, de uma prática docente, mas de uma práxis pedagógica não 

apenas de uma instituição, mas de várias. Um surdo ou uma surda não se forma por 

meio da prática de um docente. Nesse sentido, a educação de um surdo ou uma 

surda, também, não provém da ação, ainda que conjunta, de docentes, mas da 

práxis pedagógica de várias instituições e de muitas outras experiências formativas 

que vai vivendo ao longo da vida e de seus ambientes culturais. 

 Insistimos que é preciso refletir para não confundir ou não reduzir a 

concepção de prática ou práxis pedagógica à prática docente. A prática docente é 

apenas uma das dimensões da prática pedagógica interconectada com outras 

práticas. Como sugere Souza (2007), 

 

A prática pedagógica enquanto ações coletivas é conformada pelas 
interações de seus diferentes sujeitos (docentes, discentes e 
gestores) na construção de conhecimentos ou no trabalho dos 
conteúdos pedagógicos (p. 200). 
 

 

 Lamentavelmente, nos últimos anos muitos pesquisadores e pensadores da 

educação fizeram uma confusão: falam e escrevem sobre prática pedagógica do 

professor sem informar suficientemente sobre o que escrevem ou falam. E, a 

vinculam à ação docente que, por mais importante que seja, não esgota a extensão 

da práxis pedagógica. 

 Souza (2007) considera que Zabala (1995) é um dos autores que, mesmo 

percebendo a complexidade da sala de aula e sua inserção na instituição escolar e 

num determinado contexto cultural, reduz a prática pedagógica à ação do docente 

em sala de aula. Para tanto, cita a seguinte afirmação de Zabala: 
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Mostrar que a resolução dos problemas que a prática pedagógica 
coloca exige o uso de alguns referenciais que permitam interrogá-la, 
ao mesmo tempo que proporcionem os parâmetros para as decisões 
que devem ser tomadas [...] os docentes, independentemente do 
nível em que trabalhem, são profissionais que devem diagnosticar o 
contexto de trabalho, tomar decisões, atuar e avaliar a pertinência 
das atuações, a fim de reconduzi-las no sentido adequado 
(ZABALA, 1995, p. 9-10). 
 

 

 Constatamos, então, em Zabala, como em vários autores, que a práxis 

pedagógica é reduzida à ação docente, especificamente à sala de aula, na qual é 

necessário diagnosticar o contexto, tomar decisões, atuar e avaliar para reconduzi-la 

a um sentido adequado. 

 Souza (2007) considera que um dos únicos autores, que também foi gestor de 

um sistema público, a se referir à prática pedagógica como sendo o fazer da 

instituição escolar, é Miguel Arroyo que, no entanto, não identificou os elementos 

que a constituem. 

 Arroyo (1996) afirma tal questão na citação abaixo: 

 
Partimos da prática pedagógica das escolas. Passamos mais de 
meio ano mapeando as práticas significativas e descobrimos que há, 
na escola pública uma prática transgressora, extremamente 
inovadora. [...] Ainda bem, é com transgressão que se reconstrói o 
sistema escolar tão rígido e gradeado (p. 168). 
 
 

 Mais um argumento para a construção do conceito, da concepção ou da 

noção de prática pedagógica ou, mais adequadamente, de práxis pedagógica é o de 

que a educação de um sujeito social nunca resulta apenas da prática dos docentes. 

É resultante de um conjunto de práticas que se realizam na escola, naturalmente da 

prática docente, mas, também, da própria prática discente e da prática gestora, bem 

como da prática epistemológica. E, certamente, ainda influenciam, nessa educação, 

outras práticas sob as quais o sujeito social vive sua existência, quais sejam as 

práticas econômicas, políticas, institucionais, juvenis e sociais, numa expressão, 

suas experiências culturais (SOUZA, 2007). 

 Desse modo, pensar práxis pedagógica e educação de surdos remete à 

análise das possíveis tarefas da educação, especificamente, da educação escolar 

no mundo contemporâneo, entendido como um mundo complexo e complicado no 

qual e para o qual se realizam os processos educacionais. A práxis pedagógica 
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como ações coletivas institucionais, formalmente organizadas, num determinado 

contexto cultural, perseguindo determinadas finalidades e vários objetivos 

(intencionais), bem como avaliadas e repensadas, é conformada pelas interações de 

seus diferentes sujeitos (docentes, discentes e gestores) na construção de 

conhecimentos ou no trabalho com os conteúdos pedagógicos. 

 Nessa direção, a práxis pedagógica, portanto, é inter-relação de práticas de 

sujeitos que objetivam serem educados, respondendo aos requerimentos de uma 

determinada sociedade, em um momento determinado de sua história, produzindo 

conhecimentos que ajudem a compreender e atuar nessa mesma sociedade e na 

realização humana de seus sujeitos. Sem esquecer que esses requerimentos são 

contraditórios, conflitivos, ambíguos, mas também, cheios de possibilidades e 

probabilidades. 

 Nesse sentido, compreendemos que a educação de surdos resulta de 

interconexões das práticas dos diversos sujeitos que constituem as instituições 

formadoras, portanto, de uma práxis pedagógica.  

Consideramos, assim, que tal práxis, enquanto processos educativos em 

realização, historicamente situados no interior de uma determinada cultura, 

organizados, de forma intencional, por instituições socialmente para isso 

designadas, implica em práticas de todos e de cada um dos seus sujeitos, na 

construção do conhecimento necessário à atuação social, técnica e tecnológica. Ela 

é, portanto, uma ação coletiva de formação humana do sujeito humano, na 

perspectiva filosófica da humanização. 

 Então, como sugere Souza (2007), 

 

Uma análise, organização e realização da práxis pedagógica escolar 
exige examinar: o pólo da complexidade professor, da complexidade 
aluno, da complexidade gestor, da complexidade conhecimento, em 
suas inter-relações no interior de uma instituição, que se organiza a 
partir de um contexto econômico, social, político, institucional e 
interpessoal, numa palavra cultural, que pode ser caracterizado de 
diversidade cultural ou pluriculturalidade com determinados desejos, 
intencionalidade (finalidades e objetivos) claramente definidas (p. 
201). 
 
 

 Para o autor (ibidem), o pólo da complexidade professor remete ao campo 

dos saberes docentes e à dimensão da didática. Os educadores, inclusive os 

educadores escolares (professores), devem ser permanentemente provocados, a 
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partir de diferentes contribuições teórico-práticas, a fazerem uma reflexão que 

permita a cada um a formulação das bases, dos fundamentos de um tipo de práxis 

pedagógica que possa contribuir para a construção da humanidade do ser humano e 

da sociedade. 

 Já o pólo da complexidade aluno, conforme Souza (ibidem), trabalha com a 

ideia de que o sujeito que aprende o faz a partir de estruturas prévias e de uma 

maneira ativa, tomando como base as singularidades de sua cultura específica, de 

origem ou de referência primeira. Nessa perspectiva, o aluno não se põe, apenas, 

como receptor de informações, mas reage e faz suas formulações. Por isso, os 

processos de construção dos conhecimentos dos alunos devem partir do que sabem 

e pensam que são esses conhecimentos, permeados pelas influências da cultura 

midiática. Assim, não podemos, portanto, negligenciar os âmbitos socioculturais, 

especificamente os valores vividos por aqueles que vão se fazendo humanos. 

 O pólo da complexidade gestor, segundo o autor (ibidem), refere-se à 

instituição, sua organização e gestão.  

 Ainda segundo os estudos de Souza (ibidem), o pólo da complexidade do 

conhecimento refere-se aos conteúdos pedagógicos ( educacionais, instrumentais e 

operativos)  – de quaisquer processos educacionais, portanto, também, da educação 

escolar - formados pelos conteúdos educacionais, instrumentais e operativos.  Para 

esse autor (ibidem), os conteúdos educacionais são constituídos pela compreensão, 

interpretação e explicação das contradições, ambiguidades, conflitividades e 

possibilidades do contexto histórico cultural em que vivemos e, portanto, a 

compreensão de nós próprios, dos outros, das instituições econômicas, políticas, 

governamentais e não governamentais, bem como das nossas relações com a 

natureza e entre nós. Já os conteúdos instrumentais são compostos pela 

aprendizagem do uso oficial das linguagens verbais (escritas e orais), e das 

matemáticas, assim como pelo desenvolvimento das linguagens artísticas em suas 

diferentes manifestações.  Os conteúdos operativos são constituídos pelo 

desenvolvimento da capacidade de projetar intervenções sociais em diferentes 

âmbitos, do pessoal ao internacional, portanto, pela aprendizagem da elaboração de 

planos, programas e projetos para encaminhar a solução dos problemas estudados 

nos conteúdos educativos e documentados pelos conteúdos instrumentais. 

 Em síntese, admitimos que Souza (ibidem) nos sugere um conceito de práxis 

pedagógica no interior de uma nova visão das tarefas da educação, inclusive da 
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educação escolar, como atividades culturais para o desenvolvimento da cultura por 

meio de processos de ressocialização que contribuem para a superação das 

negatividades de todas e quaisquer culturas, e para a promoção de suas 

positividades, na direção da construção da humanidade de todos os seres humanos 

em suas diferentes feições. 

 Apoiadas nos estudos sobre “Prática Pedagógica”, propomos tecer algumas 

considerações a respeito dos pólos constituintes da práxis pedagógica em nosso 

objeto de estudo - a educação de surdos e a prática pedagógica. 

 O pólo da complexidade professor nos reporta à problemática da formação 

inicial e continuada dos professores ouvintes que atuam com alunos surdos, 

abordada no estudo que realizamos no Mestrado (FONTE, 2005), e que resultou na 

dissertação intitulada: “A educação de surdos e a prática pedagógica de professores 

ouvintes: análise a partir do Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos”. O 

estudo revelou que o Programa Nacional de Apoio à Educação de Surdos ofereceu 

uma formação fragmentada, reducionista, o que não foi significativo para uma 

aproximação de uma educação inclusiva. 

 Já no pólo da complexidade aluno, além das considerações de Souza (2007), 

acrescentamos a ideia de que o aluno com surdez é um ser visual-gestual que 

precisa ser tomado na singularidade de sua cultura específica, de origem ou de 

referência primeira. Sua língua, a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, precisa ser 

reconhecida e respeitada enquanto uma língua visual-gestual, e, dessa forma, 

precisa se constituir como elemento fundante de acesso à cultura. 

 Consideramos, assim, que diante da situação de diversidade cultural ou 

pluriculturalidade, não ainda uma situação de inter/multiculturalidade como 

configuração social consolidada e caracterizadora da contemporaneidade, temos um 

enorme desafio a enfrentar: a mobilização e a organização dos oprimidos, excluídos, 

explorados, dominados, subordinados, interditados, discriminados negativamente, 

para instaurar uma nova ética em relação à convivência entre os diferentes.  

 No que se refere ao pólo da complexidade gestor, em nosso estudo, 

remetemos às primeiras iniciativas oficiais e ao conjunto das políticas públicas 

educacionais nas esferas federal, estadual e municipal, bem como aos planos, aos 

programas e às ações de instituições implantados e implementados, ao longo dos 

séculos, na educação dos alunos com surdez. Uma primeira reflexão desse pólo 

explicita as diferentes filosofias educacionais que conformam a educação de 
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pessoas com surdez e aponta as perspectivas atuais do debate internacional  e 

nacional sobre a educação de alunos com surdez. 

 Consideramos, ainda, oportuno, nesse estudo, acrescentarmos algumas 

idéias ao pólo da complexidade do conhecimento em relação aos conteúdos 

instrumentais constituídos pelas aprendizagens do uso oficial das linguagens. Nessa 

dimensão, precisamos incluir a aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS não apenas pelos alunos com surdez, mas, também, pelo conjunto de 

sujeitos da práxis pedagógica. 

 O nosso objeto de estudo – “a educação de surdos e a prática pedagógica: a 

partir da alteridade surda” - exigiu-nos, ainda, a necessidade de esclarecimentos 

quanto ao conceito de alteridade, uma vez que, agora estamos propondo dar a voz 

ao outro, ao distinto, ao estudante surdo. Buscamos compreender a educação de 

surdos e a prática pedagógica a partir da perspectiva pós colonial. 

 Concordamos com a afirmação de Jodelet (1998, p. 47): “a alteridade se 

insere em espaço intelectual de largo espectro que vai da filosofia e da moral até as 

ciências humanas e da sociedade”. Assim, percorremos um longo caminho na 

tentativa de esclarecer: qual a compreensão sobre a “alteridade”? e, ainda, quem é 

“o outro”? e, ou, a que “outro” nos referimos? 

 

1.3 Do conceito de Alteridade 

 

 A primeira incursão acerca do conceito de alteridade deu-se pelo viés da 

filosofia. 

 Lévinas (2005) considera que Platão a chamava “o outro” e a entendia como 

uma das propriedades gerais das ideias, ou formas. A alteridade coexistiria junto 

com as propriedades do movimento, quietude, existência e igualdade – aquilo que 

faz que cada coisa seja “outra com respeito às demais”. As coisas são múltiplas e 

diversas entre si mas, a “existência” própria do não ser não existe em sentido 

absoluto mas, sim de modo relacional, o “não ser” só existe enquanto uma coisa “ 

não é” outra. 

Para Aristóteles, a alteridade é a diferença. A lógica do gênero e a diferença 

lhe eram suficientes para precisar com sentido o que algo é e o que não é. 

 Já a filosofia de Hegel deu a alteridade o nome de “o outro” e um lugar de 

destaque necessário  para a constituição do sentido da realidade das coisas: tudo é 
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o que é, mas a compreensão de o que algo é depende de compreender o que não é. 

Para Hegel, nada “é” simplesmente, tudo se relaciona dialeticamente com tudo.  

Na filosofia contemporânea alguns autores se destacaram na abordagem 

desse tema, sobretudo: Hurssel, Sartre e Lévinas, que desenvolveram  o conceito de 

alteridade como a presença necessária do outro, não apenas para a existência e 

constituição do próprio eu, mas principalmente para a constituição da 

intersubjetividade. 

 No final do século passado, teóricos como VEIGA-NETO (1995), SKLIAR 

(1999), LARROSA e PEREZ (1998), SILVA (1998),  e  tantos outros têm denunciado 

as operações discursivas e institucionais da representação e captura  da alteridade 

problematizando o modo como estamos invadidos de saberes e discursos que 

patologizam,  culpabilizam, e capturam o  outro. 

 No ano de 2007 o mundo inteiro celebrava o centenário de dois desses 

brilhantes filósofos, Sartre e Lévinas. No centro do pensamento de ambos está o 

conceito de alteridade. Levando em conta o pouco conhecimento a respeito de 

Emmanuel Levinas fizemos uma opção pelo levinisianismo. Nesse sentido, 

revisitamos o conceito de alteridade, apoiadas no filósofo Emmanuel Lévinas e suas 

principais obras. 

 A leitura filosófica encaminhou-nos para uma aproximação da política e da 

moral e, assim, identificamos, também, nas principais obras de Hannah Arendt (2002 

e 2005) cientista política, dividida entre a paixão pela filosofia e o gosto pela política, 

alguns construtos referentes à alteridade. 

 Outras incursões foram se dando pelo viés da Psicologia Social. Nesse, 

buscamos apoio em alguns teóricos, entre eles: Arruda, Jodelet, Duveen e 

Jovchelovitch (1998), que discutem a alteridade pela perspectiva psicossocial. 

 Embasadas por esse referencial filosófico, moral e psicossocial, chegamos à 

pedagogia. Nesta, apoidas nos estudos do Mestrado, Carvalho e Simões(2002), 

Candau(1995), e Freire(1992 e1996), identificamos em Freire, e em suas principais 

obras, alguns dos construtos fundantes para uma pedagogia da alteridade. 

 

1.3.1. Contribuições da filosofia  
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Para melhor compreender as contribuições de Lévinas sobre a alteridade, 

apresentamos, inicialmente, aspectos relevantes de sua biografia a fim de 

conhecermos a gênese da temática. 

Nascido em 1906, em Kovno, na Lituânia – país que o judaísmo havia 

conhecido o desenvolvimento espiritual mais elevado na Europa Ocidental -, 

Emmanuel Lévinas, desde pequeno, sofre influência de autores russos, entre eles, 

Dostoiévski no qual aprecia uma inquietude ética e metafísica. Em 1914, por conta 

da Guerra, junto com a família emigra por territórios russos, instalando-se, em 1916, 

como refugiado na Ucrânia. Em 1923, muda-se para França onde cursa filosofia e 

assiste aos cursos de Husserl e Heidegger (MANCE, 1994, p. 33). 

Segundo Mance (1994), com o surgimento e ascensão do nazismo, de 1933 a 

1939, com Hitler, Lévinas, que havia se naturalizado francês em 1930, é mobilizado 

em 1939 pelo serviço militar a fim de atuar como intérprete de russo e alemão no 

período da guerra. No ano seguinte, é feito prisioneiro de guerra, permanecendo em 

campo de cativeiro na Alemanha, com tratamento diferenciado em razão de sua 

condição de soldado francês. No cativeiro, Lévinas começa a escrever “Da 

Existência ao Existente” que publicará em 1947, ano em que também publica “Le 

Temps et l’Autre”, quatro conferências proferidas no College de filosofia. Em 1961, 

publica “Totalidade e Infinito”, sua tese de doutorado em Letras, e é nomeado 

professor da Universidade de Poitiers. Publica em 1963 “Difícil Liberdade” – 

coletânea de ensaios sobre judaísmo. Em 1967, é nomeado professor da 

Universidade de Nanterre e, em 1973, nomeado professor da Sorbone. Em 1974, 

Lévinas publica “Outro Modo que Ser ou para além da Essência” e, em 1982, “De 

Deus que vem à idéia”. 

 

- A alteridade em “Da Existência ao Existente”  

 

No trabalho que resultou no livro “Da Existência ao Existente” em 1947, 

Lévinas põe em questão a fenomenologia de Heidegger porque como prisioneiro da 

guerra experimenta na carne uma das dimensões da ontologia heideggeriana. Da 

sua experiência de guerra, Lévinas conclui que o outro era negado em sua 

alteridade e afirmado em sua diferença, assim que o existente que dá sentido ao 

mundo estaria numa impessoalidade árida, neutra, que somente poderia ser 

superada no ser-para-o-outro, como momento ético de respeito à alteridade (apud 
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MANCE, 1994). Ainda, neste trabalho, “Da Existência ao Existente”, Lévinas formula 

um conceito fundamental ao pensamento, o “il y a”, a condição humana em seu 

momento impessoal de haver. O “il y a” caracteriza o fenômeno do ser impessoal. 

Uma espécie de rumor caótico de um existir anônimo: uma existência sem existente, 

“o humano como um nada, como um objeto na guerra, transportado nos trens para 

ser destruído” como escreve Mance (1994) em um artigo escrito na Revista Filosofia 

da PUC do Paraná. 

Na opinião de Mance (ibidem), sair do “il ya” é sair do não sentido. Mas como 

fazê-lo? Não basta, para tanto, conferir um significado aos entes do mundo, pois ao 

conferir tais sentidos o Eu reduz o Outro a um terceiro que é o conceito sob o 

domínio do ser. A consciência, pois, não abre nada mais além do mesmo. Para 

romper a clausura deste haver impessoal não basta pôr-se como consciência que 

pensa, pois o pôr-se a si mesmo é ainda a imanência do mesmo na condição 

impessoal. Para sair do “il y a” será necessário ao eu depor-se, e a única alternativa 

que resta para tanto é ser-para-o-outro: a deposição da soberania pelo eu é a 

relação social com outrem desinteressada, que etimologicamente aponta a situação 

de estar fora do ser e de seus domínios. Somente sendo para o Outro o eu que 

emerge da condição do “il y a” pode escapar à imanência do ser. 

 

- A alteridade em “O Tempo e o Outro”  

 

Nestas conferências realizadas em 1947, no College de Filosofia, Lévinas 

investiga sobre a relação do EU com o Outro em sua dimensão de temporalidade e 

transcendência à imanência do ser. Para Lévinas, o tempo “não é a mera percepção 

da duração, mas como transcendência é abertura a outrem e a outro, é a própria 

relação do sujeito com outrem” (LÉVINAS, 1988).  

Tanto em “Da Existência ao Existente” como em “O Tempo do Outro” está 

presente a preocupação de apresentar o tempo não mais como horizonte ontológico 

do ser do ente, nem como degradação da eternidade, nem como sincronia de 

instantes sucessivos, nem tampouco como fato do sujeito isolado e sozinho. Existe 

um esforço concentrado de Lévinas para apresentá-lo como modo “para além do 

ser”, como relação do sujeito com o outro e como diacronia. Ele significaria, em sua 

diacronia, uma relação que não compromete a alteridade do outro. A finalidade do 
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autor nas duas conferências é mostrar que o tempo não é o fato de um sujeito 

isolado e sozinho, mas é a própria relação do sujeito com o outro. 

Lévinas(1988) estabelece uma concepção diferente do tempo: entre o 

instante presente e o instante seguinte, há o intervalo do nada – no ser e em sua 

obra de ser – produzido pela consciência. O despertar da consciência é o 

renascimento – onde o tempo não é continuidade, mas o momento de começar de 

novo. Pensa-se que, no instante seguinte, o eu não entra idêntico – para fazer uma 

nova experiência, mas que sua morte no intervalo vazio foi a condição de um novo 

nascimento. 

O tempo é, nesse sentido, compreendido como tempo oportuno para começar 

de novo, num novo instante não sincronizado com o anterior, mas diacronizado, já 

que se trata de um outro tempo ou tempo novo. 

Segundo Lévinas (1988), a alteridade absoluta do outro instante constitui o 

tempo como relação com o outro. Mas tal alteridade não é dada ao eu por ele 

mesmo, é uma alteridade exterior ao instante do eu, exterior ao próprio eu e à sua 

capacidade de contemplação. 

O sujeito que sempre é desafiado por um novo instante descontínuo com 

relação ao presente não é um sujeito isolado; ele se move na intersubjetividade 

frente a outros, distintos dele. Começar mais uma vez e num outro tempo está 

relacionado com o começar frente a um outro, que não é um alter-ego constituído e 

reconhecido pelo eu como que um espelho. O outro, que não é o eu, é o outro 

diferente, desconhecido, não-familiar. Não se trata de um outro em posição simétrica 

ao eu, a intersubjetividade a que se refere Lévinas é originariamente assimétrica. O 

outro enquanto outro não é somente um alter-ego. 

 

- A alteridade em “Totalidade e Infinito”  

 

Considerada uma das obras mais importantes de Lévinas, na qual ele retoma 

reflexões e conceitos anteriores e os organiza, agora abordando a relação entre 

totalidade e exterioridade, o mesmo e o outro, a ontologia e a metafísica, esta obra, 

escrita em 1961, influenciou a Filosofia da Libertação na América Latina. 

Lévinas considera que o Outro escapa à fenomenologia do olhar. A 

fenomenologia reduz aquilo que se vê a um ente no mundo com um sentido 

estabelecido a partir do projeto fundamental, do ser. “A visão não é transcendência. 
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Não abre nada...mais além do mesmo [...]” (LÉVINAS, 1977). Contudo, a aparição 

do rosto desnudo em meu mundo é a revelação de outro que exige respeito e 

acolhida, porque é pobre, estrangeiro, fraco, indefeso. O aparecimento do rosto no 

mundo do mesmo instaura a exigência ética. A transcendência da totalidade 

ontológica do Eu ao Outro se dá pela abertura à palavra do outro que emerge em 

meu mundo como um rosto. O outro pela sua palavra. A linguagem se torna, 

entretanto, apenas o espaço do encontro do Eu com o Outro – o lugar do reencontro 

com o Outro, com o estranho e desconhecido do Outro. Assim, na relação de face a 

face, na relação de proximidade entre o eu e o outro, cujo sentido primordial e último 

é a responsabilidade do eu pelo outro, sem exigências de reciprocidade, constitui-se 

a subjetividade do sujeito. Nesse movimento, no face a face, estabelece-se a 

assimetria: o outro situa-se num plano mais elevado que o eu. Pela sua palavra, o 

outro é mestre do mesmo e o ensina, devendo o eu julgar a vida a partir da palavra 

do outro. Desse modo, Lévinas considera que o real contato com a alteridade 

somente é possível a partir do Desejo e da necessidade. 

 

- A alteridade em “Outro Modo Que Ser Ou Para além Da Essência”  

 

Nesta obra, Lévinas trata da Responsabilidade pelo Outro, que ultrapassa a 

autenticidade e que atinge uma condição que extrapola o próprio modo do ser. Este 

outro modo que ser é uma espécie de substituição do Eu pelo Outro.  

Neste último livro de Lévinas, escrito em 1974, a responsabilidade é tratada 

como estrutura fundamental da subjetividade. Perante o outro a atitude humana é 

dizer: Eis-me aqui! Esta disposição de fazer alguma coisa por outrem é anterior ao 

diálogo, é uma responsabilidade sem limites pelo outro. Lévinas considera que 

somos responsáveis de uma responsabilidade total. “[...] Eu próprio sou responsável 

pela responsabilidade de outrem” (LÉVINAS, 1977). Desta forma, ser responsável 

significa substituir-se ao outro e talvez aí esteja o outro modo que ser. 

Da leitura de Emmanuel Lévinas pode-se extrair alguns elementos tais como: 

história, linguagem, responsabilidade, desejo e necessidade, em suma, “o outro 

modo que ser”, enquanto uma exigência ética, o que no nosso entender pode 

contribuir para um outro olhar sobre a alteridade surda. 

Na leitura de Lévinas  percebemos que ele coloca o outro ou a idéia do outro 

em relação com a sociabilidade ou com a linguagem, com a unidade ou a harmonia 
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do ser humano, o significa afirmar que o desenvolvimento do vínculo  social, e das 

capacidades intelectuais e afetivas começa quando o indivíduo vem a perceber que 

o outro tem uma significação no seu próprio mundo interior. 

Seguindo o caminho na tentativa de esclarecer a compreensão do conceito de 

alteridade, -  o outro não como alter-ego, mas sim  como constitutivo do sujeito e da 

vida social, o outro não como diferente, mas sim como distinto, saímos da esfera da 

contemplação, do pensar e caminhamos para a esfera da ação, da política/moral.  

Nessa perspectiva, revisitamos a pensadora política Hannah Arendt, e duas 

de suas principais obras. 

 

1.3.2 Contribuições da moral  

 

Nesse momento, entendemos que os estudos de Hannah Arendt 

contabilizaram bastante na construção do conceito de alteridade tendo em vista o 

recorte que a autora faz com o objetivo de nos fazer agir de modo a tornar o mundo 

mais humano, menos injusto. 

Apresentamos, inicialmente, aspectos relevantes da biografia de Hannah na 

tentativa de compreender melhor sua contribuição ao conceito de alteridade. 

Hannah Arendt nasceu em 1906, em Hannover, Alemanha, sendo de uma 

família rica e intelectualizada. Ingressou na universidade de Berlim, em 1924, e foi 

aluna de Heidegger e Jaspers. Refugiou-se nos Estados Unidos em 1941, onde foi 

professora na New School for Social Research, Nova York. “The Human Condition”, 

editado em 1958, é, na cronologia da obra de Hannah Arendt, o livro que se segue a 

“The Origins of Totalitarianism” (1951), cujo tema central são as relações entre o 

anti-semitismo, os judeus e o mundo moderno. A publicação de “The Origins of 

Totalitarianism” – o primeiro livro de Hannah Arendt - causou grande impacto 

intelectual. No dizer de Celso Lafer (2005), foi graças à repercussão pública deste 

impacto que Hannah Arendt ingressou, por assim dizer, no domínio público, “aquele 

espaço que, quando existe e não está obscurecido, tem como função, como ela 

mesmo observou, iluminar a conduta humana, permitindo a cada um mostrar, para o 

melhor e para o pior, através de palavras e ações, quem é e do que é capaz” (p. 

342). 

No domínio público intelectual da segunda metade do século XX, a trajetória 

de Hannah Arendt evidenciou que ela foi capaz de muito, e que sua fortuna crítica, 
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após sua morte em 1975, vem confirmando a importância da contribuição que nos 

deixou. A esse respeito, Lafer (2005) considera que é nos ensaios de “Between Past 

and Future” onde pulsa, simultaneamente, todo o conjunto de inquietações a partir 

do qual Hannah ilumina a reflexão política do século XX. 

Na visão de Lafer (1979), a publicação póstuma de dois livros: “The Jew 

Pariah”, 1978, e “The Life of the Mind”, em 1978, contribui para a fortuna crítica de 

Hannah Arendt. 

Em “The Human Condition”, o contraponto a “The Life of the Mind”, que lida 

com a vida contemplativa, Hannah Arendt examina a vida ativa e nos transmite uma 

mensagem universal da liberdade. Para ela, liberdade não é a liberdade moderna e 

privada, mas sim a liberdade pública de participação pela palavra e pela ação e por 

isso exige um espaço próprio – o espaço da palavra e da ação, liberdade que para 

Hannah só pode ser exercida mediante a recuperação e a reafirmação do mundo 

público, que permite a identidade individual através da palavra viva e da ação vivida, 

no contexto de uma comunidade política criativa e criadora.  

 

- A Alteridade em “A Condição Humana” e “Entre o Passado e o Futuro” 

 

Em sua obra, “A Condição Humana”, Hannah (2005) examina o que é 

específico e o que é genérico na condição humana através da análise de três 

condições humanas fundamentais que integram a vida ativa: labor, trabalho e ação. 

A vida ativa só é possível através da atividade, que se dá pela ação dos seres 

humanos sobre o mundo. 

O labor é uma atividade que radica no processo biológico, uma vez que é algo 

que se consome no próprio metabolismo; é uma atividade compartilhada pelos 

homens com os animais. 

Ao contrário do labor, o trabalho não está contido no ciclo da espécie. É a 

atividade através da qual o homem cria coisas retiradas da natureza, transformando 

o mundo natural (natureza) num espaço humano. 

A ação, para Hannah Arendt, é a única atividade que se exerce diretamente 

entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria. Diz respeito à condição 

humana de pluralidade, ao fato de que homens, e não o Homem, vivem na terra e 

habitam o mundo. 
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Segundo Arendt (ibidem), as três atividades, labor, trabalho e ação, têm 

relação com as condições mais gerais da existência humana: o nascimento e a 

mortalidade. Essas atividades têm raízes na natalidade, na medida em que sua 

tarefa é produzir e preservar o mundo para o constante influxo de recém-chegados 

que vêm a este mundo na qualidade de estranhos, além de prevê-los e levá-los em 

conta. 

Para a autora, “Todos os aspectos da condição humana têm alguma relação 

com a política; mas esta pluralidade é especificamente a condição – não apenas a 

condition sine qua nom, mas a condição per quam – de toda vida política” (ibid, p. 

15). Assim, no idioma os romanos empregavam como sinônimas de político as 

expressões: viver e estar entre os homens, ou morrer e deixar de estar entre os 

homens. 

Para nos ajudar na compreensão do conceito de pluralidade - a condição 

humana da ação, recorremos a uma versão da Gênese Humana, segundo a qual 

Deus criou o Homem (adam) - a ele, e não a eles, de modo que a pluralidade dos 

seres vem a ser o resultado da multiplicação, e desse modo, a ação seria um luxo 

desnecessário se os homens não passassem de repetições reproduzíveis de um 

mesmo modelo. Nesse sentido, a pluralidade é a condição da ação humana: somos 

todos idênticos, isto é, humanos, sem que ninguém seja igual a qualquer pessoa. 

A ação, para a autora, é a atividade mais intimamente relacionada com a 

condição humana da natalidade, uma vez que o novo começo inerente a cada 

nascimento pode fazer-se sentir no mundo somente porque o recém-chegado possui 

a capacidade de iniciar algo novo, isto é, de agir. Desse modo, a natalidade é a 

categoria central do pensamento político. É com palavras e atos que nos inserimos 

no mundo humano; esta inserção é como um segundo nascimento, no qual 

confirmamos e assumimos o fato original e singular do nosso aparecimento físico. 

As atividades humanas são condicionadas pelo fato de que os homens vivem 

juntos; mas a ação é a única que não pode sequer ser imaginada fora da sociedade 

dos homens. Só a ação é prerrogativa exclusiva do homem e depende inteiramente 

da constante presença de outros. No momento em que se começa algo novo por 

meio de uma ação política, a preocupação não é com o eu, mas com o mundo.  

Daí, para Hannah Arendt (2002), a importância do nós, do agir conjunto, que 

se dá entre os homens e do qual nasce o poder - “Sem o povo ou o grupo não há 

poder”, entendido como um recurso gerado pela capacidade dos membros de uma 



47 

 

comunidade política de concordarem com um curso comum da ação. A ação como 

fonte de significado da vida humana. A capacidade de começar algo novo que 

permite ao indivíduo revelar a sua identidade. Ação como forma única da expressão 

da singularidade individual.  

Hannah, da mesma forma que Lévinas, já problematiza a alteridade 

diferentemente da perspectiva exclusiva, ao encarar o outro enquanto constitutivo do 

sujeito e da vida social, ou seja, é um pensar o outro como distinto, um outro como  

“face- a- face” . 

 

1.3.3 Contribuições da Psicologia Social  

 

A psicologia social possibilitou-nos explorar a “alteridade” sob novos ângulos, 

pois problematiza o lugar do “outro” ao encará-lo como constitutivo do sujeito e de 

sua vida social.  

Por esse ponto de vista, Arruda (1998) analisa que a diferença aparece como 

o contorno mais saliente e intrigante da alteridade. Um contorno sinuoso pode 

afastar ou aproximar. Para Arruda, “o desenho do outro, mais que um retrato, talvez 

seja um holograma: uma projeção em movimento e, como tal, também um pedaço 

de mim” (ibidem, p. 17). 

Arruda (ibidem) considera que a negociação da diferença se processa de 

maneira diversificada em cada lugar e momento histórico. Assim, ao lado da 

perspectiva que tende a ver o outro na sua exclusiva alteridade, problematiza seu 

lugar ao encarar o outro enquanto constitutivo do sujeito e da vida social. 

Para a autora, identidade e diferença são termos em mútua dependência, 

pensados um em função do outro.  

Na mesma direção de Arruda, Jodelet (1998) considera que a distinção entre 

o “mesmo” e o “outro” pode ser considerada a própria condição de emergência 

identitária. 

Jodelet (ibidem) chama a atenção para a existência de passagens e 

patamares entre o “mesmo” e o “outro”, com gradações da alteridade, que pode 

chegar ao estado de diferença quando se dá a ruptura entre duas entidades. Ela, 

ainda, analisa a construção desses diversos “outros”, desde o “próximo”, a alteridade 

de dentro, até aquele que desejamos afastar, a alteridade radical, como no caso do 
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racismo. A alteridade constitui-se, assim, para Jodelet (1998) como o produto de um 

duplo processo de construção e exclusão social. 

Da mesma forma, Duveen (1998) argumenta que, no processo de construção 

do mundo pela criança, o eu, o objeto e o outro se constituem de forma 

interdependente e a relação da criança com o outro seria a base de toda atividade 

construtiva dela. Para este autor, o mundo a que a criança tem acesso é um mundo 

articulado em torno das diferenças e as valorizações dessas diferenças estruturam e 

influenciam as representações a serem construídas por ela. Desta forma, as 

representações precederiam as identidades, as quais só tomariam forma a partir da 

entrada da criança no mundo de representações.  

A identidade é, então, compreendida como uma luta pelo reconhecimento que 

implica a construção da alteridade. Desta forma, a identidade e o eu, entendidos 

como diferenciação do outro, são construções da diferença.  

Segundo Duveen (ibidem), a relação da criança com o outro pode se dar de 

duas formas: pela coação, na qual a diferença entre o eu e o outro é enfatizada pela 

hierarquização, e pela cooperação, a qual implica uma ligação construtiva, na qual a 

diferença é produtiva no desenvolvimento infantil. 

Já Jodelet (1998) descreve essas duas possibilidades de relação com o outro 

de forma diferente, mas coerente com Duveen. Para a autora, o outro pode ser 

alguém ou alguma comunidade que, apesar de distinto seja próximo, tenha 

similitude com o eu (próximo); ou o outro pode ser marcado por uma diferença ou 

distância social (alter). Apenas este último outro deve ser tomado como alteridade. 

A articulação entre identidade e diferença tem suas bases no processo de 

categorização segundo códigos sociais, que constitui a lógica da diferença e dá 

sentido a toda existência humana. No entanto, a diferenciação não induz à 

alteridade quando o diferente é tratado como próximo. É necessário observar os 

processos e conteúdos concretos da relação social, para compreender como a 

diferença é construída como alteridade, chegando à alteridade radical na sua 

expressão típica do racismo. 

Por outro lado, Jovchelovitch (1998) trabalha a questão da alteridade 

destacando a possibilidade de resistência dos grupos construídos a partir de 

representações negativadas. Ela parte da consideração de que, sem o 

reconhecimento do outro, todas as produções de sentidos não existiriam, pois é a 

alteridade ou a diferença que fornece as referências e significados a partir do qual a 
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subjetividade emerge. Então, a autora afirma a necessidade de se discutir a 

positividade da alteridade e propõe que os problemas com a alteridade nas 

sociedades contemporâneas devem-se a questões históricas e institucionais, mais 

do que a uma tendência pré-existente à exclusão da diferença. 

Em síntese, a partir das discussões sobre o conceito de alteridade por 

diferentes óticas das ciências humanas e sociais, - da ética na filosofia, da ação na 

política/moral, do significado variável da representação social na psicologia social - 

chegamos, à pedagogia freireana.  

 

1.3.4 Contribuições da pedagogia freireana 

 

Nesse momento, (re) visitamos nos estudos de Freire  construtos básicos 

para compreensão de uma pedagogia da alteridade, tendo em vista o recorte que o 

autor faz da prática pedagógica e sua relação com a cultura. 

Este famoso educador, Paulo Reglus Neves Freire, conhecido no Brasil e no 

exterior apenas como Paulo Freire, nasceu em Recife, PE, em 19 de setembro de 

1921, filho de Joaquim Temístocles Freire e Edeltrudes Neves Freire. 

 Em sua obra “Educação como Prática da Liberdade”, Paulo Freire propõe 

uma nova concepção da relação pedagógica. Segundo Freire, não se trata de 

conceber a educação apenas como transmissão de conteúdos por parte do 

educador, pelo contrário, trata-se de estabelecer um  da liberdade. Como muitos dos 

seus intérpretes afirmam, a tese central da sua obra é a tese da liberdade-libertação. 

A liberdade é o ponto central de sua concepção educativa desde suas primeiras 

obras. A liberdade é o fim da educação. A finalidade da educação é libertar-se da 

realidade opressiva e da injustiça; tarefa permanente e infindável. 

 Para Freire, a educação visa à libertação, à transformação radical da 

realidade, para melhorá-la, para torná-la mais humana, para permitir que os homens 

e as mulheres sejam reconhecidos como sujeitos da sua história e não como 

objetos. 

 A libertação como objetivo da educação é fundada numa visão utópica da 

sociedade e do papel da educação. A educação deve permitir uma leitura crítica do 

mundo. O mundo que nos rodeia é um mundo inacabado e isso implica a denúncia 

da realidade opressiva, da realidade injusta, inacabada e, consequentemente, a 

crítica transformadora, portanto, o anúncio de outra realidade. O anúncio é a 
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necessidade de criar uma nova realidade. Essa nova realidade é a utopia do 

educador. 

 Paulo Freire adverte-nos, também, acerca da utopia. A utopia estimula a 

busca, pois ao denunciar uma certa realidade, a realidade vivida, temos em mente a 

conquista de outra realidade, uma realidade projetada. Esta outra realidade é a 

utopia. 

 Ressaltamos, ainda, dois elementos fundamentais da pedagogia freireana: a 

conscientização e o diálogo. 

 A conscientização não é apenas tomar conhecimento da realidade. A tomada 

de consciência significa a passagem da imersão na realidade para um 

distanciamento desta realidade. A conscientização ultrapassa o nível da tomada de 

consciência através da análise crítica, isto é, do desvelamento das razões de ser 

desta situação, para constituir-se em ação transformadora desta realidade. 

 O diálogo consiste em uma relação horizontal e não vertical entre as pessoas 

implicadas, entre as pessoas em relação. No seu pensamento, a relação homem-

homem, homem-mulher, mulher-mulher e homem-mundo são indissociáveis. Como 

ele afirma: “ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho. Os homens se 

educam juntos. Os homens se educam juntos, na transformação do mundo” 

(FREIRE, 1987, p. 68). 

Paulo Freire é, sem dúvida alguma, um educador humanista e militante. Ele 

compreende que em concepção de educação parte-se sempre de um contexto 

concreto para responder a esse contexto. Em “Educação como prática da liberdade”, 

esse contexto é o processo de desenvolvimento econômico e o movimento de 

superação da cultura colonial na “sociedade em trânsito”. O autor procura mostrar, 

nessas sociedades, qual é o papel da educação na construção de uma sociedade 

democrática. 

Paulo Freire entende que é possível engajar a educação nesse processo de 

conscientização e de movimento de massas. Ainda, na obra “Educação como 

Prática da Liberdade”, ele desenvolve o conceito de “consciência transitiva crítica”, 

entendendo-a como a consciência articulada com a práxis. Segundo ele, para se 

chegar a essa consciência, que é ao mesmo tempo desafiadora e transformadora, 

são imprescindíveis o diálogo crítico, a fala e a convivência. 

Em sua obra “Pedagogia do Oprimido”, Freire (1987) completa suas 

concepções pedagógicas acerca das diferenças entre a pedagogia do colonizador e 
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a pedagogia do oprimido. Nela, sua ótica de classe aparece mais nitidamente: a 

pedagogia burguesa do colonizador seria a pedagogia “bancária”. A consciência do 

oprimido encontra-se “imersa” no mundo preparado pelo opressor, daí existir uma 

dualidade que envolve a consciência do oprimido: de um lado, essa aderência ao 

opressor, essa “hospedagem” da consciência do dominador – seus valores, sua 

ideologia, seus interesses - e o medo de ser livre e, de outro, o desejo e a 

necessidade de libertar-se. 

A partir da tese sobre a relação entre educação e o processo de 

humanização, Paulo Freire caracteriza duas concepções opostas de educação: a 

concepção “bancária” e a concepção “problematizadora”. 

Na concepção bancária, o educador é o que sabe e os educandos os que não 

sabem; o educador é o que pensa e os educandos, os pensados; o educador é o 

que diz a palavra e os educandos os que escutam docilmente; o educador é o que 

opta e prescreve sua opção e os educandos os que seguem a opção. 

Na concepção bancária, predominam relações narradoras, dissertadoras. A 

educação torna-se um ato de depositar; o “saber” é uma doação dos que se julgam 

sábios aos que nada sabem. Ela nega a dialogicidade, ao passo que a educação 

“problematizadora” funda-se justamente na relação dialógico-dialética entre 

educador e educando; ambos aprendem juntos. 

Na concepção de Paulo Freire, o diálogo é uma relação horizontal. Nutre-se 

de amor, humildade, esperança, fé e confiança. 

A primeira virtude do diálogo consiste no respeito aos educandos, não 

somente enquanto indivíduos, mas enquanto expressões de uma prática social. 

As diferenças entre o educador e o educando se dão numa relação em que a 

liberdade do educando “não é proibida de exercer-se”, pois essa opção não é, na 

verdade, pedagógica, mas política, o que faz do educador um político e um artista, e 

não uma pessoa neutra. 

Outra virtude fundamental é escutar as urgências e opções do educando. Há 

ainda outra virtude: a tolerância que é a virtude de conviver com o diferente. 

Reafirmamos que o elemento que ganha importância como paradigma de vida 

apreendida de Paulo Freire é a dialogicidade. 

O diálogo, para além de um ethos comunicativo, é um compromisso com o 

outro, logo com a vida. Em outras palavras, muito mais do que sua inerência à 

existência humana, o diálogo é uma prática e um fazer histórico. Lócus da 
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expressividade também das contradições humanas, para seu avanço e 

aprimoramento, exige exercício pleno e constante. 

O diálogo implica o reconhecimento do outro, com seus valores, com sua 

história, como ser igual. Ele é o princípio da alteridade, o que não significa a 

concordância cega, mas também, a não arrogância, postulado daqueles que não 

esperam ou não permitem que o outro dê os seus próprios passos. 

Paulo Freire defendeu como proposta de “ação cultural” libertadora que o 

desafio fundamental para os oprimidos do Terceiro Mundo consistia em “seu direito à 

voz”, ou seu “direito de pronunciar sua palavra”, “direito de autoexpressão e 

expressão do mundo”, de participar, em definitivo, do processo histórico da 

sociedade (FREIRE, 1981, p. 49). 

 A universalidade da obra de Paulo Freire decorre dessa aliança teoria-prática. 

Daí ser um pensamento vigoroso. Paulo Freire não pensa pensamentos. Pensa a 

realidade e a ação sobre ela. Trabalha teoricamente a partir dela. Todo o seu 

pensamento tem uma relação direta com a realidade. 

Entendemos que o livro “Pedagogia da Autonomia” é uma revisitação lúcida a 

temas recorrentes em sua literatura, cuja temática central é declarada por Freire 

(1996, p. 13): “a questão da formação docente ao lado da reflexão sobre a prática 

educativa-progressiva em favor da autonomia do ser dos educandos”. 

Com essa perspectiva, e convicto de que “a melhor maneira de lutar pela 

ética é vivê-la na prática” (idem, p. 17), Freire retoma temas como a questão da 

inconclusão do ser humano, sua inserção num permanente movimento de procura, a 

curiosidade ingênua e a crítica virando epistemologia, e ao princípio de que formar é 

muito mais que treinar o educando. 

Freire defende que “não há docência sem discência” (idem, p. 21). Outra lição 

importante que Freire nos deixa é que “ensinar é uma especificidade humana” (idem, 

p. 91) e, ainda, que “ensinar não é transferir conhecimento” (idem, p. 47). 

Em síntese, Freire (1997, p. 41) sugere e discute os saberes necessários à 

prática pedagógica e lembra: “ensinar exige o reconhecimento e a assunção da 

identidade cultural”. 

A partir dos construtos freireanos, questionamos como se inscreve a 

alteridade surda? Como a alteridade surda vem sendo narrada? Que sentido o 

“outro” surdo encarna na nossa cultura? 
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1.3.5 Modelos de narração da alteridade surda  

  

Os estudos realizados até então na área de Educação Especial sobre 

alteridade  sugerem uma investigação do sentido que o ser surdo encarna em nossa 

cultura. 

Nessa perspectiva tomamos como referência uma série de trabalhos, como, 

por exemplo, Deafness (DAVID WRIGHT, 1969), O nome dos outros 

(DUSCHATZKY, 2001), A invenção da surdez e A invenção da surdez II (THOMAS; 

LOPES, 2004, 2006), Surdez e Educação (LOPES, 2007), As imagens do outro 

sobre a cultura surda (STROBREL, 2008), que tratam da “invenção da surdez a 

partir de representações ouvintes” (LULKIN, 2000, p. 45), que não apenas retiram o 

tema e seus sujeitos do campo clínico/audiológico, como, também, e principalmente, 

preocupam-se com seus aspectos de construção política, social, cultural, histórica e 

mitológica. 

De acordo com esses e outros autores, é possível localizar três possíveis 

modelos de narração do outro, mais especificamente, de um outro surdo. 

 

- O espaço colonial nas representações da surdez e dos surdos 

 

Um primeiro modelo, o colonial, característico dos tempos da modernidade, 

impõe suas estratégias particulares de representação dos outros, colocando-os em 

posição de objeto, de inferioridade. Neste modelo, a alteridade é inscrita em 

fronteiras estritas de inclusão/exclusão. É um local marcado pela dominação do 

outro, de um outro estranho. Quando pensamos nas representações da surdez e 

dos surdos desde este modelo colonial, percebemos, então, um modelo 

caracterizado pela “invenção dos surdos a partir das representações dos ouvintes” 

(LULKIN, 2000, p. 17). As narrativas baseadas em tais representações são formadas 

pelo discurso medicalizado da deficiência que se opõe, criando, legitimando uma 

norma ouvinte. Essa invenção tem base em uma forma iluminista3 de conhecer o 

outro, que essencializa e naturaliza as representações, mascarando a questão 

política da diferença. Ao estabelecer contrastes binários como as oposições 

                                                 
3
 O Iluminismo foi um movimento intelectual do século XVIII, caracterizado pela centralidade da 
ciência e da racionalidade crítica ao questionamento filosófico, o que implica recusa a todas as 
formas de dogmatismo, especialmente o das doutrinas políticas e religiosas tradicionais (Houaiss, 
2001). 
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normalidade/anormalidade, saúde/patologia, ouvinte/surdo, oralidade (língua 

oral)/gestualidade (língua de sinais), entre outros – onde o segundo termo está 

submetido e é inferior ao primeiro -, esse discurso incapacita o sujeito surdo, 

subordinando sua língua e sua cultura. Assim, esse conjunto de práticas 

colonizadoras são denominadas “ouvintismo” e enquanto ideologia dominante se 

traduz por “(...) um conjunto de representações dos ouvintes, a partir do qual o surdo 

está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (SKLIAR, 1998, p. 15). 

De acordo com tal ideologia, a educação deveria, então, cumprir seu papel no 

processo de reabilitação deste surdo, convertendo-o em um normal/ouvinte através 

de uma “pedagogia ortopédica” (LULKIN, 2000, p. 104) de desenvolvimento da fala. 

A escola, desse modo, se parece muito mais com uma clínica médica, ou hospital, 

do qual o paciente deve sair curado. Ou seja, a surdez e os surdos têm sido 

narrados, neste espaço colonial, em uma perspectiva biomédica clínica-terapêutica, 

da reabilitação da deficiência rumo à normalidade, na maior parte das vezes, tendo 

sua existência limitada ao espaço da Educação Especial. 

Nessa “história da influência dos ouvintes sobre os surdos” (SKLIAR, 1997), 

as histórias dos surdos, suas narrativas, suas representações, praticamente não 

existem. Os conhecimentos e produções dos sujeitos que participam das 

comunidades de surdos, em diferentes épocas, têm permanecido marginalizados, 

silenciados. Quando muito, são consumidos na forma de literatura, teatro, cinema, 

etc, que falam sobre “os deficientes oprimidos e/ou indefesos, ou sobre aqueles 

super-heróis – ao estilo, por exemplo, de Hellen Keller” (SKLIAR, 2000, p. 21). 

Essa centralidade da reabilitação do sujeito deficiente, na educação, que 

como foi dito, poderia ser traduzida didática e metodologicamente no esforço 

fundamental pela alfabetização em Língua Portuguesa e oralização dos surdos, tem 

se constituído como uma história das impossibilidades. Para Skliar (1998), tal opção 

acaba por desconsiderar as especificidades e potencialidade – direitos – 

educacionais dos surdos. 

 

 O espaço sócio-antropológico e o “respeito”, a “tolerância”, o “reconhecimento” do 

outro surdo 

 

No segundo modelo narrativo de representação e significação da alteridade 

surda, o sócio-antropológico, narram-se grandes grupos homogêneos em busca de 
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uma realidade de harmonia, não conflitiva. É o modelo no qual a diferença do outro é 

entendida como algo homogêneo, como se os outros vivessem sua diferença, todos, 

da mesma forma. A diversidade cultural, com todo seu exotismo, deve, então, ser 

“reconhecida”, “tolerada” e “respeitada”. O politicamente correto e os “travestimos 

discursivos” são uma marca deste modelo, marcas criadas muitas vezes, segundo 

Duschatzky e Skliar (2001), pela modernidade/ocidentalismo para dar uma 

atmosfera “light” no trato com as diferenças. Reconhecendo as conquistas e abertura 

de caminhos promovidos desde este modelo, os autores perguntam, ao mesmo 

tempo, se as representações acerca do outro mudaram, ou se estão, apenas, 

discursivamente travestidas em um tipo de estratégia conservadora originada para 

conter, e inclusive obscurecer, o significado político das diferenças culturais.  

No que diz respeito à surdez e aos surdos, no modelo sócio-antropológico, as 

versões relacionadas à incompletude e à deficiência, entre outras representações 

coloniais, perdem espaço e as narrativas passam a ter como central a versão da 

diversidade. Língua, comunidade, cultura, identidade cultural, movimentos sociais, 

entre outros, são temas fundamentais nessas narrativas. A surdez e os surdos são 

percebidos, então, como participantes de uma minoria lingüística, resistentes, 

membros de uma minoria cultural, identificados em uma comunidade, etc e que se 

distinguem, dessa forma, de outros grupos sociais. 

Essa mudança de narrativa, que toma distância em relação ao modelo clínico-

terapêutico, não garante a mudança nas representações. Muitas vezes, de maneira 

contraditória, ao ser “discursivamente travestida”, pode estar através de um outro 

discurso (politicamente correto), narrando-o a partir de idênticas representações. 

Operando com o conceito de diversidade cultural, o discurso do modelo sócio-

antropológico pede “respeito”, “tolerância” e “reconhecimento” dos surdos, de sua 

língua, cultura, comunidade, sem, no entanto, questionar a norma transparente, 

implícita, invisível (e por isso inquestionada) do ouvintismo e sua tentativa de 

contenção e acomodação/assimilação da alteridade surda desde os mesmos 

modelos ouvintes. 

O discurso da tolerância corre o risco de transformar-se em um pensamento 

da desmemória, de conciliação com o passado, em um pensamento letárgico que 

despeja e apaga de uma vez todo o mal-estar cultural. Vale à pena refletir sobre a 

seguinte passagem de Bauman (apud SKLIAR, 2003, p. 133): 

 



56 

 

A tolerância não inclui a aceitação do valor do outro; pelo contrário, é 
uma vez mais, talvez de maneira sutil e subterrânea, a forma de 
reafirmar a inferioridade do outro e serve de ante-sala para a 
intenção de acabar com sua especificidade – junto ao convite ao 
outro para cooperar na consumação do inevitável. A tão aclamada 
humanidade dos sistemas políticos tolerantes não vai além de 
consentir a demora do conflito final. 
 
 

Há, contudo, uma grande variedade de abordagens e, neste sentido, em 

algumas mais que em outras, as diferenças ocupam um lugar central e são 

consideradas, também, enquanto produtos históricos, culturais, resultados de 

relações de poder e não atributos essenciais e rígidos.  

Desse modo, ainda que o modelo antropológico se distancie das descrições 

da surdez e dos surdos, nos termos da deficiência e da patologia, ele não denuncia 

a incorporação da surdez dentro do discurso da deficiência, como criação, narração 

e repetição ouvinte. 

 

- A reescrita pós-colonial da surdez e dos surdos 

 

O terceiro modelo, o pós-colonial, traz a diferença enquanto algo irredutível. 

Desse modo, a diferença cultural é vista como um processo de significação na 

inscrição e articulação do hibridismo e não do exotismo. É o local exato das 

diferenças “com toda a imperfeição e as confusões políticas que a utilização desse 

termo pressupõe” (SKLIAR, 2000, p. 16) e não o da diversidade, no que tem de 

consentida/reconhecida e que mascara as normas etnocêntricas/transparentes da 

sociedade “hospedeira”. 

 

As diferenças, então, não são, uma obviedade cultural, nem uma 
marca de pluralidade apenas perceptível, se constituem em processos 
históricos, sociais, culturais e políticos; que não podem ser 
caracterizadas em termos de totalidades fixas, essenciais e 
inalteráveis; que as diferenças são sempre diferenças; que não devem 
ser entendidas como um estado indesejável, impróprio, alguma coisa 
que mais cedo ou mais tarde voltará à “normalidade” (SKLIAR, 2000, 
p. 17). 
 
 

Aproximar-se do tema desta maneira, como já foi dito, pressupõe uma 

inversão das questões e dos problemas tradicionalmente colocados. As concepções 

da surdez e dos surdos, por exemplo, como isolados em um mundo silencioso, como 
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deficientes excluídos, etc, não dão mais conta como referências únicas e últimas 

sobre o tema e vão dando espaço a outras concepções que nos dizem da 

experiência visual dos sujeitos surdos, de sua participação em uma minoria 

lingüística, de sua localização dentro do discurso da deficiência, etc. Dessa forma, 

 

De um lado estariam as formas de narrar os surdos por parte dos 
ouvintes, invenção ouvinte da surdez. De outro lado, as narrações 
dos surdos sobre eles próprios. Dar lugar às narrações surdas sobre 
a surdez constitui, dessa forma, um processo de desouvintização. O 
processo de desouvintização mencionado supõe, entre outras 
coisas, uma denúncia acerca das práticas colonialistas dos ouvintes 
sobre os surdos e, ao mesmo tempo, uma desmistificação das 
narrativas ouvintes hegemônicas sobre a língua de sinais, a 
comunidade e as produções culturais dos surdos (SKLIAR, 2000, p. 
12). 
 
 

Diante do exposto, no que se refere à educação das pessoas surdas, 

consideramos que, a partir da perspectiva filosófica, moral, psicossocial e 

pedagógica trata-se do questionamento e do deslocamento da ontologia do outro, 

aquilo que em nome do Ser, do Ser como o mesmo, acabava por reduzir e 

subordinar toda alteridade. O outro já não é um dado, senão uma perturbação da 

mesmidade, um rosto que nos sacode eticamente. A irrupção do outro é o que 

possibilita sua volta, mas não irrompe para ser bem-vindo ou desconsiderado, nem 

para ser honrado ou injuriado. Irrompe em cada um dos sentidos em que a 

mesmidade (normalidade) foi construída. Não volta para ser incluído nem para nos 

contar suas histórias alternativas da exclusão. Irrompe simplesmente e, nessa 

irrupção, acontece o plural, o múltiplo, a disseminação, a perda de fronteiras, a 

desorientação temporal, o desvanecimento da própria identidade. O outro volta e 

nos devolve nossa alteridade, nosso próprio ser outro; é o devir outro. 

Nesse momento, retomamos o conceito de práxis pedagógica, entendendo 

como a concretização da formação humana por meio de relações e ações que se 

dão entre sujeitos em suas práticas - professores (prática docente), estudantes 

(prática discente), e gestores (prática gestora) mediados pelos conhecimentos ou 

conteúdos pedagógicos no interior de um determinado contexto. Assumimos a práxis 

pedagógica enquanto ação coletiva de formação humana. 
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CAPÍTULO 2 CAMINHOS PERCORRIDOS NA VIAGEM PLANETÁRIA 

 

 Apresentamos, inicialmente, a opção metodológica que norteou a pesquisa, e 

em seguida os instrumentos que foram utilizados durante a coleta dos dados e, 

ainda, as estratégias que utilizamos para trabalhar os dados coletados. 

Entendemos a realidade social como uma totalidade complexa, na qual 

processos e fenômenos estão em permanente interação construtiva. Com essa 

compreensão, expressamos o caráter conflitivo, dinâmico e histórico da realidade 

social, bem como a pretensão de desvendar, mais que o conflito das interpretações, 

o conflito dos interesses da realidade social. Isto significa dizer que o estudo dos 

significados e sentidos atribuídos à educação de surdos, bem como à prática 

pedagógica a partir da alteridade surda, representa um esforço para compreender as 

ações humanas, historicamente constituídas, que configuram a realidade social a 

partir de sua complexidade, dinamicidade e multidimensionalidade, buscando 

desvendar suas possibilidades de mudança. 

Consideramos a própria ciência como produto da ação do homem, como uma 

categoria histórica, um fenômeno em evolução inserido no movimento das 

formações sociais4. Desse modo, concordamos com Gamboa (1989), quando afirma: 

 

A produção científica é uma construção que serve de mediação entre 
o homem e a natureza, uma forma desenvolvida da relação ativa 
entre o sujeito e o objeto, na qual o homem como sujeito veicula a 
teoria e a prática, o pensar e o agir, num processo cognitivo 

transformador da natureza (p.101). 
 
 

Em síntese, afirmamos a ciência como um produto social e histórico. 

Seguindo essa mesma abordagem teórica, compreendemos o homem como 

um ser social e histórico, embora determinado por contextos econômicos, políticos e 

culturais, o criador da realidade social e o transformador desses contextos. A 

educação é vista como uma prática social nas formações sociais e resulta de suas 

determinações econômicas, sociais e políticas; e, juntamente com outras instâncias 

culturais, é o espaço da reprodução das contradições que dinamizam as mudanças 

                                                 
4
 Tomamos formação social como uma realidade que se forma processualmente na história seja ela 
mais, ou menos, organizada ou institucionalizada (MINAYO, 2000, p. 67). 
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e possibilitam a gestação de novas formações sociais, o que significa dizer que 

consideramos que toda a vida humana é social e está sujeita a mudanças e 

transformação, tendo em vista que as pessoas agem em função de suas crenças, 

percepções e valores, e seu comportamento sempre tem um sentido, um significado, 

que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado. 

 Em relação à concepção de objeto e de sujeito e à sua relação no processo 

de conhecimento, buscamos a concreticidade – processo cognitivo, centralizado na 

relação dinâmica sujeito–objeto. A esse respeito, Gamboa (1989) esclarece: 

 

O concreto é construído como ponto de chegada de um processo 
que tem origem empírico-objetiva, passa pelo abstrato, de 
características subjetivas, e forma uma síntese, validada na mesma 
ação de conhecer, quando o conhecido (concreto no pensamento) é 
confrontado com seu ponto de partida através da prática (p.103). 
 
 

 Nesse processo, as categorias da explicação e da compreensão implicam-se 

mutuamente. As duas se dão como resultado do processo de análise, de síntese e 

do movimento; da passagem do real empírico ao abstrato e deste ao concreto 

(processos e categorias que se articulam na dinâmica do processo de 

conhecimento). 

Quanto ao nível técnico do estudo, a natureza e as características do 

fenômeno social estudado - “os significados e sentidos atribuídos à educação de 

surdos, bem como à prática pedagógica a partir da alteridade surda” - exigiram a 

utilização de procedimentos e técnicas de coleta, tratamento e análise de dados, 

marcadamente qualitativas, uma vez que as questões que investigamos pertencem a 

um universo de significados, motivos, crenças, valores e atitudes que remetem a um 

espaço mais profundo das relações, processos e fenômenos, o que significa dizer 

que nossa preocupação essencial é com o significado (MINAYO, 1992, p. 28). 

 Assim, propusemos um estudo em escolas públicas, com estudantes com 

surdez, de diferentes níveis de escolarização – Ensino Fundamental e Ensino Médio, 

buscando compreender os sentidos e significados atribuídos à educação de surdos 

e à prática pedagógica a partir da alteridade surda. 

 

Concordando com Minayo (2000) acreditamos que, através da entrevista era 

possível obter dados de duas natureza: os dados objetivos – que, também, poderiam 
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ser obtidos através de outras fontes -  e os dados subjetivos – que estão diretamente 

relacionados ao sujeito que é entrevistado, suas atitudes e opiniões. Assim, 

objetivando compreender a educação de surdos e a prática pedagógica a partir da 

alteridade surda, utilizamos a entrevista como instrumento privilegiado de coleta de 

dados. 

Apoiadas em Triviños (1987), propusemos a entrevista semiestruturada, que 

combina perguntas fechadas e abertas, para que, tivéssemos coerência com o 

objetivo de dar voz ao outro, ao distinto, ao ser surdo. Ressaltamos que as 

perguntas fundamentais que constituíram a entrevista semiestruturada não 

nasceram a priori, elas foram resultado não só da teoria que alimentou a nossa ação 

de investigador, mas, também, de toda nossa experiência profissional. Com as 

entrevistas semiestruturadas buscamos apreender o ponto de vista dos atores 

sociais previstos nos objetivos do estudo. 

O reconhecimento das especificidades da Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS em relação à língua portuguesa levou-nos à busca por encaminhamentos 

próprios que melhor atendessem ao objetivo proposto na pesquisa. Afinal, como 

registrar tantos meandros, tantos detalhes, tantas relações, para depois debruçar-

nos sobre? Há ditos que não são pronunciados; ditos que não são captados por 

gravador ou por uma fotografia e acabam perdidos sem um registro. Desta 

percepção, desdobra-se a ideia de que a captação da imagem, também, pode 

revelar-se como rica fonte de elementos a serem analisados, apesar de ainda haver 

pouca bibliografia que reflita teórica e criticamente sobre seu uso nas pesquisas em 

geral (PEIXOTO, 1998) e nas pesquisas envolvendo sujeitos surdos, em particular. 

No Brasil, a cultura de aplicação do recurso de filmagens na pesquisa e 

divulgação de informações referentes à educação de surdos mal é percebida, sendo, 

ainda, pouco utilizada. Ferramenta auxiliar para coleta de dados em pesquisa, a 

utilização da filmagem, na forma proposta neste estudo, é praticamente inédita. 

 Dessa forma, e com a autorização dos sujeitos do estudo, (Anexos A e B) 

preenchemos uma lacuna existente na pesquisa referente à educação de sujeitos 

com surdez, utilizando uma metodologia e desenvolvendo uma rotina de coleta que 

possibilitou a construção de um banco de dados filmados de fácil acesso a 

professores, sujeitos surdos, a outros pesquisadores e estudantes interessados. 

Consideramos que a observação sistemática é um dos componentes centrais 

do processo de produção do conhecimento científico. Carvalho e Pedrosa (1996, p. 
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261) afirmam que a sistematização da observação pode ser obtida “pela produção 

repetida do fenômeno focalizado ou pela exposição repetida do observador a 

ocorrências não planejadas do fenômeno”. Em qualquer dos casos, a apreensão do 

observado é construída ativamente pelo observador: é ele quem determina as 

dimensões, aspectos ou partes do fenômeno a serem privilegiados na observação. 

Nessa perspectiva, a vídeo-gravação além de permitir a repetição da 

informação coletada nas entrevistas com estudantes surdos, amplia a possibilidade 

de o observador repensar o observado, ou seja, amplifica sua capacidade de 

analisar os dados a partir do status linguístico da língua brasileira de sinais. 

Nesse sentido, as filmagens realizadas em escolas públicas, estaduais e 

municipais, ao longo dos anos de 2007 e 2008, foram feitas por câmera de vídeo 

móvel, operada pela própria pesquisadora. 

Foram realizadas sessões de 60 a 90 minutos de filmagens de produções 

espontâneas e, filmagens de entrevistas semiestruturadas com os sujeitos do 

estudo.   

As filmagens de produções espontâneas tais como estrutura física das 

Escolas; salas de aula, área de recreio, disposição de mobiliário, somadas às 

entrevistas nos ajudaram a compreender o nível de acessibilidade física, 

acessibilidade atitudinal, e acessibilidade pedagógica nas referidas Escolas. 

Os Caminhos percorridos deram-nos a impressão de uma interminável 

Viagem, com paradas em diferentes estações – as escolas, nas quais identificamos 

pontos luminosos – os estudantes. 

Uma vez que trabalhávamos com imagens, permanentemente, tivemos 

preocupação com a questão da privacidade das Escolas e dos Estudantes. Nesse 

sentido, recorremos a uma metáfora - Uma  Viagem Planetária, através das escolas 

públicas denominadas de Escolas/Planetas – Mercúrio, Vênus, Júpter, Saturno, e 

Marte, e nomeando os estudantes de Estudantes/Estrelas – Estrela da Manhã, 

Estrela da Tarde, Estrela Polar, Estrela Nova, Estrela do Pastor. 

As entrevistas com os estudantes surdos foram realizadas com a ajuda de um 

profissional intérprete em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, filmadas, arquivadas 

e editadas, o que nos exigiu assistir inúmeras vezes. As filmagens das entrevistas 

foram assistidas por três profissionais. A primeira profissional a assistir as filmagens 

foi a pesquisadora, professora bilíngue, com domínio de LIBRAS, a segunda 

profissional foi uma intérprete, credenciada e com reconhecimento do Ministério de 
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Educação – MEC, e a terceira pessoa a assistir foi uma jovem surda, ex-aluna da 

Escola Vênus, com Ensino Médio concluído. Todo esse esforço teve como objetivo 

uma aproximação mais fidedigna dos dados. 

 Para registro das filmagens utilizamos protocolo de transcrição, (Apêndice B), 

com os elementos do contexto e tradução para língua portuguesa. 

As gravações foram editadas e compiladas em um “DVD”, e poderão 

constituir-se em material a ser utilizado em Programas de Formação de Professores, 

em eventos de natureza científica, tais como: Cursos, Seminários, Congressos, 

Encontros, etc, bem como com os próprios sujeitos do estudo. 

 Para tratar os dados coletados trabalhamos com a Análise de Conteúdo, a 

qual é definida por Bardin (1988, p. 31) como um  

 

Conjunto de técnicas de análise de comunicações visando, por 
procedimentos sistemáticos, e objetivos de descrição do conteúdo 
das mensagens, obter indicadores permitindo inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção e recepção 
dessas mensagens. 
 

 

Considerando que a análise de conteúdo presta-se a tudo que é dito ou 

escrito, buscamos compreender, através de um conjunto de técnicas, subjetividades, 

significados e significantes no conjunto do material coletado, e dessa forma 

identificar a concepção de surdez e de prática pedagógica a partir das narrativas 

surdas.  

 A “Viagem Planetária” realizou-se em dois percursos. O primeiro deles – o 

estudo exploratório, apresentado no capítulo três, possibilitou-nos a primeira 

aproximação com os achados do universo da pesquisa, e, nos desafiou a prosseguir 

a “Viagem Planetária”. O segundo percurso – Novos Caminhos da Viagem 

Planetária, apresentado no capítulo quatro, permitiu-nos ampliar, e, redefinir o 

universo de pesquisa.  
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CAPÍTULO 3  APROXIMAÇÃO DOS ACHADOS DO UNIVERSO DE PESQUISA 

 

Neste capítulo, apresentamos uma  aproximação com o objeto da pesquisa, 

através do estudo exploratório que desenvolvemos, com a finalidade de validar os 

instrumentos que foram utilizados no estudo proposto, bem como de verificar a 

adequação dos procedimentos de coleta e análise. 

 

3.1 Caracterização do Campo 

 

Inicialmente, a partir do Censo Escolar 2006, fizemos um levantamento das 

escolas públicas estaduais e municipais na cidade de Recife que oferecem 

escolarização para alunos surdos. Com esse levantamento localizamos 18 escolas 

estaduais distribuídas em duas Gerências Regionais de Educação – GRE, Norte e 

Sul, e 06 escolas municipais distribuídas em 03 Regiões Político-Administrativas – 

RPA. Feito este levantamento, elegemos como critérios: a) escolas com maior 

quantitativo de alunos surdos matriculados, b) matrícula nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino, e c) localização. Obedecendo aos critérios, selecionamos 

inicialmente 04 escolas públicas. Das 04 escolas, escolhemos 02 levando em conta 

a localização estratégica das mesmas, próximas a dois grandes corredores de 

transporte coletivo, o que favorece o atendimento da população com surdez de 

vários bairros, bem como da região metropolitana. 

Em seguida, entramos em contato com as duas instituições para a realização 

do estudo, localizadas nos bairros das Graças e Boa Vista. Uma escola pertence ao 

sistema público estadual e a outra ao sistema municipal de ensino.  A instituição do 

sistema estadual oferece educação desde as séries iniciais do Ensino Fundamental 

até o Ensino Médio, iniciando o atendimento a alunos com surdez na década de 80. 

Já a escola municipal, ela oferece o Ensino Fundamental, séries iniciais e finais, e a 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA, no entanto, com relação ao 

trabalho com estudantes surdos, este iniciou a partir de 1992. Nas duas escolas 

encontramos classes especiais constituídas só por alunos surdos, bem como 

classes no ensino regular com alunos surdos integrados/incluídos5.  

                                                 
5
 Usamos  a expressão integrados/incluídos por entendermos que a inclusão escolar é um processo histórico e 

social, e, portanto, encontra-se em construção. 
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Realizamos o estudo com um grupo de estudantes com surdez de ambos os 

sexos dessas duas instituições. 

Nossa entrada no campo deu-se em agosto de 2007, permanecendo até 

junho de 2008, uma vez que fomos ampliando o universo de escolas e de sujeitos já 

em função da totalidade do estudo. 

A seguir caracterizaremos os sujeitos que fizeram parte do estudo 

exploratório para possibilitar uma melhor leitura dos dados. 

 

3.2 Caracterização dos sujeitos 

  

A amostra foi constituída por vinte (20) estudantes surdos matriculados em 

séries e ciclos do ensino fundamental, ensino médio e na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos – EJA (Módulos I, II e III), em classes especiais e 

integrados/incluídos no ensino regular. Os participantes foram selecionados 

conforme as suas disponibilidades, desejos e vontades em participar. 

  Embora não se tenha definido como critério o gênero para seleção dos 

sujeitos participantes do estudo exploratório, 10 (dez) foram do sexo masculino e 10 

(dez) do sexo feminino.  

 Em relação aos níveis e modalidades de ensino, oito estudantes 

encontravam-se no ensino fundamental, séries iniciais e finais; dez estudantes 

cursavam a modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA (Módulos I, II e III) 

e, apenas, dois alunos cursavam o ensino médio, (Tabela 1). Em síntese, tratou-se 

de um grupo de estudantes concentrado nas séries iniciais do ensino fundamental, 

como mostra a Tabela 1. 

 

Tabela 1: Nível e modalidade de ensino dos participantes da amostra 

Nível de ensino Nº de Sujeitos % 

Ensino Fundamental 

EJA (Módulos I, II e III) 

Ensino Médio 

08 

10 

02 

40% 

50% 

10% 

Total 20 100% 

  

 



65 

 

 A faixa etária dos participantes deste estudo estava situada numa escala 

intervalar que varia de 15 a 42 anos, sendo que a maioria dos sujeitos encontrava-

se na faixa compreendida entre 20 e 30 anos (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Faixa etária dos alunos participantes da amostra  

Faixa Etária Freqüência % 

 De 15 a 19 anos 

De 20 a 30 anos 

De 31 a 42 anos 

07 

11 

02 

35% 

55% 

10% 

 Total 20 100% 

 

 

3.3 Os instrumentos de coleta e análise dos dados 

 

 Nessa etapa de aproximação dos achados do universo de pesquisa, a coleta 

de dados consistiu na realização de 20 (vinte) entrevistas semiestruturadas, 

conforme o roteiro no (Apêndice A), realizadas em Língua Brasileira de Sinais – 

LIBRAS, gravadas através de uma filmadora fixa, localizada em ponto estratégico 

com o consentimento dos estudantes, e dos responsáveis. As entrevistas tiveram 

em média uma duração de 90 minutos cada. 

 Além das filmagens das entrevistas, registramos algumas imagens das 

dependências das duas instituições, tais como salas de aula, o pátio, o mobiliário 

buscando identificar aspectos relativos à acessibilidade atitudinal, acessibilidade 

física, acessibilidade pedagógica. 

 Paralelamente à realização das entrevistas fomos organizando os arquivos 

com o material gravado. 

 Assistimos as entrevistas inúmeras vezes, e a partir de então iniciamos as 

transcrições das mesmas, registrando-as no protocolo conforme o modelo do 

(Apêndice B). 

  À medida que fazíamos as transcrições iniciávamos a organização dos dados 

coletados. Primeiramente construímos uma listagem de forma linear, e, em seguida, 

organizamos os respectivos dados em duas grandes categorias: 1) aspectos da 

instituição família, 2) aspectos da instituição escola. 
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3.4 Primeiros achados sobre a Educação de Surdos 

 

 Apresentamos a seguir os primeiros achados do estudo nas duas categorias: 

aspectos da instituição família, e aspectos da instituição escola. 

 

 3.4.1 Aspectos da instituição família 

  

Dos estudantes pesquisados, todos os vinte eram filhos de pais ouvintes e 

não aprenderam LIBRAS na família. Tiveram acesso a LIBRAS com mais de doze 

anos, conforme sinalizou o estudante do ensino fundamental integrada/incluído:  

                                      

                         Aprendi com os amigos, com os intérpretes, olhando outros surdos  
                        conversarem, encontrando  com outros surdos. (Estrela1) 

 

 

Ao declarar que pai, mãe, irmãos e irmãs são ouvintes, o estudante da EJA, 

classe especial  reforça em LIBRAS:                     

 

                        Em casa, e na família, não tem surdo. Só eu surdo. (Estrela2) 

 

 

As narrativas dos estudantes surdos expressam um modelo de 

representação e significação da surdez, e da alteridade deficiente, o modelo 

colonial. Para Skliar (2000), nesse modelo, o outro é colocado em posição de 

objeto, de inferioridade, a alteridade é inscrita em fronteiras de inclusão/exclusão, é 

um local marcado pela invenção dos surdos. Esse modelo, ainda, incapacita o 

sujeito surdo, subordinando  sua língua e sua cultura. 

 

3.4.2 Aspectos da instituição escola 

 

Exceto dois dos sujeitos, um que iniciou a escolaridade aos 4 anos de idade 

em classe especial e permanece na mesma escola com 20 anos e cursando a 8ª 

série do ensino fundamental, e outro que iniciou com 5 anos de idade e encontra-se 

atualmente com 17 anos e na 7ª série, os demais sujeitos iniciaram a escolaridade 



67 

 

com 9 anos ou mais; uns em escolas da rede no ensino regular em classes 

regulares, nas quais busca-se, em princípio, atender as necessidades educacionais 

de todos os estudantes,  outros em “escola especial para surdos” de base oralista, 

ou seja, em escolas que se caracterizam, sobretudo, por práticas educativas 

segregadoras, outros, também, na rede de ensino, mas em classe especial de 

surdos, onde tem predominado práticas integradoras. 

Alguns estudantes declararam: 

  

                      Sei ler e escrever pouco, bem como sei LIBRAS pouco.(Estrela4, 8 e    

                       10) 

 

 

Os estudantes das classes especiais declararam ainda que: 

 

                       Gosto de estudar. (Estrela4) 

 
                         Gosto da escola. (Estrela8) 
 

                         Gosto dos amigos. (Estrela10) 
 

 mas, consideram que a escola é difícil, principalmente, as disciplinas: 

 

                                   Português, matemática, física e química. (Estrela8 e10) 

 

 As disciplinas, física e química, foram citadas pelos dois alunos do ensino médio. 

 

Os dados acima revelam que, tanto em escolas com práticas segregadoras, 

quanto em escolas com práticas integradoras, a educação de estudantes surdos 

constitui-se enquanto um desafio do cotidiano escolar, tendo em vista as barreiras 

da comunicação e sinalização, difíceis de serem removidas e responsáveis pelo 

fracasso escolar. 

Em relação à continuidade dos estudos, os sujeitos manifestaram a intenção 

de continuar os estudos, mas têm expectativas de parar no ensino médio. O ensino 

superior – a faculdade, e universidade apresentam-se como uma impossibilidade 

para os sujeitos. Dos vinte sujeitos entrevistados, apenas um afirma: 
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                       Talvez no futuro faça vestibular.(Estrela10) 

 

 Os demais alegam que é muito difícil e não vão conseguir cursar. 

 
                                  Vou parar de estudar no Ensino Médio, é muito difícil, sei que  
                                  não vou conseguir o vestibular, a faculdade. (Estrela4, 8, 12 e 14) 
 

 

 Nesse momento, problematizamos a discussão sobre a inclusão de 

estudantes surdos no sistema regular de ensino, e recorremos a Sassaki (1997) que 

compreende a inclusão enquanto “processo” pelo  qual a sociedade se adapta, para 

poder incluir. A baixa expectativa dos estudantes com surdez em relação ao ensino 

superior decorre de suas experiências em escolas segregadoras e integradoras. Um 

ensino superior inclusivo precisa ser planejado para que não se configure, apenas, 

como mais uma experiêncis integradora. 

 Os sujeitos matriculados na Educação de Jovens e Adultos – EJA afirmaram 

que interromperam o itinerário escolar por algum motivo. Os do sexo feminino 

alegaram casamento e filhos; os do sexo masculino citaram mudança (do interior 

para cidade), distância da escola, trabalho, a segurança, e a não aprendizagem. 

 

                                   Eu casei, fiquei grávida, e precisei cuidar da casa, do filho, do 
                                      marido, e parei de  estudar. (Estrela11)  
 
                                     Eu morava no interior, e me mudei para cá. Fui trabalhar em          
                                     construção, ajudante de pedreiro, por isso parei a  escola.(Estrela13)  
 
 

       Os dados da Educação de Jovens e Adultos revelam que essa modalidade de 

ensino recebe grande parcela de estudantes surdos, muito embora não exista uma 

proposta de Educação de Jovens e Adultos construída para os estudantes com 

surdez. 

       As lembranças da primeira escola e da professora tais como: nome, 

características, sinal, para estes sujeitos são quase inexistentes. Em relação às 

lembranças da primeira escola e da professora, eles referiram-se ao fato de serem 

surdos e estudarem junto com ouvintes e avaliaram esta situação como ruim: 

 

                                     Não lembro o nome da professora, ela era chata, só falava, falava,  
                                     mas eu não entendia nada. (Estrela4) 
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Apenas uma aluna mencionou como lembrança que: 

 

                                  Na escola, eu desenhava, pintava e copiava, Era ruim. Só.  
                                    (Estrela5) 

 

  Podemos inferir, a partir dessas falas acima, que as experiências negativas 

levaram os sujeitos a não desejarem uma educação junto com ouvintes, visto que 

esta significou uma experiência de integração, e, não, ainda, de inclusão. 

 As expectativas em relação à escola atual estavam relacionadas à  

aprendizagem, e a importância de estudar. 

 

                                  Eu preciso estudar, continuar na escola, não parar de                                     

                                    estudar. É importante para o meu futuro. (Estrela6) 
 

Quanto às atividades que realizam cotidianamente na escola, os sujeitos 

citaram:  

 

                                    É bom, eu converso com os amigos surdos, e estudo. (Estrela7,8 e 9) 

 

 

 mas não especificam o que estudam. Entretanto, insistindo nesse aspecto, alguns 

se referiram a:  

 

                                   Eu  copio do  quadro, faço  tarefas no  caderno, faço  provas,  e  
                                     aprendo   português, matemática, ciências. Aprendo pouco, mas   
                                     aprendo. Preciso aprender mais. (Estrela10)                                         
                                      

 

No que diz respeito à trajetória escolar, dos vinte estudantes entrevistados 

apenas um fez referência à participação da família, do intérprete e do professor 

itinerante: 

 

                           Em casa tenho ajuda, o intérprete ajuda, o professor itinerante,  
                           também, ajuda. (Estrela12) 
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associando esta participação à palavra  reforço. 

 

Em relação à qualidade da escola atual, o único fator citado por dois 

estudantes integrados/incluídos foi a presença do intérprete: 

 

                         O  intérprete  é  bom. É importante. Ajuda  o  surdo. Precisa  mais   
                         intérprete. (Estrela9 e10). 

 
 

Uma primeira análise dos dados coletados neste estudo exploratório anuncia 

uma concepção de surdez, de prática pedagógica, e da educação dos sujeitos do 

estudo, o que nos desafiou a prosseguir a “Viagem Planetária,” visto a importância 

de realizarmos um estudo com maior profundidade sobre a realidade investigada, 

fazendo os ajustes metodológicos necessários, objetivando desse modo, contribuir, 

através do processo de desouvintização da educação de estudantes com surdez, 

para gerar reflexões e mudanças efetivas nas políticas de educação de estudantes 

com surdez. 
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CAPÍTULO 4 NOVOS CAMINHOS  DA VIAGEM PLANETÁRIA 

 

 A partir das primeiras análises dos dados obtidos no estudo exploratório 

definimos como universo de investigação para a continuidade do estudo os 

estudantes com surdez do Ensino Fundamental I e II e EJA (módulos I, II e III) de 

escolas públicas estaduais e municipais. Uma vez que o número de estudantes com 

surdez, cursando o Ensino Médio, mostrou-se muito pequeno, e isso não nos 

possibilitaria a compreensão real da educação de estudantes surdos nessa 

modalidade de ensino, resolvemos não trabalhar com eles. Nosso grupo de sujeitos 

que participaram efetivamente da pesquisa foram os seguintes: 

 

Tabela 3. Grupo de sujeitos da pesquisa 

Esfera 

Administrativa 

Nível de Ensino Formas de 

Atendimento 

Número de 

Estudantes 

Estadual e 

Municipal 

Fundamental I Classe Especial 28 

Estadual e 

Municipal 

Fundamental II Integrados/incluídos 25 

Total   53 

 

 

 Tomadas as definições acima, prosseguimos na constituição do nosso 

Corpus, numa viagem planetária por cinco escolas municipais e estaduais, 

nomeadas de Planetas: Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno e Marte,  selecionadas a 

partir do Censo Escolar 2006, visualizando os estudantes/estrelas com surdez do 

Ensino Fundamental I e II, apresentados na tabela a seguir. Desse modo, o campo 

de investigação passou então de duas escolas, no estudo exploratório, para cinco 

escolas na pesquisa propriamente dita. 
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                   Tabela 4: Relação de Escolas e número de estudantes 

ESCOLAS REDE Estudantes 

1. Escola Mercúrio Municipal 08 

2. Escola Vênus Municipal 10 

3. Escola Júpiter Estadual 11 

4. Escola Saturno Estadual 14 

5. Escola Marte Estadual 10 

 Total 53 

 

 

 

4.1 Definição dos sujeitos surdos 

  

 A definição dos sujeitos deste estudo deu-se a partir de uma grande 

constelação constituída por cinqüenta e três estudantes com surdez, denominados 

de: estudantes/estrelas. A grande constelação foi o nosso primeiro Corpus. 

 

4.1.1 Corpus 1: A grande constelação 

 

 O Corpus 1 foi constituído pelo total dos cinqüenta e três estudantes do 

Ensino Fundamental I e II e de EJA (módulo I, II, e III) das cinco Escolas/Planetas 

públicas: Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Marte. 

 A primeira leitura dos dados coletados feita no Corpus 1 possibilitou-nos 

visualizar duas realidades bem distintas: 1) estudantes/estrelas atendidos em Classe 

Especial, e 2) estudantes/estrelas integrados/incluídos atendidos no ensino regular. 

A partir daí sub-dividimos o Corpus 1 em dois Corpus: o Corpus 1.1 constituído por 

vinte e oito estudantes/estrelas com surdez, frequentando “Classe Especial” em 

duas escolas municipais – Escolas/Planetas Mercúrio e Vênus -, e uma escola 

estadual – Escola/Planeta Marte -, e o Corpus 1.2 constituído por vinte e cinco 

estudantes/estrelas com surdez, freqüentando o ensino regular – 

integrados/incluídos em duas escolas estaduais – Escolas/Planetas Júpiter, Saturno. 

 A escolha dos sujeitos, a partir dos Corpus 1.1 e 1.2, levou-nos a optar pela 

realização de um sorteio com os estudantes/estrelas, de cada uma das cinco 
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Escolas/Planetas, uma vez que não seria possível analisar a totalidade dos 

cinquenta e três estudantes com surdez. Assim, chegamos ao Corpus 1.3 

constituído por cinco estrelas que nomeamos: 1) Estrela da Manhã, 2) Estrela da 

Tarde, 3) Estrela do Pastor, 4) Estrela Nova, 5) Estrela Polar, conforme 

apresentamos no quadro abaixo: 

 

Corpus 1.3 

Estudantes/Estrelas Escolas /Planetas 

Estrela da Manhã Mercúrio 

Estrela da Tarde Vênus 

Estrela do Pastor Marte 

Estrela Nova Saturno 

Estrela Polar Júpiter 

 

Frente à opção acima, fizemos a escolha do modo de investigação – estudo 

multicasos - por compreendermos que o estudo de mais de uma realidade - 

estudantes cursando o Ensino Fundamental I e II e EJA (módulos I, II e III), 

atendidos em Classes Especiais e integrados/incluídos - permite uma maior 

abrangência do objeto de pesquisa, possibilitando a comparação das informações 

coletadas que “visa descobrir convergências entre vários casos” (LESSARD-

HERBERT; GOYETTE; BEUTIN, 2005, p. 170). 

 

 4.2 Os instrumentos de coleta e análise de dados 

 

 Prosseguimos com a realização das entrevistas semiestruturadas com os 

estudantes com surdez. Nesta fase, realizamos 33 (trinta e três) entrevistas com 

estudantes do Ensino Fundamental, e contamos com a colaboração de uma 

profissional intérprete de Língua Brasileira de Sinais. Desse modo, ora realizávamos 

as entrevistas, ora realizávamos as filmagens. 

 Procedemos de forma semelhante ao estudo exploratório quanto à 

organização dos dados. Fomos paralelamente organizando o material em arquivos, 

e assistindo às entrevistas. Nesta etapa do trabalho, para assistir as entrevistas 

contamos com mais duas profissionais: a intérprete de LIBRAS, e uma jovem com 

surdez com o Ensino Médio concluído. 
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 Da mesma forma como no estudo exploratório, utilizamos o protocolo de 

transcrição para registrar as entrevistas.  

 As informações extraídas das entrevistas foram sendo listadas, e, em 

seguida, foram agrupadas em 05 (cinco) categorias, e sub-categorias, organizadas 

em  um quadro apresentado no próximo Capítulo – Uma  leitura dos dados, no item 

5.2. 
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CAPÍTULO 5 UMA LEITURA DOS DADOS 

 

 Neste capítulo apresentamos a análise dos dados coletados, através da 

leitura do instrumento utilizado na pesquisa: entrevistas semiestruturadas com 

estudantes surdos de Classes Especiais e integrados/incluídos do Ensino 

Fundamental I e II e de EJA (módulos I, II e III) de escolas estaduais e municipais. 

 Iniciamos nossa leitura de dados com a caracterização das Escolas-Planetas, 

em seguida, passamos à apresentação dos estudantes-estrelas. 

 

5.1 Caracterização das Escolas-Planetas 

 

 A investigação de mais de uma realidade mostrou-nos a necessidade de uma 

caracterização das Escolas-Planetas, o que passamos a fazer abaixo:  

 

- Escola Mercúrio 

 Situada na região oeste da cidade do Recife, a Escola Mercúrio pertence à 

rede municipal de ensino do Recife, oferece os Ciclos 1 e 2, e tem apenas uma 

“Classe Especial” para alunos com surdez, com, aproximadamente, oito anos de 

funcionamento. 

 Com uma estrutura física razoável, Mercúrio já passou por reformas, 

apresentando atualmente salas de aula amplas, arejadas e com boa iluminação, 

além de uma diretoria, uma secretaria, um laboratório de informática e uma área 

coberta para recreio, lazer, esportes. Apesar da reforma, Mercúrio, ainda, precisa de 

mudanças estruturais para assegurar a acessibilidade. 

 Os gestores da Escola/Planeta Mercúrio, bem como o corpo administrativo, 

não têm nenhum conhecimento de LIBRAS.  

 Diariamente, no início dos turnos, os estudantes formam em “filas” na área 

coberta para as orações, saudações e avisos. Nessa ocasião, em muitos dias, os 

estudantes surdos são excluídos das informações, pela ausência de um profissional 

com fluência em LIBRAS. 

 A professora de Mercúrio é graduada e tem boa fluência em LIBRAS. Na sala 

de aula, as carteiras estão distribuídas em um semicírculo o que favorece as 

características dos estudantes surdos. As atividades são realizadas em Língua 
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Brasileira de Sinais. Em alguns meses de 2008, a professora da “Classe Especial” 

contou com a colaboração de uma instrutora – uma estudante surda do ensino 

médio, na condição de estagiária.  

 Os estudantes surdos participam das atividades de merenda e recreio, junto 

com os demais estudantes da Escola, mas não percebemos interação entre eles, 

uma vez que os estudantes ouvintes não sabem LIBRAS.  

 O ambiente da Escola/Mercúrio nos reporta a Souza (2007) quando nos 

adverte no sentido de que uma prática pedagógica não se reduz à prática docente. A 

prática pedagógica é constituída de pólos, o pólo gestor, o pólo docente, e pólo 

discente. Dessa forma, apesar da professora da Escola /Mercúrio ter boa fluência 

em LIBRAS não é suficiente para que os estudantes possam participar no conjunto 

das atividades da Escola. Tal situação nos revela que a singularidade do estudante 

surdo, ainda, não vem sendo reconhecida pela totalidade da Escola. 

 

- Escola Vênus 

 A Escola Vênus também pertence à rede municipal de ensino conforme 

apresentamos anteriormente; está situada próxima a dois grandes corredores de 

transporte coletivo e atende a comunidade do Recife e de toda a Região 

Metropolitana. 

 A estrutura física da Escola/Planeta Vênus é precária. Em verdade, Vênus 

tem uma estrutura de casa adaptada para escola. Ela é constituída por 09 espaços 

adaptados, sendo 05 dormitórios da estrutura original e 04 salas construídas nos 

fundos do terreno, que funcionam como sala de aula, direção, secretaria, sala de 

professores, laboratório de informática e uma sala de atendimento pedagógico – 

SAPE. Vênus não dispõe de biblioteca, área de esporte e lazer, auditório, sala para 

vídeo. 

 Em relação à acessibilidade, a Escola/Planeta Vênus já realizou algumas 

adaptações, tais como: construção de rampa, sinalização luminosa, mas, ainda, 

necessita de alargamento nas portas, barras para apoio em banheiros, corrimão 

para escadas,  mas apoiadas em Sassaki (1997)  que afirma que a acessibilidade 

exige a transformação nos ambientes físicos ( espaços, equipamentos, meios de 

transporte, comunicação, etc) e na mentalidade de todas as pessoas, entendemos 

que a Escola /Planeta Vênus, ainda, não precisa perseguir uma acessibilidade 

atitudinal, e pedagógica. 
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 Os recursos humanos são os seguintes: uma dirigente, um vice, uma 

coordenadora pedagógica, dois auxiliares de disciplina, dez professores para os 

Ciclos 1 e 2, e Educação de Jovens e Adultos – EJA, seis professores e oito 

estagiários para os Ciclos 3 e 4, uma secretária, cinco estagiários de secretaria, 

duas merendeiras, três auxiliares de serviços. Durante alguns períodos, meses finais 

do ano de 2007 e meses iniciais de 2008, Vênus contou com um profissional 

intérprete de LIBRAS, mas que foi remanejada para ministrar a disciplina LIBRAS 

nos anos 1 e 2 dos Ciclos 3 e 4. 

 A Escola/Planeta Vênus iniciou o atendimento a alunos com surdez em 1993 

em “Classes Especiais” não seriadas, para estudantes surdos oriundos de uma 

Escola Especial. Progressivamente, Vênus foi ampliando o atendimento a 

estudantes das séries finais do Ensino Fundamental, atualmente Ciclos 3 e 4 nas 

seguintes formas de atendimento: classes especiais e integrados/incluídos. Apesar 

de há mais de uma década atender estudantes com surdez, os professores da 

Escola/Planeta Vênus têm pouca fluência em LIBRAS, da mesma forma que os 

gestores e o corpo administrativo da escola. 

 As atividades de merenda e recreio são realizadas, num só momento, para 

todos os estudantes da Escola/Planeta Vênus, ouvintes e surdos, mas não 

percebemos interação entre eles. 

 O ambiente da Escola/Planeta Vênus revela uma movimento de aproximação 

com as atuais perspectivas da educação de surdos, visualizado através de ações de 

aproximação entre estudantes surdos e ouvintes, da presença da disciplina LIBRAS 

nos Ciclos 3 e 4, o que pode significar um maior grau de reconhecimento da 

alteridade surda. 

 

- Escola Júpiter  

 A Escola/Planeta Júpiter é da rede estadual de ensino, uma escola de grande 

porte. Júpiter oferece da educação infantil até o ensino médio. Situada em um 

grande corredor de transporte coletivo, a clientela de Júpiter reside nas várias zonas 

do Recife, Zona Norte, Sul, Leste e Oeste, bem como em municípios da região 

metropolitana, Olinda, Abreu e Lima, Paulista, Camaragibe, Cabo, Jaboatão. 

 A estrutura física da Escola/Planeta Júpiter é boa. Em 2001, ela passou por 

uma grande e longa reforma. Júpiter é uma escola com razoável acessibilidade uma 

vez que atende não apenas estudantes com surdez, mas, também, estudantes 
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cegos e com baixa visão integrados/incluídos no Ensino Fundamental II e Ensino 

Médio. Embora tenha passado por ampla reforma, a Escola/Planeta Júpiter, ainda 

conservou uma marcante divisão de espaços - uma área quase isolada para 

estudantes surdos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 

 O ambiente físico da Escola/Planeta  Júpter conforma uma concepção de 

surdez enquanto deficiência, enquanto falta,  segregando os estudantes surdos e, 

dessa forma, comprometendo a circulação do estudante surdo pelos demais 

ambientes da escola. 

 As atividades de recreio e merenda acontecem no mesmo momento para toda 

Escola, mas a separação, estudantes surdos e estudantes ouvintes, ainda, é visível. 

Durante o recreio não há circulação de estudantes ouvintes na área dos estudantes 

surdos, o que sugere uma educação de surdos baseada em um paradigma 

excludente. Essa forma de reconhecer a alteridade apoiada em contrastes binários 

surdos/ouvintes, falante/não falante, normal/anormal, oralidade/gestualidade tem 

base em uma forma iluminista de conhecer o outro, que essencializa e naturaliza as 

diferenças. 

 O quadro de professores da Escola/Planeta Júpiter do Ensino Fundamental II 

e Médio é constituído por grande número de estagiários. 

 A Escola/Planeta Júpiter oferece a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

I aos estudantes com surdez em “Classes Especiais”, e o Ensino Fundamental II e 

Ensino Médio em forma integrados/incluídos. Frente a essa realidade, dispõe de 

sete professores itinerantes, cinco intérpretes de LIBRAS, um instrutor (surdo), e, 

ainda, uma Sala de Atendimento Educacional Especializado – SAEE, espaço 

pedagógico onde se complementa e suplementa a escolarização dos estudantes 

com diferenças humanas. 

 Os professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I têm pouca 

fluência em LIBRAS, entretanto, no Ensino Fundamental II e Ensino Médio os 

professores graduados e pós-graduados não têm conhecimento em LIBRAS. Essa 

realidade chama-nos a atenção para a questão da formação inicial e continuada de 

professores de estudantes surdos, investigada por nós no Curso de Mestrado, 

quando buscamos compreender os reflexos do Programa Nacional de Apoio à 

Educação de Surdos em sua vertente de Formação de Professores. Nessa ocasião, 

pudemos constara que o referido Programa reduz a formação a um instrumento para 
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solucionar problemas da prática, distanciando-se da ideia de formação enquanto 

prática reflexiva, vista num contexto sócio-político-economico-cultural mais amplo. 

 

- Escola Saturno 

 A Escola Saturno, também, da rede estadual está localizada na região oeste 

do Recife. Atualmente, ela dispõe de uma razoável estrutura física, uma vez que 

passou por um longo período de reforma.  

 Apesar de ter passado por uma ampla reforma na estrutura física, 

percebemos uma divisão no espaço físico da Escola, ou seja, uma área, quase 

reservada, destinada aos anos iniciais do Ensino Fundamental I, que atende, 

apenas, estudantes com surdez, o que dificulta a interação entre surdos e ouvintes. 

Nos horários de recreio observamos, apenas, a presença de estudantes surdos na 

área reservada aos anos iniciais do Ensino Fundamental.  Tal situação revela-nos as 

marcas de um modelo de educação de estudantes surdos segregador e, excludente. 

 Saturno oferece há mais de dezoito anos o Ensino Fundamental I e II e 

Ensino Médio para estudantes com surdez. Os anos iniciais do Ensino Fundamental  

ainda funcionam em forma de “Classes Especiais”, já as séries finais deste nível de 

Ensino e o Ensino Médio funcionam na forma integrado/incluído. Esse quadro revela 

o quanto a educação de  estudantes surdos conforma-se em modelos distintos. 

 Os recursos humanos são os seguintes: uma dirigente, uma vice, uma 

coordenadora pedagógica, quatro professores para os Ciclos 1 e 2 e Educação de 

Jovens e Adultos – EJA, doze professores e oito estagiários para os Ciclos 3, 4 e 

Ensino Médio, uma secretária, cinco estagiários de secretaria, duas merendeiras, 

três auxiliares de serviços.  

 No que se refere ao atendimento aos estudantes com surdez, Saturno conta 

com dois professores itinerantes, dois intérpretes de LIBRAS e uma Sala de 

Atendimento Educacional Especializado – SAEE. Essa realidade da Escola/Planeta 

Saturno revela que em seu interior convivem diversos modelos de atendimento ao 

estudante surdo, desde a classe especial, até a integração/inclusão, expressão por 

utilizada e explicitada na nota número 5, na página 63. 

 Os professores do Ensino Fundamental I têm pouca fluência em LIBRAS, 

entretanto, os professores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio não têm 

conhecimentos de LIBRAS. Os gestores de Saturno, bem como seu corpo 

administrativo, têm pouco conhecimento de LIBRAS. 
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- Escola Marte 

 Localizada na zona oeste de Recife, Marte, escola da rede estadual de 

ensino, oferece desde 1981 o atendimento a estudantes com surdez em Classes 

Especiais. Embora há mais de 20 anos ofereça atendimento a estudantes com 

surdez, a estrutura física de Marte é precária, principalmente em relação à 

localização e ao espaço das Classes Especiais, em número de duas. 

A realidade da Escola/Planeta Marte chama-nos a atenção quanto à prática 

pedagógica que conforma a educação de estudantes surdos, bem como dos 

sistemas educacionais. Com mais de duas décadas oferecendo o atendimento a 

estudantes surdos, as barreiras arquitetônicas à inclusão continuam presentes de 

maneira acentuada, o que dificulta superar outras barreiras, tais como as atitudinais, 

e a pedagógica. 

 A acessibilidade a uma das Classes Especiais é  praticamente inexistente, 

obrigando a circulação de estudantes e professor dessa turma ocorrer pelo interior 

da outra Classe Especial. Além disso, a área onde se localizam tais Classes 

Especiais fica próxima aos espaços administrativos da escola, a direção, e a 

secretaria, e afastadas das demais salas de aula da escola. Essa localização física 

das “Classes Especiais” não possibilita uma interação entre estudantes surdos e 

estudantes ouvintes, ou seja, são territórios demarcados. 

 Os recursos humanos existentes em Marte para o atendimento aos alunos 

com surdez são as duas professoras das Classes Especiais. A professora de uma 

das Classes Especiais tem proficiência em LIBRAS, atuando inclusive como 

intérprete em outra escola, em outro horário, entretanto, a outra professora não tem 

conhecimento de LIBRAS. 

  A situação dos recursos humanos revela-nos a problemática da formação de 

professores de estudantes surdos, e, ainda, denuncia como a prática pedagógica é 

reduzida à prática docente. 

 Os gestores e o corpo administrativo, em Marte, não têm conhecimento em 

LIBRAS, o que compromete a prática pedagógica da escola. 

  

A caracterização das Escolas-Planetas evidencia, nas diferentes instituições, 

a ausência de uma intencionalidade de ações em prol da educação de estudantes 

surdos, envolvendo os diferentes sujeitos do processo, ou seja, não percebemos  

uma prática pedagógica concebida enquanto ações coletivas conformada pelas 
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interações de seus diferentes sujeitos (docentes, discentes e gestores) como nos 

sugere Souza (2007). Desse modo, não identificamos nas Escolas/Planetas 

nenhuma intencionalidade de ações em benefício da qualidade da educação de 

estudantes surdos. O desafio cotidiano para superar o fracasso e a evasão escolar 

parece que é apenas do professor da sala, ou seja, o desafio não faz parte do 

conjunto da instituição escolar. 

No que se refere ao pólo gestor, as dificuldades vão desde a falta de 

acessibilidade nas estruturas físicas, à falta de acessibilidade comunicacional – o 

desconhecimento da LIBRAS por gestores e corpo administrativo.  A acessibilidade 

é condição fundante para uma educação inclusiva como nos adverte Sassaki (1997). 

Da mesma forma, no pólo dos discentes percebemos a inacessibilidade 

comunicacional, tanto pela ausência da disciplina LIBRAS no currículo das 

Escolas/Planetas, quanto pelo pouco conhecimento da LIBRAS por parte de 

docentes e gestores. 

Em sua maioria, nas Escolas-Planetas a prática pedagógica está reduzida à 

prática docente, à sala de aula, como nos adverte Zabala (1995).  

 

5.2 Apresentação dos estudantes/estrelas 

 

 Em seguida, uma vez que nossa pesquisa privilegia a alteridade surda, o que 

significa dar voz ao sujeito surdo, levar em consideração suas narrativas e 

subjetividades possibilitando o processo de desouvintização, passamos a uma 

apresentação dos estudantes/estrelas, que se constituíram sujeitos do estudo 

realizado.  

 Para a apresentação dos estudante/estrelas recorremos a um levantamento 

das informações que mais emergiram das leituras e das transcrições das entrevistas. 

Inicialmente, fomos listando essas informações e construímos um rol. Após, 

várias leituras do rol de informações, fomos organizando as informações em 

categorias. Ao final, emergiram cinco categorias: 1) instituição família, 2) 

escolaridade dos estudantes, 3) docentes, 4) gestores, e 5) conhecimento. 

Finalizamos com a elaboração de um quadro que apresentamos abaixo: 
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A Prática Pedagógica a partir da alteridade surda 

ASPECTOS DA INSTITUIÇÃO FAMÍLIA 

Pai e Mãe dos sujeitos Ouvintes 

Outros membros surdos na família dos sujeitos Ausente 

Proficiência da família em LIBRAS Pouca e/ou quase nenhuma 

Proficiência em LIBRAS de outros membros da 

família 

Inexistente 

ASPECTOS DA ESCOLARIZAÇÃO DOS ESTUDANTES 

Início da escolaridade dos sujeitos Tardia 

Formas de atendimento escolar dos sujeitos Escola Especial, Classe Especial, 

Integração/Inclusão 

Aprendizagem de LIBRAS pelos sujeitos Tardia 

Formas de aprendizagem de LIBRAS pelos sujeitos Através do olhar, com outro surdo, com o 

intérprete 

Proficiência dos sujeitos em Libras Pouca 

Proficiência dos sujeitos em leitura Pouca 

Proficiência dos sujeitos na escrita Pouca 

Interrupção do itinerário escolar dos sujeitos Freqüente 

Referência dos sujeitos à primeira escola Quase inexistente 

Referência dos sujeitos à primeira professora Quase inexistente 

Referência dos sujeitos às aprendizagens escolares 

anteriores 

Quase inexistente 

Expectativas dos sujeitos em relação à 

continuidade dos estudos 

Ensino Médio 

Expectativas dos sujeitos em relação ao Ensino 

Superior 

Inexistente 

O que os sujeitos mais gostam na escola Conversar com amigos, estudar 

O que os sujeitos menos gostam na escola Confusão, barulho 

ASPECTOS DA GESTÃO ESCOLAR 

Proficiência da Gestão Escolar em LIBRAS 

(direção, vice, coordenação) 

Inexistente 

Proficiência da comunidade escolar em LIBRAS Inexistente 

ASPECTOS DOS DOCENTES 

Proficiência dos professores em LIBRAS Pouca 

Atividades realizadas em sala de aula  Desenho, Pintura, Cópia, Tarefa 

CONHECIMENTO 

Disciplinas com maior dificuldade para os sujeitos Língua Portuguesa, Matemática, Física e 

Química 
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 A seguir, passamos a apresentação dos estudantes/estrelas. 

 

 

- Estrela da Manhã  

Ela tem 15 anos e cursa a terceira série do ensino fundamental (classe 

especial).  

Filha de pais ouvintes, a estrela da manhã tem três irmãos ouvintes, e na 

família não tem outro membro surdo. O conhecimento de LIBRAS da sua mãe é 

muito pouco, e o pai não sabe nada de LIBRAS. Os irmãos de Estrela da Manhã, 

também, não sabem LIBRAS. 

O início da sua escolaridade foi aos 09 anos, em classe especial. Ela não tem 

lembranças da primeira escola, nem da primeira professora.  

 

- Estrela da Tarde  

  Aos 17 anos, cursa a quarta série do ensino fundamental (classe especial). 

Filha de pais ouvintes, Estrela da Tarde tem uma irmã gêmea ouvinte que já concluiu 

o Ensino Médio, e na sua família não tem outro membro surdo. O conhecimento de 

LIBRAS de sua mãe é muito pouco, e o pai não sabe nada de LIBRAS. A irmã 

gêmea de Estrela da Tarde, ouvinte, não usa LIBRAS. 

O início da escolaridade foi aos 08 anos, em classe especial. Estrela da Tarde 

estuda na Escola/Planeta Vênus há sete anos.  

  

- Estrela Polar  

  Ele, aos 20 anos, cursa a 8ª série integrado/incluído. Sempre estudou na 

escola Júpter. Filho de pais ouvintes, Estrela Polar tem uma irmã, também, ouvinte. 

O conhecimento de LIBRAS de sua mãe é pouco, e o pai não sabe nada.  

Estrela Polar iniciou a escolaridade aos 04 anos em classe especial.  

 

- Estrela Nova  

 Aos 19 anos, Estrela Nova cursa a 8ª série do ensino fundamental. Filha de 

pais ouvintes, ela tem uma irmã, também, ouvinte. A mãe de Estrela Nova sabe 

LIBRAS. Segundo Estrela Nova, a mãe estudou e fez curso de LIBRAS. O pai não 

sabe nada de LIBRAS. 
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Começou estudar com 04 anos em escola especial, e em seguida em classe 

especial.  

 

 - Estrela do Pastor  

Com 16 anos, a Estrela do Pastor cursa a terceira série do ensino 

fundamental (classe especial). Filha de pais ouvintes, ela tem uma irmã ouvinte bem 

mais velha, já casada. O conhecimento de LIBRAS de sua mãe é pouco, mas 

Estrela do Pastor comenta  que a mãe sabe pouco LIBRAS, e  ensina LIBRAS a ela. 

Comenta que aprende LIBRAS na escola e ensina a mãe.  Ela acrescenta, ainda, 

que o pai não quer aprender LIBRAS. 

Estrela do Pastor iniciou a escolaridade aos 4 anos em creche, junto com 

crianças ouvintes.  

 

 Após a apresentação dos estudantes/estrelas, retomamos os objetivos 

propostos nesse trabalho: 1) que concepção de surdez tem os sujeitos surdos que 

participaram do estudo; 2) como os sujeitos surdos narram suas experiências 

escolares; e 3) o que os sujeitos surdos narram da prática pedagógica.  

 

5.3 A concepção de surdez dos sujeitos 

 

Iniciamos nossa investigação apoiadas em Wright (1969), Wrigley (1996), 

Lulkin (2000), Skliar (1997, 1998, 1999, e 2003), e Lopes (2007)  que discutem as 

concepções de surdez. Assim, compreendemos a surdez como uma grande 

invenção dos ouvintes.  A surdez como uma construção cultural dentro de distintos 

campos discursivos – clínicos, linguísticos, religiosos, jurídicos, filosóficos etc. 

Ao longo da história da humanidade a surdez vem sendo concebida como 

doença, como deficiência e como diferença. 

Ainda hoje, a surdez configura-se como um território de concepções que não 

podem ser facilmente delimitadas ou distribuídas em modelos opostos. Trata-se, 

melhor dizendo, de um território irregular por onde transitam discursos de 

poder/saber que determinam. Admitimos que passar de naturalização da medicina à 

curiosidade da etnografia, e ao reconhecimento político da diferença não é 

simplesmente, trocar uma roupa antiga por uma nova. 
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Os cinco estudantes/estrelas são filhos de pais ouvintes e não têm outros 

membros surdos em suas famílias, conforme declararam, Estrela da Manhã e 

Estrela da Tarde, que tiveram acesso a LIBRAS com nove anos de idade ou mais, 

através de amigos, olhando outros surdos conversarem, encontrando outros surdos: 

 

                      Aprendi LIBRAS com 09 anos, com uma amiga. (Estrela da Manhã) 
 
                       Aprendi LIBRAS com os amigos, vendo, olhando. (Estrela da Tarde)          
                

 

 Ao declararem que suas famílias e demais membros são ouvintes, os 

estudantes/estrelas reforçam que eles são os únicos surdos em suas famílias, 

conforme declara a estudante Estrela da Tarde: 

 

                        Papai não sabe nada de LIBRAS, mamãe não sabe LIBRAS, minha                          
                        irmã gêmea não sabe LIBRAS. Só eu surda.(Estrela da Tarde) 
 

 

Os estudante/estrelas, também, declaram que os membros de suas famílias 

não sabem LIBRAS, apenas, uma estudante/estrela,- Estrela Nova declarou:  

 

                       Mamãe sabe LIBRAS, ela fez um curso.(Estrela Nova) 

 

 

Dos cinco estudantes/estrelas, três iniciaram a escolaridade com 4 anos, dois 

estudantes/estrelas iniciaram com 8 e 9 anos, conforme declararam: 

 

                         Iniciei a escola com 04 anos. (Estrela Polar) 
 
                         Comecei a estudar com 04 anos. (Estrela Nova) 
 
                         Comecei a estudar com 04 anos, em creche (Estrela  do Pastor) 
 
                         Iniciei a escola com 09 anos, em classe especial. (Estrela da Manhã) 
 
                         Iniciei os estudos com 08 anos, em classe especial.(Estrela da  
                         Tarde) 
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Das entrevistas  com os  cinco estudantes/estrelas apreendemos em suas 

histórias que a concepção de surdez está atrelada à deficiência, como falta, como 

ausência, comprometendo, segundo eles, tanto a aquisição da primeira língua, 

quanto retardando, de forma acentuada, o início da escolaridade, a qual tem se 

pautado na base oralista, ora no ensino regular, ora no ensino especial. Tal 

concepção aproxima-se do modelo colonial, a qual é resultado de um conjunto de 

práticas colonizadoras, denominado “ouvintismo” e, enquanto ideologia dominante, 

se traduz por “(...) um conjunto de concepções dos ouvintes, a partir do qual o surdo 

está obrigado a olhar-se e narrar-se como se fosse ouvinte” (SKLIAR, 1998, p. 15). 

Essa concepção colonizadora da surdez conforma um modelo de prática 

pedagógica atrelada a pedagogias corretivas, na qual o pólo discente não se 

relaciona com os demais pólos da prática pedagógica – o pólo gestor, e o pólo 

docente, o que compromete a qualidade da prática pedagógica. Nesse modelo, a 

surdez, ainda, permanece localizada no campo clínico/audiológico. Este campo é 

um local marcado pela dominação do outro, de um outro estranho, um modelo 

caracterizado pela “invenção dos surdos a partir dos ouvintes” como nos sugere 

Lulkin (2000, p. 17). Esse modo de compreender a surdez encaminha para uma 

prática escolar que não pode ser nomeada de “pedagógica” uma vez que não 

contempla o pólo discente no conjunto das inter- relações das práticas dos sujeitos. 

Assim, muito embora as perspectivas atuais da surdez já apontem para 

mudanças significativas tais como: a) a inversão epistemológica da surdez; b) 

alterações nas concepções da surdez e dos surdos; c) a difusão dos modelos 

bilíngues/bicultural para surdos, na realidade dos estudantes surdos, a surdez 

continua materializada sob o paradigma do “ouvintismo”. 

  

5.4 Com relação à educação de surdos 

 

 Apoiadas em Sassaki (1997), Candau (1995), e Freire (1992) que abordam a 

prática pedagógica a partir da escola em suas relações com a sociedade, 

analisamos as narrativas dos sujeitos da pesquisa com relação à educação de 

surdos. 

 Consideramos que a educação bilíngue, atualmente proposta para os 

estudantes surdos é algo mais que o domínio, em algum nível, de duas línguas. 

Entendemos a educação bilíngue como uma prática pedagógica de oposição aos 
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discursos e às práticas clínicas hegemônicas, e que têm sido característicos da 

educação e da escolarização de estudantes surdos 

 No que diz respeito às experiências escolares, quatro estudantes/estrelas 

declararam que: 

 

                                  Gosto de estudar, gosto da escola, gosto dos amigos. (Estrela da  

                                    Tarde)  
 

 

apenas, uma estudante/estrela afirmou:  

 

                                  Não gosto da escola, a Escola/Planeta Saturno é simples, as pessoas                  
                                    fazem muito barulho, fazem confusão, é tudo misturado. (Estrela  
                                    Nova) 

 

 

entretanto, os cinco estudantes/estrelas consideram que a escola é difícil, 

principalmente as disciplinas português e matemática conforme declara Estrela da 

Tarde 

 

                                    A escola é difícil. Português, e matemática é muito difícil.(Estrela da  

                                    Tarde) 

 

 

 Eles manifestaram a intenção de continuar os estudos, mas têm expectativas de 

parar no ensino médio. O ensino superior – a faculdade, universidade apresenta-se 

como uma impossibilidade para os sujeitos. Dos cinco sujeitos entrevistados, apenas 

um afirma:  

 

                                 Talvez no futuro faça vestibular.(Estrela Polar)  

 

 

Os demais alegam que é muito difícil e não vão conseguir cursar.  

 

 Sassaki (1997), analisando a questão da exclusão, conceitua a inclusão como 

o “processo pelo qual a sociedade se adapta, para poder incluir, em seus sistemas 
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gerais, pessoas com necessidades especiais” (SASSAKI, 1997, p. 41). Ou seja, 

chama-nos atenção para a necessidade de construção de um novo tipo de 

sociedade, onde a escola, assim como os demais espaços educativos, através de 

transformações nos ambientes físicos (espaços, equipamentos, meios de 

transportes, comunicação, etc) e na mentalidade de todas as pessoas, garanta uma 

educação de qualidade para todos [grifo nosso]. 

 Ainda, a esse respeito, Candau (1995) e Freire (1992) nos advertem sobre a 

interculturalidade, enquanto uma construção desafiante e que necessita uma prática 

consequente. 

 Candau (ibidem), tratando da questão das relações entre a educação e a 

cultura, analisa as possíveis contribuições da educação, e dos educadores para a 

superação das dificuldades derivadas da presença de diferentes raças, etnias e 

culturas no espaço escolar e do atendimento a grupos minoritários ou 

marginalizados, em sociedades complexas. 

 Discorrendo sobre o multiculturalismo e o interculturalismo, essa autora 

identifica as posturas que, estão presentes entre os profissionais da educação, que 

expressam o seu modo de situar-se diante das relações entre educação, escola e 

cultura(s): acrítica (sem consciência clara); transcultural (escola transmissora de 

conhecimentos historicamente produzidos e socialmente reconhecidos); 

assimilacionista (integração de todas as culturas à hegemônica); radical (universos 

culturais com escolas diferenciadas/específicas) e intercultural. 

 A narrativa da Estrela Nova  da Escola/Planeta Saturno, apresentada a 

seguir,  denuncia a dificuldade derivada da presença de estudantes ouvinte, e 

estudantes surdos no espaço escolar. 

 

                                    Não gosto da Escola/Planeta Satruno, ela é simples, as pessoas 
                                    fazem barulho, fazem confusão, é tudo misturado. (Estrela Nova)                       
 
 
 

 Candau (ibidem) defende, ainda, a perspectiva intercultural, quando se trata 

de a escola comprometer-se com a construção de uma sociedade participativa, 

democrática e igualitária, no plano nacional e internacional. Trata-se, portanto, de 

uma perspectiva em construção, que desafia a reflexão e a prática pedagógica, pois 

questiona a globalidade da dinâmica escolar, que não pode ser reduzida à 
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introdução de alguns conteúdos relativos ao conhecimento de diferentes culturas, 

sem, no entanto, deixar de afirma essa necessidade. 

 Os estudantes/estrelas denunciam, também, o desconhecimento e/ou pouco 

conhecimento de LIBRAS por parte dos professores, gestores e corpo 

administrativo das escolas.  Acreditamos que por tudo isso as experiências 

negativas levam os sujeitos surdos a não desejarem uma educação junto com os 

ouvintes. Eles avaliam que estudar junto com ouvintes é ruim e referem-se ao fato 

de serem surdos, pois 

 

                        Estudava junto com ouvinte, e não entendia nada. (Estrela do  
                          Pastor) 

  

 

 Nas narrativas dos estudantes/estrelas, citadas logo abaixo, percebemos a 

ausência de qualquer conteúdo relativo ao conhecimento de diferentes culturas, 

como, por exemplo, o conhecimento da Língua Brasileira de Sinais por parte de 

docentes, discentes ouvintes, e gestores da Escolas/Planetas. 

 

                                 Os professores sabem pouco LIBRAS (Estrela Polar) 
 
                                    O diretor não sabe LIBRAS. (Estrela da Tarde) 
 
                                    Se o professor faltar, eu não fico na Escola, porque as outras  
                                    pessoas não sabem LIBRAS. (Estrela  do Pastor) 
 
                                    Eu gosto do intérprete da escola, mas precisa mais intérpretes.   
                                   (Estrela Nova) 
                                

  

 Para Freire (1992) a multiculturalidade enquanto um fenômeno não é algo 

natural e espontâneo. A multiculturalidade é uma criação histórica que implica 

decisão, vontade política, e que demanda uma nova ética fundada no respeito à 

diferença – à alteridade. 

 Para o autor, trata-se de um posicionamento ideológico-político e 

epistemológico, a partir do qual se analisarão as possibilidade do diálogo entre 

culturas, e dentro de uma mesma cultura, entre seus diferentes traços culturais. 

Essas são as características propostas para as relações sociais de uma 
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inter/multiculturalidade, que não podem concretizar-se, apenas, pela justaposição de 

culturas dominantes ou submissões culturais. 

 A multiculturalidade  caracteriza-se, segundo essa perspectiva, como formas 

de convivência conscientemente assumidas entre culturas ou traços culturais 

diferentes numa mesma cultura, através do diálogo crítico entre elas, ao tempo em 

que as potencializa em seu desenvolvimento. 

 Na narrativa do estudante/estrela a seguir identificamos relações de 

justaposição entre culturas, ou seja, a dominação da cultura ouvinte, e a submissão 

da cultura surda. 

 

                                     Estudar com ouvinte é ruim. O professor fala,fala, escreve no  
                                     quadro ,e o surdo não entende nada. (Estrela da Tarde) 

 

 

 Nessa perspectiva, em relação à educação de estudantes surdos, 

concordamos com a posição de Freire (1992) “encontramo-nos em uma situação de 

diversidade cultural ou pluriculturalismo, não, ainda, em uma situação de 

multiculturalidade, enquanto uma configuração social consolidada”, (FREIRE, 1992, 

p.157). 

 Desse modo, constatamos que nas escolas pesquisadas a educação de 

surdos, ainda, está distanciada de uma perspectiva bilíngue, capaz de levar em 

conta o estudante surdo em sua alteridade surda, em sua distinção. O modelo 

bilíngue, ainda, precisa ser materializado no chão das escolas para que possamos 

atingir uma condição de multiculturalidade que exige acessibilidade atitudinal, 

acessibilidade física, e acessibilidade pedagógica. 

 Acreditamos, ainda, que a situação de multiculturalidade está condicionada a 

políticas de formação inicial e continuada de professores que levem em 

consideração as experiências de escolarização dos estudantes surdos. 

 

5.5 Da prática pedagógica  

 

Afirmamos que a educação de estudantes surdos é o resultado, sobretudo da 

prática pedagógica de instituições de educação básica e superior, inclusive de 

Universidades. 
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Afirmamos, ainda, que a educação de quaisquer pessoas não resulta 

unicamente, de uma prática docente, mas de uma práxis pedagógica de várias 

instituições. Nesse sentido, um surdo ou uma surda não se forma por meio da 

prática de um docente. 

Em relação à prática pedagógica, os estudantes surdos citam que na escola 

eles: 

 

                       Converso com os amigos surdos, e estudo. (Estrela Polar) 
 
                        Estudo, faço dever, prova, tarefa. (Estrela da Manhã) 

 

 

 mas, não especificam o que estudam. 

 A escola está relacionada à aprendizagem, à importância de estudar e à 

presença do intérprete. Dos cinco alunos entrevistados, apenas um fez referência à 

participação da família e do professor itinerante, associando esta participação à 

palavra reforço. 

Com relação à prática docente, alguns mencionam:  

 

                      As tarefas no caderno, a cópia, o desenho, as prova, e as  disciplinas 
                        tais como português, matemática, ciências.(Estrela da Tarde) 
                         
                  

Nas narrativas dos estudantes/estrelas, transcritas acima, apreendemos que 

a experiência visual dos estudantes/estrelas não tem sido contemplada, ainda, na 

escolarização. Os estudantes surdos falam de atividades centradas na cópia, nas 

tarefas do caderno, e nas provas, revelando a ausência de filmes, imagens, etc. 

Nesse momento, retomamos o ponto de vista de Caldas (2006), que considera que 

a experiência visual tem um significado crucial na comunicação e nos processos 

didáticos, curriculares e intelectuais mais amplos. 

As narrativas dos estudantes/estrelas, ainda, chamam-nos atenção, conforme 

Souza (2007), para a necessidade de fortalecermos as inter-relações das práticas 

dos diferentes sujeitos presentes nas instituições formadoras (discentes, docentes e 

gestores), visando a partir daí a construção de conhecimentos ou de conteúdos 

pedagógicos (educacionais, instrumentais e operativos), que ofereçam condições 
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subjetivas e objetivas do crescimento humano de todos os seus educandos [grifo 

nosso].  

Com relação à prática pedagógica, os sujeitos têm expectativas quanto à 

escola e sua importância na aprendizagem, entretanto, descrevem a prática 

pedagógica docente atrelada às pedagogias corretivas, reduzindo-a as atividades 

de cópia, desenho, tarefas no caderno e estudo dos conteúdos disciplinares 

(português, matemática, etc). Dessa descrição apreendemos como a prática 

pedagógica está reduzida à prática docente, e distanciada de uma práxis 

pedagógica – enquanto ação coletiva de formação humana, como sugere Souza 

(2007). 

As narrativas dos estudantes/estrelas a respeito das atividades de cópia, 

desenho, tarefas no caderno, prova, e estudo dos conteúdos disciplinares, chamam-

nos a atenção, para uma advertência de Freire (1967), a respeito da concepção de 

relação pedagógica que ultrapasse os limites da transmissão de conteúdos e que 

radica no diálogo. 

 Das narrativas dos estudantes com surdez, citadas abaixo, a respeito do 

conhecimento de LIBRAS das famílias inferimos a necessidade das escolas 

desenvolverem uma prática pedagógica que possibilitem junto às famílias 

desconstruir a suposta ordem natural dos significados que localizam a surdez em 

certos discursos e práticas. Dessa forma, faz-se necessário aproximar o mais 

possível as famílias da escola, através de círculos de pais, reuniões, encontros, 

palestras, cursos de LIBRAS, etc. Da mesma forma, faz-se necessário desconstruir 

a suposta ordem natural dos significados da surdez no interior da instituição escolar 

de modo a (re) construir uma nova ordem, radicada em uma nova ética, fundada na 

alteridade surda. 

 

                                   Papai não sabe LIBRAS. (Estrela da Mamhã) 
 
                                   Mamãe sabe pouco LIBRAS. (Estrela Polar)                   

 

 

 Vista por outro ângulo, a escola mostra-se para os estudantes/estrelas como 

o espaço para a conversa, o encontro, a aproximação com os outros surdos, o que 

possibilita resistir, significando viver intensamente a relação com o outro surdo que 

vive e sente a surdez de outras formas ou de formas semelhantes, e que compartilha 
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das mesmas lutas. A narrativa dos estudantes/estrelas adverte-nos, conforme 

Jovchelovitch (1998), para a possibilidade de resistência dos grupos construídos a 

partir de representações negativadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Através das narrativas dos sujeitos surdos procuramos compreender os 

significados e sentidos atribuídos à surdez e à prática pedagógica no contexto 

escolar onde estão inseridos. Nosso propósito foi o de compreender a educação de 

surdos e a prática pedagógica a partir do ser surdo, possibilitando ao estudante 

surdo olhar-se narrar-se como surdo na perspectiva da reconstrução da prática 

pedagógica e, desse modo, contribuir com o processo de “desouvintização” da 

educação de surdos. 

 Se por um lado a escola se mostra para o surdo como espaço para a 

conversa, encontro, aproximação com os outros surdos, possibilitando a ele resistir e 

viver intensamente a relação com o outro surdo, que vive e sente a surdez de   

outras formas, ou de formas semelhantes e compartilha das mesmas lutas; por 

outro, ela tem representado um contexto onde se impõem ações particulares de 

representação dos outros, colocando-os em posição de objeto, de inferioridade, 

relacionadas à incompletude e à deficiência, entre outras representações coloniais, o 

que tem se refletido na forma negativa como o aluno surdo percebe a surdez. 

 Diante de tal dualidade da escola questionamos as diretrizes educacionais da 

atual Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva que impõe 

aos sistemas de ensino, estaduais e municipais, uma inclusão irrestrita dos 

estudantes com surdez. 

 O que significa incluir?  Acreditamos que incluir significa pertencer, ou seja, 

“fazer parte de”, o que supõe acessibilidade atitudinal, acessibilidade física, e 

acessibilidade pedagógica dos sistemas, das escolas, dos gestores, dos docentes. 

Das narrativas dos estudantes surdos inferimos que: 1) apesar das 

mudanças produzidas na educação de surdos, a escolarização continua 

materializada sob o paradigma do “ouvintismo”; 2) a prática pedagógica vem sendo 

reduzida à prática docente; 3) a surdez como experiência visual não tem sido 

contemplada nos projetos de educação e escolarização; 4) a interculturalidade é 

uma utopia a ser perseguida; 5) a política educacional com foco no plano estrito da 

língua corre o risco de transformar a proposta bilíngue em mais um dispositivo 

educacional, uma narrativa educacional que conserva as mesmas concepções 

sobre a surdez e os surdos, ou seja, a proposta bilíngue pode se transformar numa 
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metodologia positivista, não histórica e despolitizada; 6) a formação de professores 

precisa levar em consideração a experiência de escolarização dos sujeitos surdos; 

7) as escolas de surdos não podem ser desativadas, uma vez que as escolas 

públicas estão, ainda, despreparadas para receber e educar os estudantes surdos;  

8) a atual política pública educacional, elaborada sem a participação de 

representantes da população surda brasileira, vem impondo aos Sistemas  

Educacionais Estaduais e Municipais uma inclusão irrestrita dos estudantes com 

surdez no ensino regular, sem respeitar as especificidades dos processos de 

aprendizagem dos estudantes com surdez, e, dessa forma, vem prestando um 

desserviço à população surda. 

A tentativa de “desouvintização” da educação de estudantes surdos sugere a 

necessidade de uma reflexão das políticas públicas educacionais em nível nacional, 

estadual, e municipal por parte de gestores e professores, e, em decorrência, uma 

revisão das atuais Diretrizes Educacionais para educação de estudantes surdos, 

bem como a (re) elaboração de uma Nova Política de Educação para Estudantes 

Surdos radicada em uma nova ética, fundada na alteridade surda, na perspectiva de 

uma práxis pedagógica – ação coletiva de formação humana.  

Acreditamos, ainda, que outros estudos na perspectiva da “desouvintização” 

da educação de estudantes com surdez sejam necessários para fazer frente à atual 

realidade. 
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ANEXO A 

__________________________________________________________________ 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO 
NO PROJETO DE PESQUISA 

(ALUNO (A)) 
 
 
 

Projeto: A educação de surdos e a prática pedagógica dos professores ouvintes: análise a 

partir da alteridade surda. 

Responsável pela coleta de dados: Zélia Maria Luna Freire da Fonte 

Orientadora: Profª. Drª. Clarissa Martins de Araújo 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco. 

 

 

 

Justificativa e objetivos gerais da pesquisa 

 

Compreender os significados e sentidos atribuídos à educação de surdos, bem como à 

prática pedagógica dos professores ouvintes a partir da alteridade surda é relevante para o processo 

de desouvintização da educação de pessoas surdos. 

O objetivo desse trabalho é tratar a questão da educação de pessoas surdos numa 

perspectiva pós-colonialista, levando em consideração as narrativas surdas, as subjetividades dos 

sujeitos surdos, o que pressupõe uma inversão das questões e problemas tradicionalmente 

colocados. 

Pretende-se identificar a concepção de educação de surdos e de surdez, bem como resgatar 

experiências pedagógicas vivenciadas pelos alunos surdos participantes do estudo. 

 

 

Descrição dos procedimentos a que o participante será submetido 

 

Serão feitas filmagens de entrevistas realizadas com o (a) aluno (a) surdos, registrando-se as 

interações com o entrevistador. 

Ficará assegurado ao aluno (a), por intermédio de seus pais ou responsáveis, a possibilidade 

de interromper a sua participação no momento em que assim o (a) deseje. 

Fica assegurado o anonimato do (a) aluno (a). 

 

Benefícios esperados 
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Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir no processo de 

desouvintização da educação de pessoas surdas, gerando informações que orientem e qualifiquem a 

prática pedagógica dos professores ouvintes. 

 Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados em congressos científicos, em publicações 

de artigos, em revistas especializadas, e em ocasiões de capacitação e estudos com professores, 

contribuindo para ampliar os conhecimentos produzidos sobre a educação de pessoas surdas. 

 

Riscos prováveis 

 

 O constrangimento para o aluno (a) poderá ser evidenciado na trajetória desse estudo. Esse 

risco de constrangimento deve ser minimizado, garantindo-se o anonimato dos sujeitos integrantes do 

estudo, bem como informando aos responsáveis pelo (a) aluno (a) o interesse e objetivos do trabalho 

proposto. 

 

Identificação do participante 

 

Nome: 

_________________________________________________________________________________  

 

( ) Sim. Aceito ser filmado (a) para esse estudo. 

( ) Não aceito participar dessa pesquisa. 

 

Estando, assim de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias. 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Aluno (a)     Responsável pelo projeto 

 

___________________________________  ________________________________________ 

Testemunha 1       Testemunha 2 

 

 

Recife, ___________ de _____________________ de 2007. 
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ANEXO B 
_________________________________________________________________ 
 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA 
PARTICIPAÇÃO NO PROJETO DE PESQUISA 

(PAI, MÃE ou RESPONSÁVEL) 
 
 

Projeto: A educação de surdos e a prática pedagógica dos professores ouvintes: análise a 

partir da alteridade surda. 

Responsável pela coleta de dados: Zélia Maria Luna Freire da Fonte 

Orientadora: Profª. Drª. Clarissa Martins de Araújo 

Instituição: Universidade Federal de Pernambuco. 

 

Justificativa e objetivos gerais da pesquisa 

 

Compreender os significados e sentidos atribuídos à educação de surdos, bem como à 

prática pedagógica dos professores ouvintes a partir da alteridade surda é relevante para o processo 

de desouvintização da educação de pessoas surdos. 

O objetivo desse trabalho é tratar a questão da educação de pessoas surdos numa 

perspectiva pós-colonialista, levando em consideração as narrativas surdas, as subjetividades dos 

sujeitos surdos, o que pressupõe uma inversão das questões e problemas tradicionalmente 

colocados. 

Pretende-se identificar a concepção de educação de surdos e de surdez, bem como resgatar 

experiências pedagógicas vivenciadas pelos alunos surdos participantes do estudo. 

 

 

Descrição dos procedimentos a que o participante será submetido 

 

Serão feitas filmagens de entrevistas realizadas com o (a) aluno (a) surdos, registrando-se as 

interações com o entrevistador. 

Ficará assegurado ao aluno (a), por intermédio de seus pais ou responsáveis, a possibilidade 

de interromper a sua participação no momento em que assim o (a) deseje. 

Fica assegurado o anonimato do (a) aluno (a). 

 

Benefícios esperados 

 

Espera-se que os resultados dessa pesquisa possam contribuir no processo de 

desouvintização da educação de pessoas surdas, gerando informações que orientem e qualifiquem a 

prática pedagógica dos professores ouvintes. 
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 Os resultados da pesquisa poderão ser divulgados em congressos científicos, em publicações 

de artigos, em revistas especializadas, e em ocasiões de capacitação e estudos com professores, 

contribuindo para ampliar os conhecimentos produzidos sobre a educação de pessoas surdos. 

 

 

Riscos prováveis 

 

 O constrangimento para o aluno (a) poderá ser evidenciado na trajetória desse estudo. Esse 

risco de constrangimento deve ser minimizado, garantindo-se o anonimato dos sujeitos integrantes do 

estudo, bem como informando aos responsáveis pelo (a) aluno (a) o interesse e objetivos do trabalho 

proposto. 

 

Identificação do participante 

 

Nome: 

_________________________________________________________________________________  

 

( ) Sim. Aceito que meu filho (a) seja filmado (a) para esse estudo. 

( ) Não aceito que meu filho (a) participe dessa pesquisa. 

 

Estando, assim de acordo, assinam o presente termo de compromisso em duas vias. 

 

___________________________________  _______________________________ 

Pai, mãe ou responsável    Responsável pelo projeto 

 

___________________________  ________________________ 

Testemunha 1     Testemunha 2 

 

 

Recife, ___________ de _____________________ de 2007. 
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APÊNDICE A 
_________________________________________________________________ 
 
 

ROTEIRO DA ENTREVISTA 
 
 
 
Identificação: _____________________  
 
Idade: _____________ 
 
Sexo: (M)  (F)  
 
Nível de Ensino (Série/Ciclo/Ano) em Curso: 
 
Pai ou Mãe (Surdo ou Ouvinte). 
 
Nível de escolaridade do Pai e Mãe. 
 
O que é a surdez/ou ser surdo? 
 
Usa a Língua de Sinais (LIBRAS)? 
 
Com que idade aprendeu LIBRAS? 
 
Com quem aprendeu LIBRAS? 
 
Com que idade começou a estudar? 
 
Onde? (escola especial/ classe especial ou escola regular?) 
 
O que lembra da primeira escola? (experiência) 
 
O que lembra da primeira professora? (nome e características)  
  
O que aprendeu nesta escola?  
 
Em algum momento parou de estudar? (sim) ou (não)? 
 
Por que?  
 
Por quanto tempo parou de estudar?  
 
Qual motivo o (a) levou a voltar à escola?  
 
Como se sente na escola hoje?  
 
Seu (s) professor (es) sabe/sabem LIBRAS? 
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Que outras pessoas da escola usam LIBRAS? 
 
O que espera da Escola? 
 
Descreva o que você faz na escola a cada dia/noite?  
 
O que mais gosta na escola?  
 
O que você não gosta na escola? 
 
Como gostaria que a Escola fosse? 
 
O que você gostaria de fazer na Escola? 
 
Acredita que está aprendendo na escola hoje?  
 
O que está aprendendo? 
 
O que gostaria de aprender na Escola? 
 
Que escola você deseja? 
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APÊNDICE B 

 
 

PROTOCOLO DE TRANSCRIÇÃO 
 
 
 
Identificação: ___________________________________ 
 
Data da Entrevista: _______________________________ 
 
Contexto: ___________________________________________________________  
 
 
Tradução para língua portuguesa: 


