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ERRATA 
 

Na página 33 onde se lê – que problematiza a questão da integração social do indivíduo 

surdo através de uma “visão dicotômica e a-histórica” da surdez – deve se ler – que 

problematiza a questão da integração social do indivíduo surdo através do que ele 

denomina como “visão dicotômica e a-histórica” da surdez; 

Na página 49 onde se lê – evitando uma maior distinção entre as partes – deve se ler – 

evidenciando uma maior distinção entre as partes; 

Na página 74 onde se lê – em que os nove alunos que atingiram essa etapa de ensino 

estudaram em classes regulares – deve se ler – em que os treze alunos que atingiram essa 

etapa de ensino estudaram em classes regulares; 

Na página 87, tabela 26, onde se lê – proporção Total de 1.0 no subgrupo dos 

Adultos/Idosos – deve se ler – proporção Total de 0.86 no subgrupo dos Adultos/Idosos. 
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RESUMO 

 

 

Este estudo tem por objetivo investigar e analisar a composição de agrupamentos de surdos 

que, a partir de determinado momento, passaram a se reunir sistematicamente em locais públicos, 

identificando, de um lado, os determinantes sociais que contribuíram para a formação dos 

agrupamentos de surdos e, de outro, as atividades sociais privilegiadas no cotidiano dos encontros e, 

a partir deles, expressões de suas práticas sociais. Para esta investigação, foram, então, selecionados 

três agrupamentos de surdos, situados em locais públicos da cidade de São Paulo: dois em shopping 

centers e um terceiro em uma padaria. A coleta de dados foi realizada por meio de um Protocolo de 

Coleta de Dados como procedimento básico, e de observações, como elemento subsidiário das 

informações colhidas pelo Protocolo. Para nortear a organização e análise dos dados coletados, 

foram utilizadas, como referencial teórico básico, as contribuições de Bourdieu (1971, 1989, 1991, 

1997, Bourdieu & Passeron, 1982), especialmente, os conceitos de capital cultural e capital social. 

No campo da educação especial, optou-se pela vertente de estudos desenvolvida por autores, como 

Bueno (1998, 1999, 2001, 2007), Soares (2005, 2006), Mendonça, (2007), entre outros, que 

entendem a surdez como uma marca biológica distinta, sem desconsiderar as outras marcas 

(psicológicas, sociais, econômicas, etc.) determinantes para a construção do sujeito social. 

Constatou-se, por meio dos dados coletados, que o agrupamento dos surdos do Shopping Metrô 

Santa Cruz, por exemplo, não poderia ser classificado como único, pois são quatro grupos que se 

reúnem no mesmo local público, mas que apresentam distinções evidentes da sua composição, 

determinadas pela idade, sexo, posição social atual e estado civil, que redundam em relações e 

interações sociais diferenciadas. Concluiu-se que os membros dos seis agrupamentos pesquisados 

são jovens, adultos e idosos surdos, que usam preponderantemente a língua de sinais, cuja origem 

social remete às camadas mais baixas da população, com baixo nível de escolarização e 

provenientes de classes e escolas especiais – aspectos que influenciaram na gênese desses 

agrupamentos.  

 

 

Palavras-chave: Surdez – Comunidade – Cultura – Identidade social 
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ABSTRACT 

 

 

This study aims to investigate and analyze the composition of groups of deaf students, at a 

certain time, began to systematically gather in public places, identifying the one hand, the social 

determinants that contributed to the formation of groups of deaf and on the other social activities 

inside the daily meetings and, from them, expressions of their social practices. For this 

investigation, were then selected three groups of deaf people in public places of the city of São 

Paulo, two in shopping centers and a third in a bakery. Data collection was performed by means of 

a Protocol Data Collection as a basic procedure, and observations, as a subsidiary of the information 

gathered by the Protocol. To guide the organization and analysis of collected data, were used as a 

theoretical base, the contributions of Bourdieu (1971, 1989, 1991, 1997, Bourdieu & Passeron, 

1982), especially the concepts of cultural capital and social capital. In the field of special education, 

was chosen series of studies developed by authors such as Bueno (1998, 1999, 2001, 2007), Soares 

(2005, 2006), Mendonca (2007), among others, who consider deafness as mark a distinct biological, 

without disregarding the other brands (psychological, social, economic, etc..) determinants for the 

construction of a social subject. It was found, using data collected, the group of deaf Shopping 

Metro Santa Cruz, for example, could not be classified as unique, as are four groups that meet the 

same public place, but have clear distinctions in their composition, determined by age, sex, social 

status and current status, which result in social relations and interactions differentiated. It was 

concluded that members of the six groups surveyed are young adults and elderly deaf people who 

use mainly sign language, social origin which refers to the lower layers of the population with low 

education and from classes and special schools – aspects that influence the genesis of such groups. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, a maior parte dos estudos sobre a questão social da surdez, envolvendo 

tanto os processos de inserção social quanto os de escolarização, pauta-se na perspectiva 

inaugurada no Brasil por Skliar (1997, 1998, 1999) que defende a existência de uma 

“comunidade surda” em oposição a uma “comunidade ouvinte”. Como consequência, sugere 

que os processos de escolarização deveriam não só ser específicos para essa população, como 

também deveriam incentivar a formação de agrupamentos de surdos que possuíssem uma 

língua e cultura próprias, isto é, a formação de uma comunidade.  

Entretanto, apesar de essa corrente, pela quantidade e disseminação de estudos, ser 

hegemônica, constata-se a existência de estudos, em quantidade e disseminação muito mais 

restrita, que procuram analisar criticamente essa abordagem. 

Na esteira desses últimos estudos, esta dissertação tem como objetivo analisar a 

composição de agrupamentos de surdos que, a partir de determinado momento, passaram a se 

reunir sistematicamente em locais públicos, no que diz respeito a possíveis fatores (familiares, 

sociais e escolares) que possam ter influenciado na formação desses grupos.  

Tal como os agrupamentos “espontâneos” de surdos recebem, por alguns autores, a 

denominação de “comunidade surda” – tanto no singular quanto no plural – e por outros, de 

comunidade de surdos. O uso não consensual deste termo corrobora para que seja esclarecido 

o sentido de comunidade para este estudo. 

Segundo Pereira (1967), o conceito de comunidade refere-se a um agregado humano 

que possui residência em um determinado espaço geográfico em que haja uma variedade de 

instituições e associações que atendam as demandas e interesses das pessoas que ali se 

estabilizam.  

Essas instituições e associações – localizadas dentro dessa área residencial – atuam 

como forças de vida comunitária que, de forma centrípeta, operam em benefício da existência 

de uma estrutura naquele determinado espaço. Mas, se essas instituições e associações 

estiverem localizadas fora dessa área residencial, elas irão operar no sentido inverso, como 

forças centrífugas, atuando opostamente à existência dessa estrutura comunitária. (Cf. 

PEREIRA, 1967). 

Desse modo, para uma comunidade se constituir, faz-se necessária uma situação onde 

o agregado humano tenha possibilidades de auto-suficiência naquela determinada área 
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geográfica. Entretanto, as situações de alguns agregados podem variar de acordo não só com a 

concentração de instituições e associações estabilizadas naquela localidade como também 

com o grau de interesses comuns que elas atendem. Assim, alguns agregados possuem 

maiores proporções de vida comunitária do que outros. (Cf. PEREIRA, 1967). 

Para exemplificar, citaremos algumas considerações deste autor sobre uma 

determinada área, na cidade de Santo André: 

 

O Parque Brístol – local já mencionado como ponto de bifurcação dos itinerários das linhas 

de ônibus e micro-ônibus que atendem àquela área – oferece muitas possibilidades para 

isso. De fato, nele se concentram numerosas casas comerciais de diversos ramos, um 

cinema, uma igreja católica e uma protestante, ponto de táxis, posto de gasolina, alguns 

gabinetes dentários e médicos, algumas escolas de corte e costura, uma pequena escola 

primária mantida pelo governo municipal, salões de bilhar, campo de bocha, etc. (...) O 

Parque Bristol funciona como foco de integração desses loteamentos circundantes numa 

vida comunitária nele centralizada. Essa comunidade não é, porém, auto-suficiente, embora 

apresente ponderável grau de suficiência. Em verdade, acha-se integrada numa comunidade 

mais inclusiva, formada pela cidade toda de Santo André, cujo “centro” exerce dominância 

mesmo sobre os moradores do Parque Brístol. (PEREIRA, 1967, p.23). 

 

Ao considerarmos a definição de comunidade dada por Pereira (1967), não podemos 

assegurar que os agrupamentos de surdos os quais nos propomos a investigar dispõem dos 

elementos que configurem esse conceito. Entretanto, se levarmos em conta que existem 

interesses e práticas sociais comuns a determinados agrupamentos, o conceito de comunidade 

poderia ser empregado, tal como tem sido utilizado, para nos referirmos a determinados 

agrupamentos, como, por exemplo, o de “comunidade acadêmica” ou de “comunidade 

esportiva”. Isso porque, segundo Bourdieu (2004, p.99-100), “na maior parte das condutas 

cotidianas, somos guiados por esquemas práticos, isto é, “princípios que impõem a ordem na 

ação (principium importans ordinem ad actum, como dizia a escolástica), por esquemas 

informacionais.”  

O que parece caracterizar os estudos que defendem a existência de uma “comunidade 

surda”, porém, é a sua oposição a uma comunidade ouvinte, como se a sua existência devesse 

ocorrer de forma totalmente apartada desta última. (Cf. SKLIAR, 1997; MOURA, 1996).
1
  

Nesse sentido, o problema central desta investigação pode ser assim formulado: quais 

os determinantes sociais que levaram determinados indivíduos que possuem uma 

característica comum – a surdez – a se organizarem em agrupamentos “espontâneos” com 

contato comum e contínuo entre seus membros? 

Desse problema central, decorrem, necessariamente, duas perguntas fundamentais, que 

                                                 
1
 A discussão sobre essa literatura será apresentada, de forma mais detalhada, no capítulo 1. 
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respondem à necessidade apontada por Garcia Inda (2000, p.16) que, ao discorrer sobre o 

campo social, conforme definição de Bourdieu, fala “da situação atual e potencial na estrutura 

da disposição do campo, o que implica não só uma análise sincrônica, mas também diacrônica 

dessa estrutura de distribuição, o que supõe levar em conta não só o estudo dessa estrutura, 

mas seu processo de constituição”.  

Assim, essas duas perguntas pretendem, exatamente, responder à necessidade de 

considerar a sincronia e diacronia desses grupos: 

Como esses agrupamentos se formaram, levando em consideração, por um lado, 

características pessoais, tais como sexo, idade e estado civil e, por outro, origem e trajetórias 

sociais e escolares?  

Quais práticas sociais são desenvolvidas dentro desses agrupamentos, bem como fora 

deles? 

A partir desses questionamentos e tendo em vista que as “comunidades” de surdos 

possuem integrantes que interagem entre si e, por conseguinte, são geradas práticas sociais, a 

hipótese que norteia esta investigação é a de que a composição desses grupos revelam 

características pessoais, origem social e trajetórias escolares distintas que compõem as 

diferentes práticas sociais dos sujeitos, isto é, que diferentes agrupamentos de surdos não 

formam uma comunidade surda homogênea.  

A perspectiva que norteia este trabalho parte do princípio de que todo e qualquer 

agrupamento humano compartilha elementos culturais, normas de conduta, representações do 

mundo, dentre outros aspectos que fundamentam uma identificação coletiva de um vasto 

conjunto, que podem ser exemplificadas por expressões como “cultura ocidental” ou até de 

grupos restritos como a “cultura de esquimós”.  (BONNEWITZ, 2005, p.94). 

No que se refere ao conceito de cultura, entretanto, é importante ressaltar que, 

historicamente, diferentes significados foram atribuídos. Conforme Williams (2008, p.10), a 

cultura era definida, no final do século XVIII, como um “espírito formador” do modo de vida 

de um povoamento específico. Essa cultura determinava como as pessoas deveriam agir e 

pensar – através de uma linguagem, de estilos de arte e de tipos de trabalho intelectual – e, de 

forma generalizada, como um ideal (religioso ou nacional) a ser seguido. Modernamente, esse 

conceito caracterizou-se por uma dimensão parcial, de uma cultura que é vivida e definida por 

meio de distintos processos sociais. 

Outro sentido atribuído à cultura é o de “cultivo ativo da mente”, mais disseminado 

entre as pessoas e qualificado como um “estado mental desenvolvido”. Assim, uma pessoa 

considerada culta, ou de cultura, demonstra uma adjetivação prestigiosa, valorizada. Ainda 
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dentro dessa mesma perspectiva, o termo pode ser empregado nos processos desse 

desenvolvimento, por meio de atividades culturais, e de forma objetivada nos trabalhos 

artísticos e intelectuais. (WILLIAMS, 2008, p.11).  

A apreciação dada, porém, por Williams (2008, p.13) destaca a cultura como “resultado 

de formas precursoras de convergência de interesses”. Se, para uma posição materialista, as 

práticas e produções culturais são derivadas de uma ordem social diversa, mas também são 

elementos de sua composição, para uma idealista, a cultura é concebida como o “sistema de 

significações” no qual a ordem social é vivenciada, reproduzida, compartilhada e analisada. 

Para esse autor, portanto,  

 
há certa convergência prática entre (i) os sentidos antropológico e sociológico de cultura 

como “modo de vida global” distinto, dentro do qual percebe-se, hoje, um “sistema de 

significações” bem definido não só como essencial, mas como essencialmente envolvido 

em todas as formas de atividade social, e (ii) o sentido mais especializado, ainda que 

também mais comum, de cultura como “atividades artísticas e intelectuais”, embora estas, 

devido à ênfase em um sistema de significações geral, sejam agora definidas de maneira 

muito mais ampla, de modo a incluir não apenas as artes e as formas de produção 

intelectual tradicionais, mas também todas as “práticas significativas” – desde a linguagem, 

passando pelas artes e filosofia, até o jornalismo, moda e publicidade – que agora 

constituem esse campo complexo e necessariamente extenso. 

 

Nesse sentido, a cultura configura-se como um “sistema de significações realizado”, 

pois, ao se inter-relacionar sistemas econômicos, políticos e familiares, cada um deles possui 

suas significações, por se tratar de relações entre humanos conscientes e comunicativos, mas 

que fazem parte de um sistema de significações maior, um sistema social. (WILLIAMS, 2008 

p.206). 

Já o sistema social não pode ser reduzido somente ao sistema de significações, pois este, 

em contrapartida, é inerente a qualquer sistema social. Então, ao se considerar a cultura como 

um sistema de significações realizado, pretende-se abranger o estudo das relações entre 

instituições, práticas e obras que se manifestam de forma significativa. Para isso, entretanto, é 

necessário fazer algumas considerações sobre essas relações, nas quais vigoram dois sentidos: 

um que considera a presença profunda da prática significativa em todas as outras atividades, 

mas que mantêm as diferentes ações humanas de maneira irredutível dessas outras atividades, 

e outro que, opostamente, insiste que são as outras necessidades e ações que estão dissolvidas 

nas práticas significativas. Isso quer dizer que, nas práticas, podem ser definidos, dependendo 

do caso, graus de dissolução relativamente completos ou incompletos. (WILLIAMS, 2008).  

Ora, se partimos do princípio de que são as práticas significativas que vão constituindo 

os membros de uma determinada comunidade, cabe questionar, tal como indicam os 

defensores de uma cultura surda, se a formação subjetiva de uma pessoa surda é constituída 
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somente no convívio com outros surdos, caracterizados pela existência de uma língua e uma 

cultura que lhe são próprias e basicamente distintas das dos ouvintes. 

Entretanto, para os propósitos deste trabalho, convém salientar a necessidade de se 

ultrapassar a surdez como única marca significativa para a construção da identidade social de 

pessoas surdas e incorporar todas as outras marcas que contribuem para tal construção. (Cf. 

BUENO, 2007). 

Nesse sentido, consideramos que a identidade de um indivíduo é o “movimento de 

concretização de si” (CIAMPA, 2007, p.199), que se desenvolve por meio de determinadas 

condições – históricas, sociais e materiais. Cada “indivíduo encarna as relações sociais, 

configurando uma identidade pessoal. Uma história de vida. Um projeto de vida. Uma vida-

que-nem-sempre-é-vivida, no emaranhado das relações sociais”. (CIAMPA, 2007, p.127). 

Quando esse autor coloca que a metamorfose é um processo de constituição da 

identidade, quer dizer que, como o homem está em constante interação com o outro, é 

inevitável o processo de transformação, assim como o processo de sua individuação. Dito em 

outras palavras, a socialização também é um processo de individuação, isso porque a 

identidade não é somente consequência das relações estabelecidas, mas também é condição 

dessas: 

 

a identidade do filho, se, de um lado, é conseqüência das relações que se dão, de outro é 

condição dessas relações. Ou seja: é pressuposta uma identidade que é re-posta a cada 

momento, sob pena de esses objetivos sociais, filho, pais, família, etc., deixarem de existir 

objetivamente (ainda que possam sobreviver seus organismos físicos, meros suportes que 

encarnam a objetividade do social). (CIAMPA, p.162 e 163). 

 

Comumente a identidade é concebida como uma representação permanente, que já está 

dada e, por isso, deixa-se de lado seu aspecto constitutivo. “É como se, uma vez identificado o 

indivíduo, a produção de sua identidade se esgotasse como produto”. De certa maneira, a 

identidade também está inserida em um movimento de “re-posição” de uma identificação 

pressuposta, é como se houvesse uma “re-atualização”. (CIAMPA, 2007, p.163). 

A identidade social dessas pessoas surdas, porém, não se constituiu unicamente por 

partilharem de semelhanças, mas foi se constituindo e continua a se constituir na trama das 

relações sociais vividas que redundam em marcas que caracterizam cada uma das 

individualidades. 

Uma vez que a identidade de uma pessoa também é determinada pelas condições 

históricas e materiais e os padrões de identidade são dispostos por uma estrutura social maior, 

pode-se afirmar que “esse jogo de reflexões múltiplas que estrutura as relações sociais é 
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mantido pela atividade dos indivíduos, de tal forma que é lícito dizer-se que as identidades, no 

seu conjunto, refletem a estrutura social, ao mesmo tempo que reagem sobre ela, 

conservando-a (ou transformando-a)”. (CIAMPA, 2007, p.171). 

Nesse sentido, o objetivo central deste estudo foi, de um lado, o de identificar e analisar 

determinantes sociais que contribuíram para a formação dos agrupamentos de surdos e, de 

outro, identificar as atividades sociais privilegiadas no cotidiano dos encontros e, a partir 

deles, expressões de suas práticas sociais. Para nortear a organização e análise dos dados 

coletados, foram utilizadas, como referencial teórico básico, as contribuições de Bourdieu 

(1971, 1982, 1989, 1991, 1997, 2005), especialmente, os conceitos de capital cultural e capital 

social. 

Foram, então, selecionados três agrupamentos de surdos, situados em locais públicos da 

cidade de São Paulo (dois em shopping centers e um terceiro em uma padaria), utilizando-se, 

inicialmente, a observação como procedimento básico para a coleta de dados. No 

desenvolvimento dessas observações, surgiu grande dificuldade para a captação do teor das 

interações mantidas pelos sujeitos: na medida em que essas interações eram feitas 

basicamente em língua de sinais, a proximidade necessária para acompanhar as conversações, 

e a necessidade de se manter fixamente a visão nos sinais utilizados, redundava numa postura 

muito ostensiva e que poderia causar mal estar aos integrantes. Dessa forma, procurou-se 

manter um certo distanciamento, só havendo aproximações quando a pesquisadora procurava 

manter contato com um dos membros ou vice-versa. 

Assim, a Ficha de Identificação inicial, que se restringia a dados objetivos (idade, sexo, 

estado civil e nível de escolaridade), foi ampliada para constituir o Protocolo de Coleta de 

Dados, instrumento básico utilizado, com os dados de observações, passando a ser elementos 

subsidiários das informações colhidas pelo Protocolo.  

Dessa maneira, a presente dissertação está organizada em dois capítulos: 

No capítulo I procuramos estabelecer, com base na literatura disponível sobre 

comunidade, cultura e identidade surda, uma discussão teórica que servirá de ponto de 

partida para a análise pretendida, contrapondo uma vertente de estudos, denominada sócio-

antropológica, que defende a existência dessas comunidades em oposição à comunidade 

ouvinte (SKLIAR, 1997; TESKE, 1998; PERLIN, 1998; MOURA, 1996, entre outros), 

daquela que procura estabelecer reflexões críticas sobre essa mesma abordagem.  (BUENO 

1998, 1999, 2001, 2007; SOARES 2005, 2006; MENDONÇA, 2007, etc.) 

A propósito, este trabalho não busca apresentar a contraposição de uma vertente correta 

e verdadeira e outra não, até porque, assim como Azanha (1990, p.2) partiu-se do princípio de 
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que a finalidade da ciência não é “apresentar ‘a verdade como moeda cunhada’, porque 

estamos convencidos de que a racionalidade da ciência tem o seu mais forte componente de 

admissão e até mesmo na estimulação de divergências. Aliás, sem a possibilidade de divergir 

não há ciência. 

Entretanto, esta advertência não deve nos levar a um relativismo absoluto em relação à 

produção de conhecimento, razão pela qual nos filiamos àqueles estudos que procuram 

analisar criticamente a existência de comunidade(s), cultura e identidade surdas, que se situam 

em oposição à comunidade(s), cultura e identidade ouvintes, estes últimos encarados como 

aqueles que exerceram e exercem processos de dominação sobre os primeiros. 

No capítulo II, inicialmente, são apresentados os procedimentos utilizados para a 

realização da pesquisa de campo, a caracterização dos ambientes e a localização dos 

estabelecimentos, bem como os critérios utilizados na seleção dos grupos e dos sujeitos 

pesquisados, para, então, apreender a composição desses agrupamentos; a segunda parte deste 

capítulo está reservada para a apresentação e análise dos resultados colhidos por meio do 

Protocolo de Coleta de Dados e das observações realizadas. 

Nas considerações finais, procurou-se retomar os principais resultados e análises da 

pesquisa de campo que permitiram a realização de reflexões teóricas com base nas 

contribuições de Pierre Bourdieu (1991, 1998, 2005), principalmente no que se refere aos 

conceitos de capital cultural e social.    
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CAPÍTULO I  

COMUNIDADE, CULTURA E IDENTIDADE SURDA 

 

 

Este capítulo será dedicado à análise das “comunidades surdas”, em primeiro lugar, 

porque, embora a existência de grupos de surdos que se reúnem de forma sistemática e 

pública tenha se tornado mais evidente a partir década de 1990, a ponto de criar grande 

interesse de estudos e pesquisas, há indícios de que esses agrupamentos são muito anteriores 

ao reconhecimento acadêmico. Em segundo lugar, porque, a partir dos anos 1990, deu início, 

de forma significativa, em nosso país, um conjunto de estudos sobre essas comunidades, com 

base em perspectivas multiculturalistas, que passaram a considerar a surdez como diferença e 

a afirmar a LIBRAS como língua materna e natural de uma “comunidade surda”. Dessa 

forma, cabe explorar as características e apropriação de tal postura teórica. 

Finalmente, porque as discussões acadêmicas atuais sobre as “comunidades surdas” 

distribuem-se, de um lado, segundo a perspectiva que considera a existência de “uma 

comunidade surda” que valoriza o contato entre os surdos usuários dos elementos da “cultura 

surda” (valores, hábitos e modos de socialização); e, de outro, sob a perspectiva crítica que 

busca reconhecer as outras marcas (classe, gênero, raça, etc) que constituem a identidade 

social de um indivíduo.  

 

1.1. A gênese das “comunidades surdas” e a imposição do método oral 

 

Ao pesquisarmos a distribuição anual das dissertações e teses constantes no Banco de 

Teses da CAPES – Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento pessoal de Ensino Superior, 

do Ministério da Educação –, por meio do descritor “comunidade surda” e de seus conexos, 

verificamos que a primeira produção em que este termo aparece na ficha de resumos do 

Banco data da década de 1990, mais precisamente do ano de 1996.  

Esse levantamento sugere duas possibilidades: a formação de “comunidades surdas” 

iniciou-se nesse período e despertou o interesse nos estudiosos a pesquisarem este fenômeno 

social, ou esses agrupamentos já existiam, mas, somente a partir da década de 1990, é que a 

denominação “comunidade surda” e seus conexos tornaram-se mais evidentes.  

Não há dados que determinem exatamente a gênese das “comunidades surdas” no 

Brasil. Alguns indícios históricos, porém, podem comprovar que a sua existência é muito 
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anterior à década de 1990. 

Segundo Macedo (s.d.p.), a primeira reunião para a organização da Associação 

Brasileira de Surdos-Mudos ocorreu em 24 de maio de 1913 e contou com a presença de 

quase todos os surdos residentes no Rio de Janeiro. Cabe destacar que, tal como se utilizava 

na época, essa associação se autodenominou como de “surdos-mudos”, ou seja, surdos não 

falantes, o que sugere que a comunicação entre eles deveria ser feita por algum sistema 

gestual. Era de se esperar, entretanto, que tal iniciativa nascesse no Rio de Janeiro, pois o 

antigo Instituto Nacional de Surdos-Mudos
2
 era a única instituição especializada no 

atendimento dessa população. 

Embora tenha sido a referência mais antiga sobre associação de surdos, não foi 

encontrada qualquer outra referência sobre a sua continuidade ou a criação de outras 

associações até a década de 1950, talvez pelo fato de essa associação não ter continuidade ou 

terem os seus registros perdidos.  

Macedo (s.d.p.), ainda, faz referência a uma reunião ocorrida em 16 de maio de 1953, 

também no Rio de Janeiro, para a criação da Associação Alvorada de Surdos, mas somente 

efetivada em janeiro de 1955, com a fundação da Associação dos Surdos do Rio de Janeiro. 

Não se pode afirmar, contudo, que essa associação tenha permanecido ativa até os nossos 

dias, pois não há informações a respeito, embora exista hoje uma associação com a mesma 

denominação na cidade que, talvez, seja a mesma fundada em 1955 e que passou a reunir 

especialmente adultos surdos oriundos do INES – Instituto Nacional de Educação de Surdos.  

Se não temos dados para afirmar que, desde o início do século passado, os surdos já se 

reuniam em associações, podemos afirmar que, pelo menos, a partir dos anos de 1950, isto 

passou a ocorrer por meio da criação de associações não só no Rio de Janeiro, como em 

muitas outras cidades do país.  

Um ano antes da criação da associação do Rio de Janeiro, conforme dados oficiais da 

própria associação, a Associação dos Surdos-Mudos de São Paulo foi fundada, em 19 de 

março de 1954, mudando, posteriormente, seu nome para Associação dos Surdos de São 

Paulo. (SÃO PAULO. Associação de Surdos de São Paulo, 2009). 

Em pouco tempo, essas iniciativas foram se disseminando para outros Estados, como, 

em Santa Catarina, com o Círculo dos Surdos de Florianópolis em 1955, com a Associação 

dos Surdos de Minas Gerais em 30 de abril de 1956 e no Rio Grande do Sul com a fundação 

                                                 
2
 Atual Instituto Nacional de Educação de Surdos, do MEC, primeira instituição especializada para surdos, criada 

no Império, e que até 1957 foi denominado como Instituto Nacional de Surdos-Mudos, tendo exercido influência 

decisiva nos caminhos da educação dos surdos no Brasil durante toda a sua história. 
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da Associação dos Surdos de Porto Alegre. (Cf. MACEDO, s.d.p.). Além dessas referências, 

localizamos o surgimento posterior à década de 1950 de outras associações, como as 

Associações dos Surdos de Londrina, fundada em 1970 (Cf. PARANÁ. Associação dos 

Surdos de Londrina, 2010); de Goiânia, fundada em 1975 (Cf. GOIÁS. Associação dos 

Surdos de Goiânia, 2010); e de Pernambuco, fundada em 1985 (Cf. PERNAMBUCO. 

Associação dos Surdos de Pernambuco, 2009).   

Verifica-se, portanto que a formação de agrupamentos específicos de surdos iniciou-se 

anteriormente à década de 1990 e que, nesse sentido, a referência às “comunidades de surdos” 

não pode deixar de considerá-los.  

Se é verdade que, a partir da década de 1990, grande número de surdos passou a se 

reunir de forma mais evidente, como, por exemplo, os agrupamentos de jovens e adultos 

surdos em estabelecimentos comerciais, em logradouros públicos, etc., a sua gênese não se 

deu nesse momento.  

Além da existência e disseminação das associações de surdos em épocas anteriores ao 

surgimento das vertentes que consideram esses agrupamentos como expressão da existência 

de “comunidades de surdos”, um aspecto que merece ser analisado em relação ao contexto 

histórico de surgimento dessas mesmas comunidades, diz respeito à falta de clareza entre 

aquilo que constitui discurso político hegemônico e as práticas sociais sobre as quais eles 

exercem influência – que não são uma mera aplicação do primeiro, mas a sua reinvenção, de 

acordo com as formas como cada espaço social foi se constituindo. 

Nesse sentido, há que se distinguir o que foram proposições políticas do que 

efetivamente ocorreu nas instituições que abrigavam esses alunos. 

Soares (2005), em estudo que investiga a história da educação dos surdos no Brasil, ao 

se debruçar sobre a atuação da professora Ana Rímoli de Faria Dória, na direção do Instituto 

Nacional de Educação de Surdos, na década de 1950, verifica que toda a ação de Faria Dória 

girou em torno da adoção do método oral como opção pedagógica de ensino: “foi na sua 

gestão que o método oral foi oficialmente adotado no Instituto...” Para isso, ela instituiu um 

curso normal para a formação de professores de surdos, traduziu textos de autores americanos 

de orientação pedagógica sobre o trabalho para aquisição de linguagem oral e escreveu, 

posteriormente, obras próprias sobre a didática do ensino da linguagem oral. (SOARES, 2005, 

p. 69-75).  

Embora, em épocas anteriores, tenham ocorrido iniciativas para a implantação do 

método oral, como, por exemplo, durante a gestão do Dr. Armando de Lacerda, que, ao dirigir 

o Instituto entre 1930 a 1947, constatou que os “surdos-mudos completos” constituíam a 
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maioria do alunado, para o quais recomendava o método escrito (sinais gráficos e digitais), ou 

seja, para a grande maioria dos alunos o método recomendado apoiava-se em gestos e 

somente os que possuíam resíduos auditivos é que se beneficiariam do método acústico-oral, 

como ele o denominava (Cf. SOARES, 2005). 

Pela própria ação da professora Ana Rímoli, verifica-se que o método oral não era a 

opção pedagógica preferencial, tanto que ela instituiu um curso de formação de professores, 

traduziu e escreveu obras visando a sua aplicação. Ora, se esse método, tal como afirmam os 

autores anteriormente citados, tivesse sido imposto como metodologia única, levando-se em 

consideração que o espaço para o uso de linguagem gestual reduzia-se aos encontros 

espontâneos dos alunos, tal ação não teria razão de ser. Na verdade, pode-se afirmar, sem 

receio, que a linguagem gestual era a forma básica de comunicação tanto entre os alunos 

quanto entre eles e seus professores, dentro e fora das salas de aula. Isso se confirma na 

dedicatória que fez às suas professoras,  

 

o Instituto é designado como Instituto Nacional de Educação de Surdos, denominação 

adotada em 1957 em substituição ao antigo Instituto Nacional de Surdos-Mudos. Essa 

mudança expressa o caráter educativo que, a partir dessa época, o Instituto iria assumir, na 

perspectiva daqueles que promoveram a mudança. (SOARES, 2005, p.78). 

 

O que se pode constatar das investigações de Soares (2005) é que, até o início da 

década de 1950, o método mais utilizado no Instituto não era o oral, ou seja, a imposição do 

oralismo à população surda não se configurou na prática, tal como recomendava o Congresso 

de Milão
3
, distinguindo-se, portanto, a história das ideias da história das práticas. 

Assim, a crítica de que o método oral teria sido o principal fator para que os surdos 

dessa época não tivessem acesso aos bens culturais e ao conhecimento valorizado, não se 

sustenta.  

 

 

1.2. Características de uma postura teórica multiculturalista 

 

A partir da década de 1990, a denominação “comunidade surda” e seus conexos, não 

só se tornou mais evidente, como também, hoje, constitui um conceito central da vertente 

teórica de análise hegemônica no país: a vertente sócio-antropológica de estudos sobre a 

                                                 
3
 O Congresso de Milão, realizado em 1880, é considerado pelos adeptos da vertente sócio-antropológica como o 

marco para a imposição do método oral, na medida em que, em uma de suas principais conclusões, defendeu a 

oralização e condenou o uso simultâneo de fala e gestos.  
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surdez.
4
  

Se não foi pelo surgimento dessas comunidades, tal como procuramos argumentar no 

tópico anterior, a que se deve esse incremento do interesse e da preponderância dos estudos 

calcados nessa perspectiva? 

Por diversas vezes, em seu estudo, Moura (1996) ressalta que as pessoas surdas, como 

um grupo minoritário, buscam ser aceitas a partir de uma visão multicultural. Nesse sentido, 

para ela, o movimento multicultural abrangeu diversos grupos minoritários que reivindicavam 

o direito a uma cultura própria, o direito de ser diferente. Esses grupos minoritários englobam 

as minorias étnicas – como negros, latinos, índios, e outros – e a esse movimento integraram-

se as pessoas surdas, uma vez que o surdo possui comportamento linguístico, atitudes, valores 

e estilos cognitivos diferenciados, ou seja, a surdez é caracterizada como uma diferença, e não 

como uma doença. É a forma como o surdo percebe o mundo, por meio da visão e pelas 

práticas sociais geradas pela forma da linguagem que possibilita considerá-los diferentes. (Cf. 

MOURA, 1996). 

A essa definição de multiculturalismo, Skliar (1999) acrescenta as formas 

conservadoras, as quais reportam a uma visão biológica da surdez e a uma norma ouvintista, 

baseada em pessoas que ouvem e que servem de referência para adequar e avaliar o que é 

mais apropriado ao surdo: 

 

O Homem seria Homem se não fosse surdo, se não fosse cego, se não fosse retardado 

mental, se não fosse negro, se não fosse homossexual, se não fosse fanático religioso, se 

não fosse indígena, etc. Nada mais absurdo. Não há nenhuma relação entre a deficiência e 

seus supostos derivados sociais diretos, pois estes não são uma consequência direta 

daquela, mas sim das formas e dos mecanismos em que estão organizados e de que dispõem 

as sociedades para não exercer restrições no acesso a papéis sociais e à cultura das pessoas, 

de todas as pessoas. (SKLIAR, 1999, p.11). 

 

A diversidade traz consigo uma estrutura normativa pouco aparente, que permite 

evidenciar as diferenças culturais ao criar uma “falsa convivência”, um “falso consenso”, uma 

vez que a diversidade se constituiu e permanece regida pelas disposições sociais, isto é, pelo 

meio social em que se instala. Diversamente, as diferenças se mantêm vivas, pois “suas 

existências independem de autorização, da aceitação, do respeito ou da permissão das normas 

que definem a normalidade. E, é claro que, com elas, adquirem sempre um valor ideológico”. 

(BHABHA, 1994 apud SKLIAR & SOUZA, 2000, p.12). 

Ao invés de falar pelos surdos, esses autores afirmam que são os surdos que devem 

produzir narrativas sobre eles mesmos, procurando reinterpretar suas tradições comunitárias 

                                                 
4
 Sobre essa hegemonia, consultar os dados da Tabela 1, à p. 27. 
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como construções históricas, linguísticas e culturais. Dessa maneira, a surdez passa a ser 

definida como uma experiência visual, os surdos entendidos como formadores de uma 

minoria linguística que fazem parte de um discurso da deficiência, e não que são deficientes, 

incompletos e pseudo-ouvintes. (Cf. SKLIAR & SOUZA, 2000). 

Na visão de Skliar (1999), os contatos que os surdos estabelecem entre si 

proporcionam diferentes representações de uma identidade que constitui “O ser surdo”, e estas 

variam conforme diferentes grupos culturais, espaços e momentos históricos. Nesse sentido, a 

identidade surda não é única e universal, é plural, mas, ao mesmo tempo, se constitui no 

encontro com seu semelhante. Essa identificação não é construída no vazio, mas em locais 

determinados, em “locais de transição”, e são nesses lugares que os surdos encontram-se com 

outros surdos, trocam representações e organizam “novos ambientes discursivos”. 

Para este autor, formar uma “comunidade linguística minoritária diferente” não é um 

desvio da normalidade, e sim, a anulação da deficiência permitida por meio da língua de 

sinais. Por ser minoritária, essa língua foi relegada, e seu uso restrito somente a situações 

informais e cotidianas entre pares, permitindo, dessa forma, aos surdos uma “manifesta 

função intragrupal”. (Cf. SKLIAR, 1997). 

O problema que se coloca diante dessas afirmações remete-nos aos princípios básicos 

da democracia moderna, isto é, o “problema de uma sociedade multicultural é sempre a busca 

de uma nova articulação entre a identidade e o político” (MARTUCELLI, 1996, p. 18): 

  
A grande questão que se coloca é de como levar as diferenças em consideração no bojo da 

perspectiva democrática do caráter universalizável dos direitos, na medida em que, 

qualquer que seja a concepção democrática - tanto a que “acredita na possibilidade de por 

em evidência uma vontade unitária dos homens mediante recurso à livre deliberação”, 

quanto a que “dela faz a representação institucional de relações sociais antagônicas” – 

concordam quanto ao caráter universal das demandas sociais. (BUENO, 2009, pp. 2/3). 

 

Quando o multiculturalismo questiona o caráter universalista, ele interferirá nos 

princípios básicos da democracia, como liberdade e igualdade, implicando em reflexão sobre 

algumas proposições contraditórias, como igualdade-equidade e liberdade-diferença. (Cf. 

BUENO, 2009). 

Para Bueno (2009, p.3), “a ideia clássica de igualdade entre os homens remete-se 

exatamente sobre a diversidade existente e de que, apesar delas, todos devem ser tratados 

como iguais”. Ao contrário, a noção de equidade requer um tratamento diferenciado para as 

especificidades culturais de indivíduos e grupos, quando preconiza o direito às diferenças. 

Na medida em que alguns teóricos da surdez se apropriam da concepção multicultural 
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e procuram uma maior expressão das diferenças, eles acabam por transformar a diversidade 

cultural em homogeneidade cultural. Esta afirmativa pode ser constatada quando, ao 

definirem uma cultura surda, também unificam as diversidades culturais de pessoas que 

ouvem, em uma cultura ouvinte. Então, o mundo passa por uma cisão de uma cultura ouvinte 

que domina e outra que é identificada basicamente pela surdez, que é dominada. (Cf. 

BUENO, 1998). Mas, mais que isso, unificam uma “cultura surda”, independentemente onde 

elas se situam: se são europeias ou sul-americanas, urbanas ou rurais, de jovens ou velhos, de 

homens ou mulheres, se ricos ou pobres.   

Em relação às proposições liberdade-diferença, temos duas formas de entendimento da 

liberdade para compô-las: de um lado, a liberdade positiva, entendida como aquela que 

deveria diminuir ou mesmo extinguir qualquer tipo de privilégio,a liberdade política de 

sermos considerados iguais; de outro lado, a liberdade negativa, aquela que deveria restringir 

o poder do Estado, a que garantiria que, ao lado dos direitos iguais, haveria um foro privado e 

protegido, defendido de toda a intervenção pública. Em síntese, “a liberdade negativa era uma 

liberdade individual enquanto que a positiva era a liberdade de um sujeito coletivo”. 

(BUENO, 2009, p. 5). 

Para Martucelli (1996, p.26), na medida em que a liberdade negativa passa a ser 

considerada como a expressão pública das diferenças, observa-se,  

 

então, a perversidade irreprimível das reivindicações identitárias: numa de suas vertentes, e 

em nome do “pós-modernismo”, elas levam às concepções mais passadistas da identidade 

social. No seio de cada categoria do Outro todos são o mesmo. No devido tempo, impõe-se 

uma base identitária comum a todos os membros de uma categoria mais profunda e até mais 

intrínseca do que as suas individualidades. 

 

Essa base identitária se constrói por um contraste com aquilo que seria seu oposto, 

pela extensão do processo de individualização em uma afirmação externa, na qual não há mais 

aceitação de restrição da diferença em uma esfera privada. Em uma noção multicultural, “toda 

identidade se estabelece em oposição explícita a uma outra identidade”, rompendo assim com 

toda a dependência relacional, pois, ao invés de ser entendida por uma apresentação que 

ocorre diante do outro, o que prevalece é o entendimento de oposição, inclusive para negar e 

reprimir o que se opõe. (MARTUCELLI, 1996, p.29).  

Ao versarmos sobre a perspectiva multicultural e sua influência nos estudos sócio-

antropológicos da surdez, parece fazer sentido que as “comunidades surdas” estabeleçam seus 

encontros em lugares públicos, principalmente em shopping centers que simbolizam a 

modernidade, o consumo, com uma estética própria de um centro urbano, e que prevaleça, 
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nesses agrupamentos de surdos, o uso da LIBRAS, como elemento que define a participação, 

ou não, nos encontros e, além disso, da afirmação de uma especificidade cultural e identitária . 

No entanto, vale a pena nos debruçarmos em uma perspectiva de superação da 

 

alternativa simplista da visão “centralista” que situa nos “aparelhos ideológicos”, investidos 

de um poder soberano de coerção simbólica, o princípio de todas as condutas e de todas as 

representações alienadas, e da visão que se pode chamar de “espontaneísta”, e que, simples 

inversão da precedente, inscreve em cada um dos dominados o princípio de uma submissão 

sem necessidade, às vezes descrita na linguagem da “servidão voluntária”, aos 

constrangimentos, às injunções e às seduções do poder. (BOURDIEU, 1991, p.115-116). 

 

 

 1.3. A discussão acadêmica sobre “comunidade surda”: a vertente sócio-antropológica 

da surdez   

 

Se as comunidades de surdos são muito anteriores à preocupação teórica de análise, se 

a imposição da linguagem oral não se configurou como proposta hegemônica e se o 

multiculturalismo transmuda a liberdade negativa de individual em política, quais as 

contraposições que autores aqui denominados como críticos – Bueno (1998, 1999, 2001, 

2007), Soares (2005, 2006), Mendonça (2007), etc. – apresentam à vertente sócio-

antropológica, expressa aqui por um conjunto de autores, como Skliar (1997, 1998), Moura 

(1996), Teske (1998), Perlin (1998), etc. 

Para este último conjunto de autores, a “comunidade surda” é considerada como um 

grupo social minoritário, cujos membros compartilham valores culturais, hábitos, modos de 

socialização e uma Língua de Sinais distintos dos ouvintes que, além de representarem os 

elementos de identificação entre eles, constituem uma verdadeira “cultura surda”, cuja marca 

fundamental seria a “apropriação viso-manual” do mundo.  

Nesse sentido, Skliar (1997, p.142) considera que a comunidade surda é “formada só 

por surdos. Os ouvintes envolvidos ideologicamente com a comunidade – filhos ouvintes de 

pais surdos, especialistas ouvintes – não pertencem a ela (...).” Além disso, a “comunidade de 

surdos” é composta por dois níveis, o institucional, integrado por associações ou clubes, e os 

agrupamentos espontâneos aos quais denomina “comunidade surda”.  

Nos agrupamentos espontâneos, os membros legítimos são aqueles que atuam como 

“agentes socializadores da língua e da cultura”, não somente no contexto de uma 

“comunidade surda”, mas também nas escolas especiais
5
 que, ainda, segundo Skliar (1997, 

                                                 
5
Para Skliar (2004), as escolas especiais devem adotar uma proposta bilíngue-bicultural, proporcionando ao 
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p.143) se configuram como “microcosmos de emergência da identidade surda e de aquisição 

da língua de sinais.” 

Destacam-se dois elementos fundamentais dos argumentos desse autor, que defende 

não somente a existência de uma comunidade formada só por surdos, como também parece 

dar maior significado aos agrupamentos espontâneos (a verdadeira “comunidade surda”), 

provavelmente porque ela confirmaria ainda mais uma distinção entre surdos e ouvintes que 

não seria baseada na “falta de audição”, mas em uma cultura própria daqueles que se 

apropriam viso-manualmente do conhecimento.  

Os surdos sofreram processos de dominação – que se configuram por mecanismos de 

poder exercidos pela ideologia dominante, isto é, por uma sociedade predominantemente 

ouvinte – na medida em que os surdos, durante praticamente um século (do final do XIX aos 

anos de 1970), com a hegemonia da abordagem oralista, foram obrigados a portar-se como se 

fossem ouvintes – denominado ouvintismo. (Cf. SKLIAR, 1998). 

Essas representações ouvintistas a que os surdos foram submetidos expressam uma 

perspectiva médica, com o foco naquilo que esses sujeitos não tinham (a audição), e não a 

uma visão sócio-antropológica, que teria como preocupação central as diferenças desses 

sujeitos que se apropriariam viso-manualmente da cultura produzida. Skliar (1998), então, 

propõe perspectivas de inovação de um projeto político e pedagógico voltado ao surdo que 

tenha, fundamentalmente, a participação dessa comunidade nessas formulações. Em outras 

palavras, permitindo que os surdos narrem por si próprios, dando lugar a um processo de 

desouvintização, no qual se pressupõe a desmistificação das narrativas ouvintes sobre as 

produções culturais, a língua e a comunidade dos surdos, e também, das normas surdas como 

metanarrativas, as quais acabam se caracterizando dessa forma por se subordinarem a um 

sistema de valores ouvintistas. 

Mas, essa posição, mesmo dentro daqueles que defendem a existência de uma 

“comunidade surda” distinta, não é consensual. Moura (1996, p.123-4), por exemplo, 

considera que essa comunidade não é formada somente por surdos: 

 

(...) existem situações em que os membros da Comunidade de Surdos não são Surdos, mas 

se identificam com os problemas da surdez (parentes, profissionais) ou fazem parte de uma 

família Surda (filhos ouvintes de pais Surdos), ou ainda Surdos que vêm de outros lugares e 

que ainda não aprenderam toda a escala de habilidades requeridas para aquela comunidade. 

(...) ser membro da Comunidade de Surdos significa identificação com os Surdos, ter 

compartilhado experiências de ser Surdo e participar das atividades da comunidade. 

 

                                                                                                                                                         
surdo um desenvolvimento competente de ambas as línguas, a língua de sinais e a língua majoritária. 
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Essa perspectiva ampliada incorpora indivíduos não surdos, desde que eles se 

identifiquem com as distinções da comunidade, assim como considera que aqueles surdos que 

não convivem rotineiramente com grupos de surdos dela não fazem parte. 

Enquanto a primeira posição caracteriza os membros da “comunidade de surdos” pela 

diferença biológica da não audição, a segunda não faz uso desta base, mas argumenta que o 

que caracteriza os membros da comunidade é a identificação com as habilidades requeridas, 

com os “Surdos”, o fato de ter compartilhado experiências de ser “Surdo” e participar da 

comunidade, sejam eles surdos ou ouvintes. 

Perlin
6 (1998, p.3), por sua vez, atribui sentidos distintos para a mesma expressão 

“comunidade surda”: “(...) me lanço a escrever sobre as identidades surdas fazendo um 

empréstimo de minha pessoa à experiência das experiências da comunidade surda com 

embasamento teórico pós-estruturalista”. Aqui, a autora refere-se à “comunidade surda” com 

um sentido que abrange todas as pessoas que apresentam perda auditiva. Em outro momento, 

o sentido se modifica por representar espaços de resistência, às influências das pessoas 

ouvintes: “A hegemonia dos ouvintes exerce uma rede de poderes difícil de ser quebrada 

pelos surdos, que não conseguem se organizar ou mesmo ir às comunidades para resistirem ao 

poder.” (idem, p.64). A autora, então, generaliza o sentido de “comunidade”, incluindo todas 

as pessoas surdas e, depois, esse sentido é pluralizado e subdivido em “comunidades”.  

Para Teske
7
 (1998), a “comunidade surda” tem sua importância no que se refere à 

criação de seu “próprio sistema parental”, ou seja, desenvolve-se um sistema de relações 

familiares surdas que não é o consanguíneo, ele é um “parentesco cultural”. Nesse sentido, os 

surdos que nasceram numa família composta por pessoas ouvintes e que não se comunicam 

por sinais sofrerão perdas culturais, pois não desenvolveram sua identidade como sujeito 

surdo, o que somente se dará quando esse indivíduo tiver contato com a língua de sinais, a 

cultura e a comunidade surda. 

 

Muitos surdos só encontram outros quando já estão entrando na adolescência ou na vida 

adulta. Só então, começam a frequentar os clubes e escolas surdas, ou vão se aproximando 

de “grupos espontâneos de surdos”, fora dos lugares institucionalizados, na rua, nos 

shopping centers, etc, onde discutem livremente suas ideias e opiniões. (TESKE,1998, 

p.148). 

 

Os autores citados – Skliar (1997), Teske (1998), Perlin (1998), Moura (1996) –, até 

então, pertencem a uma abordagem teórica em que a problemática fundamental da surdez é a 

                                                 
6
 Gládis Perlin é uma mulher surda e professora adjunta da Universidade Federal de Santa Catarina.  

7
 Ottmar Teske é professor da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) e diretor do Centro de Estudos Surdos 

dessa mesma Universidade. 
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imposição de uma língua oral – no caso, a língua portuguesa falada – a um grupo de pessoas 

que, devido à restrição auditiva, não possuem acesso a ela, e, por isso, historicamente, foram 

oprimidos pela sociedade majoritária ouvinte. A modalidade escrita da língua portuguesa é 

valorizada por esta abordagem e o que justifica a opressão, segundo esses autores, é a 

imposição da oralidade. 

Essa perspectiva teórica tem se disseminado por todo o país, sendo absorvida pela 

comunidade acadêmico-científica, conforme podemos verificar pela distribuição de 

dissertações e teses produzidas nos últimos vinte e um anos. 

 

Tabela 1 

Distribuição anual das dissertações e teses sobre “comunidade surda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco de Teses, CAPES, 2009. 

 

Os dados da tabela 1 mostram que ocorrem três períodos distintos: no primeiro (de 

1987 a 1995), a produção sobre comunidade surda é muito incipiente: pouco mais de 6% do 

total ou média de 0,5 produção por ano, se considerarmos a busca por meio de “todas as 

ANO DE  
DEFESA  

Todas as palavras Expressão exata   
% 

1987 - - - 

1988 2 - - 

1989 - - - 

1990 - - - 

1991 - - - 

1992 1 - - 

1993 - - - 

1994 1 - - 

1995 1 - - 

1996 5 1 2,13 

1997 1 1 2,13 

1998 5 3 6,38 

1999 3 2 4,26 

2000 4 3 6,38 

2001 3 1 2,13 

2002 7 6 12,77 

2003 7 5 10,64 

2004 11 8 17,02 

2005 10 6 12,77 

2006 9 4 8,51 

2007 11 7 14,89 

TOTAL 81 47 100 
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palavras”
8
. Quando utilizado o sistema “expressão exata”, em que há garantia do uso do termo 

completo, verificamos que não foi defendida uma produção sequer, o que nos permite inferir 

que, somente após 1996, o conceito de comunidade surda foi incorporado pela produção 

acadêmica. No segundo (de 1996 a 2001), nota-se um crescimento relativo: no primeiro 

sistema de busca, com média anual de 3,5 produções e, no segundo, de, aproximadamente, 

duas produções anuais. O último período (2002 a 2007) apresenta um incremento 

significativo: no primeiro sistema de buscas, verifica-se uma média anual de nove produções 

e, no segundo, de seis produções anuais.  

Há, portanto, um crescimento de pesquisas a partir da segunda metade da década de 

1990. Entretanto, essa informação não permite concluir que as preocupações das produções 

científicas brasileiras sobre as problemáticas da surdez iniciaram-se neste período, mas pode-

se afirmar que o conceito “comunidade surda” passou a ser muito mais frequente a partir da 

segunda metade de 1990, com crescimento exacerbado a partir de 2002. 

Dos estudos que possuem como um de seus focos a “comunidade surda”, o de Braga 

(2006) destaca-se por analisar a trajetória de um núcleo de estudos que iniciou seus trabalhos 

na década de 1990 e que assumiu papel preponderante na investigação e disseminação dessa 

vertente teórica. 

O Núcleo de Pesquisa em Políticas Educacionais para Surdos – NUPPES, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
9
 –, criado em 1997 e encerrado suas 

atividades em 2004, foi o grande pioneiro no Brasil dos estudos sobre a “comunidade surda”. 

Fez parcerias significativas com a Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Sul, 

assumindo a elaboração dos currículos e os cursos de formação de professores deste Estado, 

com a Federação Nacional de Educação e Integração de Surdos – FENEIS –, além de outras 

parcerias que englobaram a orientação de professores de surdos, intérpretes e associações, 

palestras para as famílias de surdos e atuações em projetos de leis e acessibilidade. 

O núcleo de pesquisa tinha como objetivo promover a reflexão sobre a educação de 

surdos, buscando produzir saberes sobre a surdez dentro de uma dimensão cultural e política, 

envolvendo pesquisadores surdos para que fosse possível dar voz à comunidade surda, e 

                                                 
8
 Por meio do sistema de busca “todas as palavras”, são selecionadas todas as produções que contenham, mesmo 

que separadamente, os termos dos descritores, no caso, “comunidade” e “surda”. No sistema “expressão exata”, 

o programa seleciona apenas as produções em que contenham a expressão completa, no caso, “comunidade 

surda”. 
9
 Segundo esta autora, este núcleo era composto por Carlos Skliar, Adriana da Silva Thoma, Maura Corcini 

Lopes, Gládis Perlin, Márcia Lise Lunardi, Madalena Klein, Wilson Miranda, Ottmar Teske, Sergio Lulkin, 

Gisele Rangel, Marianne Rossi Stumpf, Liliane Ferrari Giordani, Lodenir Becker Karnopp e Ronice Muller 

Quadros, muitos deles, hoje, expoentes dessa vertente. (Cf. BRAGA, 2006). 
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abrangendo temáticas relacionadas ao trabalho, currículo, identidade, comunidade, diferença, 

mídia, e outras – todas articuladas às questões da surdez. Com as discussões, foi possível 

publicar a primeira produção, em 1998, intitulada “Educação & exclusão: abordagens sócio-

antropológicas em educação especial”, organizada por Carlos Skliar. Em 1999, o Núcleo foi 

responsável pela realização do “V Congresso Latino-americano de Educação Bilíngue para 

Surdos”, na UFRGS. (Cf. BRAGA, 2006). 

O Núcleo também intervinha, dando oportunidade de acesso escolar especializado não 

só a surdos adultos não escolarizados ou que acabaram abandonando a escola por não 

conseguirem acompanhar o conteúdo escolar, como também a crianças surdas de 0 a 6 anos, 

em seus primeiros anos de contato escolar. Esta atuação tornou-se mais abrangente a partir do 

ano 2000, quando o NUPPES passou a firmar convênios com a Secretaria Municipal de 

Educação e Desporto de Porto Alegre (SMED), a propor políticas que visavam o atendimento 

infantil de surdos e a alfabetização adultos surdos, e de assessorar o Centro de Atendimento 

Especial de Deficientes Auditivos (CAEDA). Firmou, também, parcerias com as 

Universidades de Caxias do Sul (UCS), Federal de Pelotas (UFPEL) e de Santa Cruz do Sul 

(UNISC), que resultou na organização de um programa de capacitação de professores e um 

curso de especialização em educação de surdos.  

Segundo Braga (2006), até o ano de sua pesquisa, os cursos de capacitação na área de 

educação de surdos financiados pelo Governo do Estado, seguiam a orientação do projeto de 

formação produzido pelo NUPPES. A mobilização descrita ressalta a atuação deste núcleo de 

pesquisa e de seus integrantes como determinadores de um “modelo de militância e de 

comunidade surda a ser seguida”. (BRAGA, 2006, p.86).  

Braga (2006) ainda afirma que, em 2004, a publicação do livro, “A Invenção da surdez 

II: espaços e tempos de aprendizagem na educação do surdo”, organizado por Adriana Thoma 

e Maura Corcini Lopes, marcou o término das atividades do Núcleo de Pesquisas vinculado a 

UFRGS, e o início do Grupo Interinstitucional de Pesquisa em Educação de Surdos, o GIPES. 

Essa mudança não se deteve somente à nomenclatura, pois o grupo de pesquisadores também 

já não era o mesmo: dos 14 membros, somente Lodenir Becker Karnopp, Márcia Lise 

Lunardi, Maura Corcini Lopes e Adriana da Silva Thoma permaneceram para compor o então, 

GIPES; com Ronice Müller Quadros, Marianne Rossi Stumpf e Gisele Rangel, passaram a 

atuar no Grupo de Estudos Surdos (GES) na UFSC. Os demais pesquisadores passaram a 

atuar em outras Universidades, de forma independente.  

Todo este percurso mostra que, desde 1997, aproximadamente, a vertente sócio-

antropológica se disseminou, a partir da influência de Carlos Skliar e que, pelos dados da 
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Tabela 1, foram constituindo a corrente acadêmica, hoje hegemônica, sobre a surdez.  

Além dos estudos do Núcleo, muitos outros trabalhos começaram a ser produzidos e 

disseminados por todo o território nacional. 

Sob essa ótica, o estudo de Chagas (2006), que objetivou investigar as atitudes que 

facilitaram e as que dificultaram as relações sociais de surdos adolescentes, aponta para o 

vínculo familiar como um dos fatores facilitadores das relações sociais destes surdos, em 

oposição à comunicação oral e à identificação destes surdos como os fatores que mais 

dificultaram essas relações. Para essa autora, o estudo realizado com surdos denuncia a 

dificuldade deles de se perceberem como diferentes e, principalmente, de construírem sua 

identidade surda, o que redundaria em identidades fragmentadas sob a influência de duas 

culturas, a surda e a ouvinte.  

No mesmo ano, o estudo de Chiella (2007) propôs analisar as narrativas surdas, 

escritas em português a fim de identificar as marcas culturais próprias da comunidade surda. 

Por meio de espaços, como a escola, a família, a associação, a comunidade e a universidade, 

os surdos constroem práticas que são expressões tanto das marcas culturais e sociais quanto 

de suas identidades surdas, isto porque, esses marcadores – surdez, luta, língua de sinais, 

presencialidade, nostalgia de ser surdo, olhar, temporalidade surda e constrangimento – são 

manifestações da subjetividade surda. Nesse sentido, a autora destaca que é na escola que se 

determina a “pedagogização e a publicização da comunidade surda”, visto que essa instituição 

assumiu a função de tutelar a cultura e a língua de sinais, na medida em que a história surda 

está constantemente atrelada à educação, aos surdos enunciarem práticas que são comuns no 

meio escolar e à dependência do ouvinte para a sua tutela, dada a incapacidade atribuída pela 

escola. 

Do mesmo modo, para Lopes & Veiga-Neto (2006), a escola para surdos é um dos 

espaços que aproximam e constroem a “comunidade surda”, que acaba sendo pedagogizada 

por meio das práticas disciplinares, isto é, as atividades escolares orientam os movimentos 

sociais de pessoas surdas que frequentam escolas especializadas; para aqueles que não 

frequentam, porém, isso não ocorre.  

A pessoa com perda auditiva sente uma “necessidade de viver em grupo”, e essa 

necessidade é uma faceta do “ser surdo”. Esta forma de ser envolve uma vivência coletiva, 

que é sentida na particularidade do indivíduo. O fato, de os surdos quererem viver com seus 

pares em comunidade é uma peculiaridade de um momento histórico brasileiro e urbano, visto 

que esta vivência não é só uma característica própria da pessoa surda, mas uma necessidade 

de fortalecimento para reivindicarem seus direitos, sejam eles sociais, educacionais, etc. (Cf. 
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LOPES & VEIGA-NETO, 2006). Dessa forma,  

 

para que um grupo se constitua e se configure como uma comunidade, algumas condições 

são necessárias. Temos como exemplos: afinidades entre os diferentes indivíduos que 

constituem o grupo, interesses comuns que possam conduzir as ações do grupo por 

caminhos comuns, continuidade das relações estabelecidas, bem como tempo e espaço 

comuns, e que os encontros do grupo possam acontecer. (LOPES & VEIGA-NETO, 2006, 

p.82.). (Grifos do autor). 

 

Os autores destacam a década de 1990 como um momento histórico de mudanças na 

escola de surdos, pois foi, a partir desse período, que a escola passou a ser o lugar onde os 

surdos eram atendidos em suas especificidades linguísticas e culturais. No entanto, também 

verificaram que as escolas especiais, ao privilegiarem suas atividades na interação e 

convivência entre surdos, não os preparam para o concorrido mercado de trabalho, ou para 

concursos, isto é, essas escolas não cumpriram sua função de espaço de ensino e 

aprendizagem do saber escolar. Em depoimentos, citados por esses autores, adolescentes 

surdos declararam procurar, em outros espaços, conhecimentos específicos que os 

possibilitassem disputar melhores posições e salários no mercado de trabalho, ou seja, fora da 

escola de surdos. Nesse sentido, concluem que a escola de surdos está dedicando seu esforço 

muito mais para a constituição de uma comunidade e militância, do que para o ensino. (Cf. 

LOPES & VEIGA-NETO, 2006). 

Por essa revisão, verifica-se que existe hoje, no Brasil, uma corrente que se dissemina 

e que encara o fenômeno da surdez como marca característica que diferenciaria esses sujeitos 

dos demais, fundamentalmente pela utilização de uma língua própria, a língua de sinais e que 

produziria uma identidade e uma cultura completamente apartada da dos ouvintes. 

No estudo realizado por Menezes (2007), que buscou identificar os gêneros textuais 

escritos, produzidos e consumidos na comunidade de surdos, no Recife – em que analisou 

suas funções e significados perante as relações sociais que a permeavam –, constatou-se que 

grande parte dos surdos participantes de sua pesquisa frequentava eventos e práticas de 

determinadas instituições religiosas que ofereciam algum tipo de acolhimento e aproximação 

com essas pessoas, assim como a presença de intérpretes de LIBRAS nos cultos e pregações. 

Isso se dava de tal forma que alguns membros da comunidade convidavam e orientavam 

outros surdos a manterem relações sociais em pequenos agrupamentos nessas instituições. 

Muitos sujeitos relataram, inclusive, que a principal motivação para participarem desses 

eventos não era a busca por uma função ou benefício que a religião pudesse lhes proporcionar, 

mas a possibilidade de encontrar e conversar com outros surdos. 
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Magnani (2003), com o objetivo de investigar a “comunidade surda” de São Paulo e 

sua forma de comunicação, identificou alguns lugares em que pessoas surdas se reuniam e 

analisou como se comportavam. Para isso, ele participou de algumas festas e 

confraternizações que associações e instituições especializadas divulgavam, como uma festa 

organizada pela Associação para Deficientes da Áudio-Visão, considerada, pelo autor, como 

muito semelhante a qualquer outra festa junina que costuma ocorrer em escolas nessa época 

do ano, com barracas, comidas típicas, pessoas surdas e ouvintes. Em uma segunda 

confraternização, que ocorreu em uma instituição educacional especializada, esse autor 

percebeu um grande número de pessoas surdas, aproximadamente duas mil, que o fez sentir-

se constrangido por não saber se comunicar com aquelas pessoas. Na terceira, que se realizou 

na sede de outra associação, relatou o seu próprio desconforto e isolamento, que o fez 

despertar para o fato de como os surdos devem se sentir frente a maioria das pessoas ouvintes. 

Dessa forma, tais experiências fizeram com que o autor concluísse que o comportamento e 

interação dessas pessoas surdas dependiam do local e espaço em que se encontravam e que o 

espaço público se diferia do privado, prevalecendo as instituições pedagógicas, sociais e 

religiosas onde os surdos desenvolviam espaços próprios e de intenso contato entre eles. 

Como se vê, essas produções, embora apresentem diferentes nuances, têm como 

substrato teórico a existência de “uma comunidade surda”, marcada pelo uso de uma 

linguagem própria, que, nesse sentido, propiciariam um tipo de identidade própria dos 

membros que a compõem. 

Quando a interação ocorre em locais em que a maioria das pessoas são ouvintes, estes 

últimos acabam tratando os surdos como deficientes auditivos, tentando instruí-los a falar. 

Entretanto, locais, como missas ou cultos religiosos que utilizam LIBRAS, praças de 

alimentação em shopping centers e outros, possibilitam aos surdos apropriarem-se de formas 

distintas de sociabilidade e de visibilidade, e também do direito de eles exercerem sua 

diferença e de adquirirem sua cidadania. (Cf. MAGNANI, 2003). 

Embora tenham trabalhos em que consideram a existência da “comunidade surda” e 

que a língua de sinais é marca constituinte da identidade de sujeitos surdos, Marin & Góes 

(2006), quando analisaram os depoimentos de surdos sobre as atividades de seus cotidianos, 

puderam verificar que o shopping center e a igreja foram os locais públicos citados como 

propiciadores de interação com amigos e familiares. Os relatos de dois indivíduos surdos 

sobre a frequência em igrejas apresentaram diversidade de motivações. Um dos entrevistados 

declarou partilhar de convicção religiosa com seus familiares, porém, para o outro, a 

motivação estava relacionada à possibilidade de encontrar com outros surdos e com a 
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presença de intérpretes da língua de sinais. 

Em termos gerais, as autoras destacaram que, na dinâmica das relações sociais, as 

experiências de vida são diversas, motivo pelo qual as ações, opiniões, valores, 

conhecimentos e atitudes das pessoas não compõem um grupo homogêneo. Do mesmo modo, 

em relação aos surdos entrevistados, “(...) a resistência à atribuição de inferioridade é 

manifestada de modo variável por diferentes sujeitos ou por um mesmo sujeito, no que 

concerne a diferentes temas.” (MARIN & GÓES, 2006, p.8). 

Mesmo entre aqueles que demonstravam diferentes posições relacionadas à 

preferência e fluência linguística (fazendo uso do Português e da LIBRAS, em momentos 

diferenciados), surdos e ouvintes compartilhavam de atividades sociais em seus cotidianos, 

eventos, situações e práticas sociais específicas da comunidade de surdos, mas também 

constituída por práticas que faziam parte de sua nação, ou seja, da sociedade em geral. 

Se é verdade que esta corrente, tal como a argumentação acima pretendeu evidenciar, 

possui diferenças significativas dentro dela, de alguma forma, tem como substrato teórico a 

existência de “uma comunidade surda”, marcada pelo uso de um determinado tipo de língua. 

A partir do final dos anos de 1990, surgiram alguns trabalhos que procuraram analisar 

criticamente a existência de “uma comunidade surda”, de “uma cultura” ou de “uma 

identidade surda”, e que buscaram analisar o fenômeno da surdez em relação a outros 

determinantes sociais, como as diferenças de classe, raça e gênero, tal como aponta Soares 

(2006, p.88): 

 

(...) a afirmação de que a sociedade rejeita o indivíduo que possui deficiência a abstrai da 

cadeia das relações entre indivíduos da qual é resultante. Essa forma de compreensão da 

sociedade parece não levar em conta que é no interior dessas relações que as regras de 

convivência e participação social são construídas. 

 

 

1.4. A corrente crítica sobre a surdez como marca distintiva única de identidade 

 

O autor que, no Brasil, tem maior produção com base nessa perspectiva é Bueno 

(1998, 1999, 2001, 2007), que problematiza a questão da integração social do indivíduo surdo 

através de uma “visão dicotômica e a-histórica” da surdez, destacando que as correntes 

teóricas que procuram analisar as “comunidades surdas” – desprendidas das formas de 

organização da sociedade em geral e da divisão entre “cultura surda” e “cultura ouvinte”, 

atribuindo a esta a dominação sobre a outra – procuram uma solução idealista para a 
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problemática social da surdez, desconsiderando outros determinantes, como sexo, raça e 

origem social. 

Uma lesão nos órgãos dos sentidos, no caso, o da audição, causa uma limitação, um 

impedimento por uma condição orgânica, uma deficiência. Mas, essa deficiência não 

impossibilita que todas as pessoas afetadas por ela sejam incapazes de se apropriarem da 

língua majoritária. O que pode determinar essa apropriação, ou não, serão as condições e 

recursos disponibilizados para o acesso a ela. (Cf. BUENO, 2007). 

Nesse sentido, podemos destacar duas questões importantes para o entendimento de 

suas posições teóricas (BUENO, 1999, p.15):  

1- A surdez como uma “condição intrinsecamente adversa” que não pode ser 

reconhecida e analisada como uma “mera diferença” – ao ser confundida como uma simples 

diferença, não necessitaria de prevenção, o que não se confirma quando a perda auditiva 

advém do contágio materno por rubéola, por exemplo. 

2- A análise do fenômeno social da surdez exige que se considere tanto as 

“consequências originadas pela surdez quanto as consequências construídas e produzidas 

socialmente”  

Para discutir suas posições, este autor analisou dois conceitos que, por serem 

importantes para esta investigação, serão descritos com maior ênfase: identidade “surda” e 

“comunidade surda”. 

 

 

1.4.1. Identidade “surda”  

 

Historicamente, foi sendo construída a concepção de que a oralização de pessoas 

surdas era uma forma de opressão de uma maioria sobre uma minoria e que a língua de sinais 

seria a modalidade linguística mais apropriada, por ser constituída viso-manualmente, 

tornando-se, assim, a panacéia da surdez. Entretanto, o que essa abordagem realmente traz é 

outra forma de subjugar as pessoas com perda auditiva, pois, ao se restringirem somente à 

surdez e ao não reconhecerem outras marcas (de classe, raça, gênero, etc.), desconsiderariam 

a formação das identidades sociais dessas pessoas. (Cf. BUENO, 1998). 

Acerca disso, Bueno (2007) destaca que os processos de opressão estão mais 

relacionados a fatores, como a origem social do indivíduo, do que à intolerância dos ouvintes. 

Embora discriminados e vítimas de preconceitos, a história dos sujeitos com perda auditiva 

não comprova que todos eles, independente de suas origens sociais, tenham sido oprimidos 
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por aqueles que ouvem. Deve-se considerar, portanto, as particularidades dos grupos e de seus 

integrantes como uma forma concreta de observação e investigação da real construção da 

identidade social do indivíduo surdo, pois 

 

falar do surdo como um grupo homogêneo é, da mesma forma, desconsiderar, as marcantes, 

gritantes e significativas diferenças que cada um, como sujeito, carrega e que, também, são 

fruto de suas características pessoais, de sua história de vida e dos processos sociais pelos 

quais, um dia, se fez surdo, mas, ao mesmo tempo, se fez homem ou mulher, se fez negro 

ou branco, se fez botafoguense ou vascaíno, se fez médico ou pedreiro, se fez tijucano ou 

ipanemense, se fez salgueirense ou simpatizante da Imperatriz, etc., etc., etc. (BUENO, 

2007, p.6).  

 

A utilização da língua de sinais como padrão linguístico comum não se deu por motivo 

ético-político, mas em decorrência da organização social que, historicamente, foi sendo 

construída. Isso não quer dizer, entretanto, que aqueles surdos que acabaram seguindo uma 

trajetória de vida, apropriando-se da língua oral, não tenham constituído uma identidade 

social: eles somente construíram relações sociais e identidades de formas distintas. (Cf. 

BUENO, 2007). 

Além disso, a língua de sinais é produto cultural produzido pelos surdos em uma 

condição de isolamento e marginalização e, nesse sentido, não podemos desconsiderá-la 

totalmente, pois é mediadora de relações. Da mesma forma, o não acesso à língua majoritária 

também exclui qualquer pessoa ou grupo de seus benefícios sociais. (Cf. BUENO, 2001).  

 

1.4.2. “Comunidade surda” 

 

Apesar de não comungar com o conceito de “comunidade surda”, Bueno (2007, p.10) 

não desconsidera as relações significativas que os membros desses agrupamentos 

estabelecem. Para ele, 

 

(...) as comunidades de surdos, na medida em que estabelecem práticas sociais e relações 

significativas entre os seus membros são, sim, produtoras de culturas, aqui entendidas como 

as sínteses dessas práticas individuais e coletivas. Entretanto, estas práticas individuais e 

coletivas não parecem ser tão distantes, nem completamente distintas, em sua essência, das 

manifestações culturais praticadas pelos ouvintes de comunidades próximas. 

 

Além disso, para este autor, não se pode apenas levar em consideração as 

consequências diretas da perda auditiva, mas aliar tais decorrências às que são produzidas e 

estabelecidas pelas relações sociais, uma vez que a condição da surdez não pode ser entendida 

meramente como uma doença a ser tratada. Outros fatores que envolvem a integração social 
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do surdo, os grupos formados por surdos e a convivência destes com ouvintes, são 

preponderantes para ultrapassarmos uma visão reducionista. (Cf. BUENO, 1998).  

Nas produções científicas sobre a história da educação especial, entretanto, não é 

incomum a desarticulação do contexto social com as práticas realizadas por pessoas que 

possuem alguma deficiência. Geralmente, acredita-se que as descrições dessas práticas, 

durante um determinado período, possibilitam sua compreensão, como decorrentes de 

múltiplas determinações sociais em diferentes momentos históricos. Soares (2006, p.89) 

destaca que, por muitas vezes, faz-se necessário 

 

 (...) recorrer a outras produções realizadas a partir de outros modelos teóricos de estudos da 

história. (...) Um exemplo disso é o modo como tem sido tratada a presença dos médicos 

nos primórdios das ações educativas voltadas ao indivíduo surdo. Embora certos estudos no 

campo da educação especial indiquem que foram os médicos que produziram os primeiros 

conhecimentos acerca da educação dos surdos, não relacionam essa atuação com a história 

da medicina que, por sua vez, se vincula ao desenvolvimento das ciências. 

 

Assim, a partir dos trabalhos de Bueno (1998) e Soares (2006), surgiram outras 

produções acadêmicas que procuram analisar o fenômeno social da surdez para além das suas 

marcas e da língua como único elemento de constituição de suas identidades. 

Para Santana & Bergamo (2005), a forma como a surdez vem sendo apresentada – 

com as expressões “cultura e identidade surdas”, que tem se legitimado pela defesa da língua 

de sinais como língua natural dos surdos – está relacionada, ideologicamente, às normas 

sociais, as quais organizam toda a vida social, com modos de falar, vestir, pensar, agir, etc. 

Dessa maneira, agir politicamente por novas normas é assegurar uma aproximação com outras 

minorias (negros, índios, entre outros) e um afastamento da anormalidade, da patologia. 

Ao se atribuir à língua de sinais o estatuto de língua, está se modificando também o 

estatuto do que é “normal”, pois essa atribuição incide, não somente em questões linguísticas 

e cognitivas, mas também em sociais, “ou seja, a língua de sinais acaba por oferecer uma 

possibilidade de legitimação do surdo como sujeito de linguagem”. Ela é capaz de transformar 

a “anormalidade” em diferença, em “normalidade”. (SANTANA & BERGAMO, 2005, p.567) 

No que se refere à identidade “surda”, porém, esses autores não creditam à língua de 

sinais a capacidade de ser a única a oferecer uma identidade ao surdo, nem tampouco, a 

existência de uma identidade única e exclusiva. Isso porque esta não é meramente uma 

questão de identidade social, mas, sobretudo, “uma identidade concebida a partir de um 

determinado pressuposto teórico”. Nesse sentido, 
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ao tomar a língua como definidora de uma identidade social, ainda que se leve em conta as 

relações e os conflitos relativos às distintas posições ocupadas por grupos sociais, enfatiza-

se o seu caráter instrumental. Assim, sua natureza, ou sua significação social, passa a ser 

creditada às interações sociais às quais está ligada. (SANTANA & BERGAMO, 

2005, p.568).  

 

Esses autores, dessa maneira, investigaram três casos de pessoas surdas que 

declararam ter sofrido isolamento social, devido à perda auditiva: em dois destes casos, 

verificou-se que a língua de sinais serviu de porta de entrada para o meio social; no terceiro 

caso, o isolamento social fora rompido de outra forma, já que sua primeira língua foi a oral e, 

por isso, este indivíduo preferia se comunicar usando esta modalidade linguística, só 

utilizando a língua de sinais para se comunicar com surdos que não falavam e com ouvintes 

que precisavam treinar o uso desta modalidade. Então, Santana & Bergamo (2005) puderam 

concluir que a língua de sinais não está necessariamente incluída na constituição da identidade 

pelo surdo, mas sim da presença de uma língua que possibilite a constituição de sua 

subjetividade por meio da linguagem, seja ela qual for.  

Para eles, a identidade é constituída por distintas funções sociais que são assumidas e 

que, de forma alguma, são homogêneas, marcadas por inserções sociais diferenciadas, como 

as religiosas (católicas, evangélicas, etc.), políticas (de direita, esquerda, etc.), ocupacionais 

(médico, professor, vendedor, etc.), de gênero (homem, mulher), estéticas (punks, hyppies, 

emos, etc.). Nesse sentido, a estrutura social não se resume a uma divisão entre grupos de 

ouvintes e de surdos. Em relação à cultura surda, muitos de seus aspectos são derivados muito 

mais da cultura em geral, assim como as estratégias sociais e os mecanismos compensatórios 

(despertador que vibra, a campainha que aciona a luz, o uso de mensagens escritas via 

telefone, etc.), do que de uma cultura realmente autônoma, pois, ao participarem de um 

mesmo universo social, surdos e ouvintes crescem em meio a valores, crenças e símbolos de 

um sistema já instituído socialmente e, também, em frequente transformação. (Cf. SANTANA 

& BERGAMO, 2005). 

Da mesma forma, Mendonça (2007), ao investigar as trajetórias sócio-educacionais de 

seis sujeitos surdos que apresentavam inserção social e escolar muito diferenciadas entre si – 

próprias das redes de relações (familiares, sociais e escolares) de que faziam parte –verificou 

que, por meio destas inserções tão diferentes, esses surdos puderam construir identidades 

sociais bastante singulares. Além disso, constatou que a influência das situações concretas de 

vida (os limites e possibilidades do meio social em que estavam inseridos) e suas posições 

sociais contribuíram para as representações que os familiares tinham sobre esses sujeitos – e 

não somente pela condição da surdez.  
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Para o primeiro dos sujeitos, do sexo feminino, com 19 anos de idade na época da 

pesquisa, as relações familiares não possibilitaram a superação de uma visão limitadora de 

suas possibilidades devido à surdez, e mesmo com um pesado investimento em sua linguagem 

oral e escolarização, ele apresentou uma vida restrita ao ambiente familiar e insatisfação por 

causa da surdez. 

Já para o segundo, do sexo masculino, com 21 anos de idade, os obstáculos tornaram-

se desafios superáveis, e a surdez não o impediu de se destacar como atleta, nem de ocupar, 

no trabalho, um espaço que é reconhecido pelo seu valor.  

Em um terceiro caso, o sujeito, do sexo feminino, com 42 anos de idade, demonstrou 

possuir uma trajetória marcada pela ruptura com as relações sociais já estabelecidas em um 

local. No entanto, isso não o impediu de conquistar seu espaço social, pois construiu 

elementos que possibilitaram alcançar independência e autonomia, como o trabalho, a 

manutenção de sua casa, os cuidados com seu filho e um convívio social significativo com 

outros surdos.  

No quarto caso, o sujeito, do sexo feminino, com 36 anos de idade, apresentou 

relações familiares conturbadas que acabaram constituindo importante marca que redundou 

em pouco vínculo afetivo. Em contrapartida, a escola tornou-se um espaço social importante 

para a interação com outros surdos, e a igreja, um espaço de possibilidades para o convívio 

social. Além disso, o casamento proporcionou uma mobilidade social diferenciada devido à 

ascensão de seu capital econômico. 

Em um quinto caso, do sexo masculino, com 32 anos de idade, constatou-se que o 

sujeito foi construindo sua autonomia, com relações de amizade, tanto na infância quanto na 

juventude, matrimoniais – ao se casar e ter um casal de filhos – e profissionais – inicialmente, 

em uma oficina e, depois, em uma fábrica – demonstrando ter segurança em relação às suas 

capacidades.   

No sexto caso, destaca-se a peculiaridade de uma mulher que, na época da 

investigação tinha 69 anos de idade, tendo nascido, portanto, na terceira década do século XX, 

e que não recebeu nenhum tipo de atendimento especializado. De origem rural, ela ainda 

contava com a presença de três irmãos que também eram surdos. Por sua beleza, foi objeto de 

desejo de dois irmãos ouvintes da comunidade em que vivia, tendo se casado com um deles, 

com quem teve três filhos e participava das práticas sociais assim como qualquer outro 

membro de sua família. Os relatos de familiares mostram que a arte de costurar e a beleza 

foram elementos marcantes na constituição de sua identidade social, fatores muito mais 

significativos do que a surdez, que foi completamente assimilada.     
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Dessa maneira, os seis sujeitos investigados, que possuem, em comum, o fato de 

serem surdos, no decorrer de suas trajetórias, foram construindo identidades sociais 

diferenciadas, devido às diferentes configurações do ambiente familiar, escolar e social, mas 

também na forma como se apropriaram e transformaram os padrões sociais em práticas 

pessoais. (Cf. MENDONÇA, 2007). 

Já Santana (2008), ao investigar as implicações da restrição de linguagem na formação 

humana, constatou que o investimento afetivo dos familiares e a expectativa que estes 

depositaram em seus filhos surdos favoreceram muito mais para que eles sentissem aceitos e 

compreendidos do que o tipo de comunicação estabelecida. Além disso, as relações afetivas 

dos surdos oralizados de sua pesquisa não confirmavam a suposição de que o não uso da 

língua de sinais tivesse acarretado conflitos e comprometimentos na formação de suas 

identidades.   

Outro fator de destaque para esta autora é o reconhecimento da existência de 

diferentes grupos de surdos, e a forma como estabelecem suas relações sociais são decorrentes 

de diversos ambientes culturais e sociais. Dessa maneira, o que essa percepção evita é uma 

interpretação homogeneizadora de como os surdos se constituem como agrupamentos sociais 

que são caracterizados, de um lado, pela marca distintiva da surdez, mas, por outro, por 

diferentes marcas decorrentes de trajetórias sociais singulares.  

 

Uma atitude comum aos surdos de Itabuna são os encontros nas esquinas próximas as suas 

moradias. É nesse momento que atualizam as informações sobre o seu entorno e sobre o 

que ocorre no mundo, pois muitos deles não têm acesso às informações da mesma forma 

rápida que os ouvintes, os meios de comunicação (TV, rádio, jornal, revistas) ainda são 

muito restritos para os surdos, devido à impossibilidade de ouvir, seguido do domínio 

precário da língua portuguesa. Com o advento das lans houses, muitos deles se reúnem 

nestes cyber espaços para atualizar perfis do Orkut e MSN, manter contatos com surdos de 

outras partes do Brasil e até do mundo, bem como se comunicar através de Web Cams. 

(SANTANA, 2008, p.62). 

 

A diversidade humana abrange múltiplos aspectos da composição dos grupos sociais, 

como os costumes, a religião, a língua e até mesmo a idade e o sexo, dentre outros. As 

próprias trajetórias de acesso e domínio de bens culturais são possibilitadoras de experiências 

sociais diversificadas que possuem um papel decisivo na constituição de diferentes 

identidades pessoais, tal como indicam Torres, Mazzoni & Mello (2007, p.3), em relação ao 

domínio da língua escrita 

 

(...) os filmes com som original em idioma estrangeiro, e que são transmitidos nesse idioma 

acompanhados de legendas em português. Nesse exemplo, a opção pela transmissão com o 

som original, associado com legendas em português, pode ser considerado um facilitador 



40 

 

 

por algumas pessoas surdas e, por outro lado, como uma barreira por aquelas que têm 

dificuldades ou estão impossibilitadas para a atividade de recepção de mensagens escritas, 

como é o caso de pessoas cegas, das disléxicas, dos analfabetos e das pessoas com pouco 

conhecimento sobre o português, entre outras.  

 

Nesse sentido, os grupos de pessoas que possuem tanto deficiência visual quanto 

deficiência auditiva são heterogêneos no que se refere a necessidades de acesso à informação 

e comunicação. Não se atentar, portanto, para as diferenças existentes entre as pessoas com 

deficiências similares pode conduzir a equívocos, pois “o grau de dificuldade manifestado por 

um indivíduo específico é peculiar a ele e está associado com a discapacidade que vivencia e 

não com a deficiência que possa essa pessoa ter.” (TORRES, MAZZONI & MELLO, 2007, 

p.11). 

Assim, focar um estudo nas problemáticas da surdez implica considerar que a pessoa 

surda é um “sujeito eminentemente social”, e suas características individuais são instituídas 

por influências sociais, históricas, culturais e educacionais. (MELLO & TORRES, 2005, apud 

TORRES, MAZZONI & MELLO, 2007, p.5). 

Soares (1990), em um de seus primeiros estudos, já mencionava a possibilidade da 

relação entre a surdez e as condições sociais e indicava que havia maior incidência dessa 

deficiência em camadas onde as condições de vida eram mais precárias. Fatores, como a falta 

de assistência e condições de atendimento médico, a ausência de orientação desde a suspeita 

da perda auditiva até o diagnóstico, modificam as perspectivas de inserção social do 

deficiente auditivo. As famílias que dispõem de recursos para um diagnóstico mais 

rapidamente e que podem arcar com os custos dos atendimentos especializados estarão 

diminuindo o comprometimento da aquisição de linguagem de seus filhos. “A discriminação 

do deficiente auditivo carrega consigo, então, na sua particularidade, a expressão semelhante 

de todas as outras discriminações, dado o fato de que todas são produto da mesma 

organização social.” (TORRES, MAZZONI & MELLO, 2007, p. 16). 

Tais discussões apontam para o que Bueno (1998, p.16) considera como uma reflexão 

consistente e fundamentada sobre as problemáticas sociais que envolvem a surdez, que na 

verdade ocorrerá 

 

somente no momento em que nos debruçarmos sobre o fenômeno social da deficiência 

auditiva, levando-se em consideração as restrições efetivamente impostas por uma condição 

intrinsecamente adversa (a surdez), aliada às condições sociais das minorias culturais, 

determinadas por diferenças de classe, raça e gênero, estaremos avançando no sentido de 

contribuir efetivamente para o acesso à cidadania, acesso esse historicamente negado, quer 

pelos defensores do oralismo, quer pelos defensores da Língua de Sinais, na medida em que 

nenhum deles conseguiu, efetivamente, se desvincular das manifestações específicas 

geradas pela surdez. (Grifos do autor). 
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É sob essa ótica que esta dissertação investiga os agrupamentos de surdos, hoje muito 

comum, pelo menos, nas grandes cidades brasileiras, a fim de analisar as suas configurações, 

as trajetórias individuais que levaram esses sujeitos a se reunirem em determinados locais, 

bem como as práticas sociais realizadas no momento da investigação. 

 

 

1.5. Configuração social e sociedade: a história das práticas  

 

A formação e organização de agrupamentos espontâneos de surdos será analisada à luz 

das contribuições de Pierre Bourdieu (1982, 1989, 1998, 2000, 2004), como já assinalado 

anteriormente. 

Bourdieu (1989) compreende a história como processo, levando em consideração a 

importância da análise daquilo que foi objetivado ao longo do tempo nas coisas, e mais do 

que isso, o que foi incorporado pelos agentes na forma de disposições para a ação, ou seja, a 

história não está apenas objetivada nas coisas, nas instituições, nos objetos, nas ideias, mas 

também está incorporada nos agentes, que contribuem com suas ações para que sua 

dominação se efetive.  

Da mesma maneira, para Elias (1994a), a história é um processo constituído por duas 

faces interligadas, uma que é a história objetivada, e a outra, a história incorporada. Nesse 

sentido, o percurso da história é o movimento de ações e reações dos agentes, as quais não se 

caracterizam por serem estratégias conscientes, mas sim por participarem de disputas sociais, 

onde se procura manter ou melhorar as posições. A sociedade é composta por indivíduos 

interdependentes que entremeiam seus objetivos e estabelecem relações que não são 

intencionais, mas consentidas e convencionais. Essas interdependências envolvem os 

indivíduos de forma a agirem de acordo com as necessidades da rede, de maneira sincrônica, 

o que não impede que haja certas tensões.  

Nesse sentido, o indivíduo insere-se numa rede de funções que cria uma ordem 

invisível, da qual emergem seus objetivos individuais. Em relação às funções, elas só são 

formadas e mantidas em relação a outras funções, isso porque só são compreendidas na 

estrutura social em que se desenvolvem. (Cf. ELIAS, 1994 a). 

Essa estrutura de pessoas, reciprocamente orientadas e dependentes, compõe o que o 

autor denomina de configuração social, que possui uma ordem mais forte que a razão das 

pessoas isoladas, por isso as relações estabelecidas por um indivíduo são determinadas pela 
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estrutura que já existia muito antes de ele existir, e na qual ele cresce e ocupa determinada 

posição. (idem). 

Tanto para Elias (1994 a, b), quanto para Bourdieu (1997), as ações dos agentes só se 

realizam pela concordância que se instaura entre o que são e o que fazem, entre o que ele está 

propenso e o que é obrigado a exercer, ou seja, os indivíduos se submetem a exercer funções, 

inscritas em seus horizontes de possibilidades, por conta da relação entre suas experiências de 

vida e as condições objetivas. 

É nesse sentido que Bourdieu (1997, p.101) aponta para a objetivação da história 

quando os indivíduos assumem exatamente a função para a qual estavam propensos, agindo 

da forma a assumir o posto a que todos esperavam que assumissem, e por seguir justamente 

aquilo que lhe é sociologicamente destinado. Para ele, “qualquer acção que tenha em vista 

opor o possível ao provável, isto é, ao porvir objectivamente inscrito na ordem estabelecida, 

tem de contar como o peso da história reificada e incorporada que, como num processo de 

envelhecimento, tende a reduzir o possível ao provável”. 

As expectativas positivas ou negativas de transformação das oportunidades objetivas 

são manifestações da dimensão do ethos de classe, que foram intuitivamente apreendidas e 

progressivamente internalizadas pelas atitudes dos familiares e de seus descendentes com 

relação ao futuro, e que sinalizam diferentes imagens do futuro e classes sociais em que se 

apresentam. (Cf. BOURDIEU, 1971). 

O que se pode apreender é que, por um lado, as práticas sociais são efeito da posição 

que o agente ocupa, dos atributos próprios a essa posição, bem como das disposições que são 

fruto de sua trajetória e pertença social. Por outro lado, as manifestações que se objetivam nas 

práticas dos agentes não são produto mecânico da posição social e da função desempenhada, 

justamente por dizer respeito às diferentes trajetórias pessoais. 

Os estudos de Norbert Elias nos ajudam a entender que existe um processo histórico e 

que este pode ser comprovado empiricamente; no entanto, são as preocupações de Pierre 

Bourdieu – com a análise das relações sociais que foram estabelecidas e que apontam para a 

tendência à reprodução – que mais interessam para a análise a que este estudo se propôs.  

 

 

1.6. As práticas sociais nas “comunidades surdas” 

 

A partir da perspectiva que considera a cultura como o conjunto das práticas e 

instituições sociais que constituem os sujeitos e lhes conferem identidade, esta investigação 
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busca, nas contribuições de Bourdieu (1982, 1998, 2000, 2004, 2005), o suporte teórico 

necessário, especialmente, os conceitos de capital cultural e social, no sentido de compreender 

e explicar a constituição de grupos “espontâneos” que se reúnem em lugares públicos, como 

resultado de diferentes processos de socialização de seus membros, que possuem uma 

característica em comum – a surdez – mas que se constituem como sujeitos não só como 

produto dessa única marca. 

Considerando que os estudos de Bourdieu, por meio dos conceitos de capital cultural e 

social, oferecem base para a compreensão da lógica das práticas individuais e coletivas que 

constituem o “agente social individual” (BONNEWITZ, 2005, p.75), cabe, mesmo que de 

forma sucinta, procurar desenvolver cada um deles. Os conceitos de habitus e de capital 

cultural e social devem ser apreendidos em seus aspectos relacionais e dinâmicos, como 

condição imprescindível para a compreensão das estruturas e funcionamento da realidade 

social. Neste estudo, porém, os conceitos que darão aporte para a análise serão somente os de 

capital cultural e social, pois o conceito de habitus exige que o tempo e o aprofundamento nos 

indivíduos pesquisados fossem mais extensos e detalhados. 

Trata-se, portanto, de um sistema objetivamente ajustado às condições em que é 

constituído, pois o habitus gera pensamentos, percepções e ações, cujos limites são fixados 

social e historicamente nas condições de sua produção e regulados a partir da reprodução de 

condicionamentos iniciais, isto é, “as diferenças de personalidade individual são apenas uma 

variante de uma personalidade social, sendo apenas o produto de um habitus de classe.” 

(BONNEWITZ, 2005, p.80). 

Por ser “adquirido pelo indivíduo durante o processo de socialização”, os 

comportamentos e valores são interiorizados de forma a se tornarem “naturais e espontâneos” 

ao indivíduo. Assim, o habitus é formado por dois componentes: o ethos que indica os valores 

morais e a hexis a correspondência corporal, posturas e disposições em relação ao corpo. 

(BONNEWITZ, 2005, p.77). O habitus reestrutura-se conforme a dinâmica da trajetória social 

do agente, pela “experiência vivida e interiorizada” de ascensão ou declínio social, momentos 

de estabilidade ou mudanças. (BONNEWITZ, 2005, p.89). 

Nesse sentido, as estruturas constitutivas de um determinado ambiente social, suas 

características e condições sociais, culturais e materiais de existência, produzem habitus, 

cujos efeitos fundamentais da orquestração, de estruturação e reestruturação é a harmonização 

das experiências dos agentes e do reforço contínuo que cada um deles recebe a partir da 

expressão individual ou coletiva e de experiências semelhantes ou idênticas, próprias de um 

grupo social. (Cf. BOURDIEU, 2000).  
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Essas experiências e condições são convertidas em capital cultural, que podem estar 

em estado incorporado como “disposições duradoras”, objetivado como bens culturais 

concretos (livros, quadros, etc) ou institucionalizado, com propriedades culturais específicas 

(titulações acadêmicas). (Cf. BOURDIEU,2000).  

Todavia, a acumulação de capital cultural pressupõe um trabalho de inculcação por um 

longo tempo; é um investimento em longo prazo de um trabalho sobre si mesmo, “(...) é um 

ter que se tornou ser, uma propriedade que se fez corpo e tornou-se parte integrante da pessoa, 

um habitus”. (BOURDIEU, 1998, p.74). O capital social, entretanto, caracteriza-se pela 

mobilização de uma rede de relações permanentes e úteis entre agentes dotados de 

propriedades comuns, as quais possibilitam o conhecimento e reconhecimento mútuo, isto é, 

os agentes se reconhecem como pares ou como vinculados a determinado grupo. E ainda, a 

mobilização e diferenciação de recursos potenciais ou reais de permanência da rede de 

relações representam uma importante diferença entre manter um vínculo permanente e 

conviver com certa proximidade ou esporadicamente, para que se transforme em capital 

social.  

As diferentes manifestações dos capitais social e cultural, em um determinado 

momento histórico, correspondem à estrutura e às relações de forças que determinam o 

funcionamento da realidade social, isto é, as formas simbólicas e sistemas de troca existentes 

na sociedade moderna não estão separados dos outros modos de prática social. (Cf. 

BOURDIEU, 2000). 

Nas redes de relações, toda pessoa, ao pertencer a um determinado segmento social, 

estaria mobilizada a apropriar-se de uma quantidade de ganhos simbólicos e materiais que 

circulam nas relações sociais cujo valor no mercado simbólico depende da legitimidade das 

diferentes formas de capital (social, cultural, simbólico, econômico). São nessas redes de 

relações que se estabelece a lógica das práticas dos agentes sociais: 

 

a existência de uma rede de relações não é um dado natural, nem mesmo um “dado social” 

constituído de uma vez por todas e para sempre por um ato social de instituição 

(representado, no caso do grupo familiar, pela definição genealógica das relações de 

parentesco que é característica de uma formação social), mas o produto do trabalho de 

instauração e manutenção que é necessário para produzir e reproduzir relações duráveis e 

úteis, aptas a proporcionar lucros materiais. Em outras palavras, a rede de ligações é o 

produto de estratégias de investimento social consciente ou inconscientemente orientadas 

para a instituição ou a reprodução de relações sociais diretamente utilizáveis, a curto ou 

longo prazo, isto é orientadas para a transformação de relações contingentes, como as 

relações de vizinhança, de trabalho ou mesmo tempo, necessárias e eletivas, que implicam 

obrigações duráveis subjetivamente sentidas (sentimentos de reconhecimento, de respeito, 

de amizade, etc) ou institucionalmente garantidas (direitos). (BOURDIEU, 1998, p.68). 
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A posição social ocupada pelos indivíduos na sociedade constitui-se de diversos 

aspectos que não se reduzem à oposição entre classes, em que uma domina e a outra é 

dominada. Seria mais relevante compreender suas diferenciações quanto a elementos, como a 

profissão que exerce, o nível de escolaridade, o prestígio social. (Cf. BOURDIEU, 1982). 

Todas as pessoas que vivem em sociedade estão envolvidas no processo de 

acumulação de capital, que é mantido por relações sociais concorrentes e baseadas em 

condições desiguais de existência. Nesse sentido, a origem social, mais ou menos favorecida, 

proporcionará aos agentes o ponto de partida para posições sociais correspondentes à 

valorização de seus capitais. Na hierarquia social, os critérios de avaliação que conferem 

legitimidade aos bens simbólicos controlam o acesso a posições sociais e redes de relações 

mais valorizadas. 

A linguagem e a cultura dos grupos mais influentes, econômica e socialmente, 

portanto, tendem a se transformar em capital cultural e linguístico e suas aquisições tornam-se 

uma exigência natural. Em contraposição, a cultura e linguagem dos grupos menos 

favorecidos tendem à desvalorização, isso porque a língua não se resume a um instrumento do 

pensamento: ela permite compreender e interpretar as complexas estruturas lógicas e estéticas 

que só serão possíveis de serem manipuladas com habilidade e conhecimento. (Cf. 

BOURDIEU, 1998). Então, a língua compartilhada no meio familiar é um elemento que 

incidirá na trajetória social do aluno, tanto dentro, quanto fora da escola.  

Além disso, por trás do êxito escolar da criança, está a herança de saberes 

culturalmente legítimos e as condições nas quais ela adquiriu esses saberes. Em outras 

palavras, o capital cultural pode ser apreendido na relação entre o capital cultural da família e 

as perspectivas da vida escolar do estudante. A escola assume a função de ensinar a cultura 

socialmente considerada como legítima, mas não a relação legítima a ser estabelecida com 

essa cultura, que possui marcas de uma determinada origem social. Então, a aprendizagem 

institucionalizada supõe racionalização e uma relação muito mais de reconhecimento do que 

de conhecimento, ou de aceitação.  

 

Assim, os agentes estão distribuídos no espaço social global, na primeira dimensão, de 

acordo com o volume global de capital que eles possuem sob diferentes espécies, e, na 

segunda dimensão, de acordo com a estrutura de seu capital, isto é, de acordo com o peso 

relativo das diferentes espécies de capital, econômico e cultural, no volume total de seu 

capital. (BOURDIEU, 2004, p.154). 

 

Em relação às perspectivas da vida escolar do estudante, entendemos que a ação do 

capital cultural da família pode se converter em vantagens ou desvantagens escolares aos 
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descendentes, não somente pela transmissão deste capital, mas também pelo conjunto de 

atitudes que podem dispor, positivamente, ou não, o descendente frente à instituição e aos 

saberes escolares. Tais atitudes são determinadas pelas condições objetivas, e, por 

conseguinte, pela sua posição social. Nesse sentido, a aprendizagem dos conteúdos escolares 

pode funcionar de forma facilitada para aquelas crianças as quais a cultura familiar se 

aproxima da escolar, ou como algo dificultoso para aquelas que se distanciam. (Cf. 

BOURDIEU, 1989). 

Dessa forma, a escola sanciona as desigualdades diante da cultura, quando os 

desiguais são tratados como se fossem iguais, dentro de um discurso que promove a equidade 

das oportunidades de escolarização.  

 

 (...) se considerarmos seriamente as desigualdades socialmente condicionadas diante da 

escola e da cultura, somos obrigados a concluir que a equidade forma a qual obedece todo o 

sistema escolar é injusta de fato, e que, em toda sociedade onde se proclamam ideais 

democráticos, ela protege melhor os privilégios do que a transmissão aberta dos privilégios. 

(BOURDIEU, 1998, p.23). 

 

Um dos mais fortes determinantes para as possibilidades de ascensão nas trajetórias 

escolares, de indivíduos provenientes de diferentes estratos sociais são as condições objetivas 

de vida. Todavia, o efeito da trajetória individual, a progressão do volume e a estrutura de 

seus capitais também podem determinar o sentido da posição social. Além disso, a posição de 

um indivíduo ou grupo não é algo estático, é um ponto, apreendido por um corte sincrônico, 

de uma trajetória social. (Cf. BOURDIEU). 

Mas, conforme Bueno (2008), as discussões que envolvem a deficiência e a 

apropriação dos contributos teóricos de Bourdieu merecem alguns cuidados, pois não 

podemos nos esquecer que, para além das condições objetivas de vida e da rede de relações, 

em qualquer família, o advento de um filho com deficiência se abate de forma brutal e 

inesperada. Para as famílias com posições sociais superiores, a deficiência produz efeitos 

singulares que devem ser considerados com ponderação, assim como o rebaixamento das 

expectativas escolares e profissionais, sobretudo, ao considerarmos que o sistema social, em 

que se vivencia, está calcado na competitividade. Para as camadas populares, as 

consequências podem ser ainda mais dramáticas, quando levarmos em consideração as 

condições de acesso aos serviços de saúde, e posteriormente, aos de educação formal, que se 

caracterizam, no Brasil, pela carência e precariedade. 

Dessa forma, a opção teórico-metodológica pela teoria sociológica de Pierre Bourdieu 

permite relacionar as posições sociais atualmente ocupadas por esses sujeitos com os padrões 
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sociais incorporados em suas trajetórias, como expressões do capital cultural e capital social 

que foram por eles construídos. 

 

 

 



48 

 

 

CAPÍTULO II 
OS AGRUPAMENTOS ESPONTÂNEOS DE JOVENS E ADULTOS 

SURDOS 

 

 
Este capítulo, dedicado à análise dos dados colhidos sobre os agrupamentos de surdos, 

subdivide-se em três partes:  

• na primeira, apresentam-se os procedimentos utilizados na coletas de dados e 

indica-se a configuração da pesquisa, a seleção dos agrupamentos e dos integrantes 

investigados; 

• na segunda, apresenta-se a caracterização dos ambientes e localização dos 

agrupamentos de surdos; 

• a terceira é dedicada à apresentação e análise dos dados.  

 

 

2.1. Procedimentos de coleta de dados 

 

Para que a composição dos agrupamentos de surdos fosse apreendida, considerou-se, 

ainda na elaboração do projeto de pesquisa, que a observação seria a forma mais adequada 

para apreensão da dinâmica desses encontros, possibilitando uma aproximação maior no 

momento da aplicação de uma ficha de identificação – composta, preliminarmente, somente 

com dados pessoais – a um número de integrantes, o mais próximo do total de cada 

agrupamento.   

No entanto, devido à dificuldade de transcrição da LIBRAS – modalidade linguística 

(viso-espacial) muito diferente da língua portuguesa escrita –, e pela constatação de que o 

acompanhamento mais próximo das interlocuções entre os membros do grupo causavam um 

certo mal-estar nos sujeitos pesquisados, optou-se pela ampliação da Ficha de Identificação – 

inicialmente organizada para colher dados pessoais dos membros dos agrupamentos – com 

dados mais refinados a respeito de suas trajetórias, bem como de atividades sociais que 

costumavam realizar na época da coleta de dados. 

As observações foram extremamente úteis para uma maior familiaridade com os 

membros do grupo e foi, por meio delas, que se pode ampliar a Ficha de Identificação inicial, 

constituindo o Protocolo de Coleta de Dados composto por cinco itens:  
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a) Características pessoais dos integrantes: idade, sexo, cor da pele, perda auditiva, 

estado civil;  

b) Origem social dos integrantes que compõem os agrupamentos, por meio do nível de 

escolarização das mães dos membros dos agrupamentos; 

c) Inserção linguística dos integrantes, devido à utilização prioritária da LIBRAS nos 

agrupamentos, mas também, ao uso oralizado da língua portuguesa, em diversos momentos; 

d) Trajetória escolar dos integrantes, devido à função social da escola como uma 

instituição que contribui como formadora decisiva do sujeito e de suas práticas sociais;  

e) Atividades de convívio social, a fim de coletar dados sobre as atividades mais 

incidentes no momento da pesquisa.  

Assim, a observação, mesmo como elemento subsidiário dos dados coletados por meio 

do Protocolo, permitiu as atividades cotidianas fossem acompanhadas por um tempo que 

possibilitou romper com algumas barreiras relacionadas à pouca familiaridade entre a 

pesquisadora e os sujeitos investigados, na esteira das contribuições de Woods (1998), para 

quem cada grupo constrói sua própria realidade cultural, com práticas e comportamentos que 

possuem propriedades constantes, mas também repletas de incoerências e ambiguidades, que 

oscilam por meio de algumas relações e características de um grupo, que é singular.  

A observação também serviu para que não nos restringíssemos somente ao teor de suas 

conversas, mas às escolhas de contato com determinados membros do grupo, aos tipos de 

vestuário, à forma como cortam e arrumam seus cabelos, o que comem e bebem, dentre outros 

aspectos que estão interligados como uma totalidade de suas vidas e de seu cotidiano, tal 

como propõe Azanha (1990, p.94): “a vida cotidiana se compõe basicamente de ações 

individuais (sociais ou não), ações coletivas, relações sociais e objetivações físicas ou 

simbólicas (efeito e condições da própria vida social).” Nesse sentido, os resultados e análises 

empreendidas partiram do princípio de que as relações interpessoais dos integrantes desses 

agrupamentos expressam suas trajetórias, suas perspectivas de vida, enfim, as suas vidas.  

Outra contribuição importante refere-se à perspectiva epistemológica que exige, 

também, que o estudo investigativo esteja atrelado a uma operação teórica, de tal forma que 

uma ou mais partes possam ser reveladoras da totalidade, evitando uma maior distinção entre 

as partes que são essenciais e as que são meramente acidentais. São os critérios de partição da 

realidade que irão identificar e selecionar aquilo que é essencial numa determinada 

investigação, e o que não é: “(...) não há epistemologia ou metodologia gerais que nos digam 

o que fazer, mas pode haver sinais no mundo para aqueles cujo olhar os 

descubra.”(AZANHA, 1990, p.114). 
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Como a cidade de São Paulo é pródiga na disseminação desses grupos que se reúnem 

periódica e sistematicamente em diversos locais públicos, a seleção desses agrupamentos se 

realizou a partir de um levantamento da localização desses estabelecimentos e de 

determinadas características que evidenciassem diversidade de suas composições.  

Após uma série de contatos com indivíduos surdos e professores de surdos, foram 

identificados agrupamentos de pessoas surdas em diversos shoppings da região metropolitana, 

dentre eles: Internacional Shopping de Guarulhos, Shopping West Plaza, Shopping Metrô 

Tatuapé, Shopping Metrô Santa Cruz, Super Shopping de Osasco. Após os contatos iniciais 

com os agrupamentos selecionados, outros locais foram sendo indicados, como o Shopping 

Interlagos e o Shopping Itaquera.  

Além desses grandes centros comerciais, outro tipo de agrupamento foi localizado em 

uma Padaria, no bairro de Pirituba, na região noroeste do município, cuja característica 

fundamental é a de reunir estudantes surdos provenientes de uma escola especial localizada 

nas redondezas, bem como uma escola de ensino fundamental de ensino médio que tem 

incorporado boa parte dos alunos concludentes da escola especial. 

No sentido de racionalizar o campo empírico com quantidade mínima de 

agrupamentos a serem investigados, mas que expressassem diversidade de composição, foram 

escolhidos os agrupamentos do Shopping Metrô Tatuapé e Shopping Metrô Santa Cruz em 

primeiro lugar, por causa da localização geográfica – o primeiro na Zona Leste da Capital, e o 

segundo, na Zona Sul –, ambos servidos por linhas de metrô, o que permitiria verificar a 

procedência de seus membros em relação à região/bairro de moradia; em segundo lugar, 

porque, após o reconhecimento inicial desses dois locais, constatou-se que, enquanto no 

Shopping Tatuapé, a população apresentava maior homogeneidade em relação à faixa etária, 

no Shopping Santa Cruz, o agrupamento era mais diversificado, desde integrantes bastante 

jovens, até pessoas mais velhas. 

O agrupamento de estudantes da Padaria em Pirituba foi selecionado exatamente pela 

distinção entre seus membros e os dos outros dois: constituído basicamente por adolescentes, 

na condição de estudantes que se reúnem em razão da proximidade do local de estudo.    

Os dias dos encontros dos três agrupamentos selecionados para as observações 

recaíram naqueles em que a frequência dos integrantes fosse maior. Dessa forma, tanto para as 

observações iniciais quanto para a aplicação do Protocolo e coleta de dados, foram 

estabelecidos os seguintes dias da semana e horários: 

1. No agrupamento localizado no Shopping Metrô Tatuapé, foram selecionadas as 

sextas-feiras, no horário das 19h às 22h; 
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2. No agrupamento localizado no Shopping Metrô Santa Cruz, foram selecionados os 

sábados, no horário das 19h às 22h; e 

3. No agrupamento localizado na Padaria - Pirituba, embora os encontros ocorressem 

de segunda a sexta-feira, foram selecionadas as sextas-feiras, no horário das 17h às 19h30, por 

serem os dias e horário de maior afluência de integrantes do agrupamento. 

Nos shoppings Metrô Tatuapé e Metrô Santa Cruz, a partir do momento em que o 

contato entre a pesquisadora e os integrantes foi se estabelecendo, houve, inicialmente, um 

grande interesse em verificar se a pesquisadora era ouvinte ou surda. Essa curiosidade, porém, 

no decorrer dos encontros, foi diminuindo, pois muitos já sabiam quem a pesquisadora era e o 

que estava fazendo ali, além de ajudarem como informantes aos que não a conheciam. 

Diferentemente, na padaria de Pirituba, desde o primeiro momento, a pesquisadora foi 

identificada como tal, tanto pelos jovens surdos quanto pelos funcionários da padaria, uma 

vez que essa experiência já havia ocorrido anteriormente com a presença de outros 

pesquisadores naquele local. 

Para os integrantes que utilizam a língua brasileira de sinais (LIBRAS), a pesquisadora 

procurou estabelecer uma aproximação com sua língua, buscando assegurar condições para 

uma comunicação “não violenta”, tal como indica Bourdieu (1997, p. 697): 

 

Para tentar entender o mais plenamente possível, nós poderíamos também, como fizemos 

nas diferentes pesquisas anteriores, recorrer à estratégia como a que consiste em representar 

papéis, compor a identidade de um pesquisado ocupando uma posição social determinada 

pra fazer falsas diligências de aquisição ou de procura de informação (principalmente por 

telefone). Aqui, optamos por diversificar os pesquisadores fazendo um emprego metódico 

da estratégia à qual Willian Labov recorreu em seus estudos sobre o modo de falar dos 

negros do Harlem: para neutralizar os efeitos da imposição da língua legítima, ele havia 

pedido a jovens negros que conduzissem a pesquisa linguística; do mesmo modo nós 

tentamos, todas as vezes que era possível, de neutralizar um dos maiores fatores de 

distorção da relação de pesquisa instruindo com as técnicas da pesquisa pessoas que 

pudessem ter acesso, em razão da familiaridade, as categorias de pesquisados que 

desejávamos atingir.  

 

Buscou-se, então, não perder de vista o fato de que, paralelamente à aproximação com 

os integrantes, a construção do objeto de estudo exige afastamento e rigor do pesquisador. Por 

isso, deve-se estar ciente das relações estabelecidas no momento de coleta de dados, para ter 

melhores condições de controle sobre esta situação. (Cf. BOURDIEU, CHAMBOREDON & 

PASSERON, 2005). 

O que parece caracterizar os encontros nesses locais de acesso público é a proteção 

contra intempéries, certa segurança ou confiabilidade e acessibilidade para qualquer pessoa, 

independente da cor, do credo, etc. Mas, para cada um desses agrupamentos, algumas 
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características expressam o porquê de o encontro realizar-se em um local específico e não em 

outro qualquer, shopping ou padaria de São Paulo. 

Nos agrupamentos localizados nos shoppings, os dias e horários – a partir das 19h – 

ocorrem em momentos de lazer, aos finais de semana. Na Padaria em Pirituba, porém, os 

encontros realizam-se durante a semana e entre os horários de saída do trabalho e início da 

aula do ensino noturno – entre 17h e 19h30. Se, por acaso, as aulas forem suspensas, também 

não há encontro, o que demonstra a direta ligação desse agrupamento com as escolas ao seu 

redor, uma especial de ensino fundamental e a outra regular de ensino médio. 

A escolha dos sujeitos incidiu sobre membros que, durante o período de 

acompanhamento inicial de observação, estiveram mais presentes, ou seja, apresentaram alta 

frequência nos encontros e, por isso, considerados como os integrantes fixos desses 

agrupamentos. Entre esses membros, o critério de seleção para a aplicação do Protocolo de 

Coleta de Dados foi o de aceitação espontânea por parte dos sujeitos, sem qualquer forma de 

pressão para isto, procurando, assim, contar com aqueles que apresentaram maior 

disponibilidade em fornecerem informações pessoais.  

Dessa forma, do número total de integrantes que compõem esses agrupamentos, foram 

escolhidas amostras, que variam conforme a frequência e diversidade de seus membros, da 

seguinte forma: 

a) no agrupamento do Shopping Metrô Tatuapé, o número de participantes variou de 

60 a 80 pessoas, principalmente nos primeiros e últimos meses do ano, período de férias 

escolares, quando o número de participantes aumenta, chegando a ultrapassar 80 integrantes. 

Nesse agrupamento, foram coletadas informações de 21 integrantes fixos.   

b) no Shopping Metrô Santa Cruz, o número de participantes do agrupamento varia em 

torno de 50 pessoas, entre as quais foram coletadas informações de 38 integrantes fixos 

devido à formação de quatro subgrupos que se organizam de forma diferenciada (cujo 

detalhamento será feito posteriormente); 

c) na Padaria em Pirituba, o número de integrantes total é muito próximo do número 

de integrantes permanentes, ou seja, a variação de integrantes durante o período de coleta de 

dados foi muito pequena, possibilitando identificar 30 participantes, entre os quais foram 

coletadas informações de 16. 

Para a coleta de informações pelos Protocolos, foram utilizados dois procedimentos 

distintos: a pesquisadora preenchendo a ficha por solicitação do integrante – dessa forma, as 

informações foram transmitidas pelos sujeitos por meio de LIBRAS e transcritas pela 

pesquisadora para o português escrito; e com o integrante preenchendo a ficha de 
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identificação, com a pesquisadora somente fornecendo orientações e esclarecendo dúvidas.  

Assim, dos 21 integrantes fixos do Shopping Metrô Tatuapé, 15 deles preencheram 

com orientação e somente 6 solicitaram o preenchimento pela pesquisadora; dos 38 

integrantes fixos do shopping Metrô Santa Cruz, 31 deles solicitaram a pesquisadora e 7 

preencheram com orientação: e, dos 16 integrantes da Padaria em Pirituba, 11 deles 

solicitaram a pesquisadora e 5 preencheram com orientação. 

Dentre os motivos para a solicitação do preenchimento pela pesquisadora, boa parte se 

deu, por um lado, pela dificuldade de interpretação da língua portuguesa e, por outro, em 

razão da preocupação dos integrantes em saber se a pesquisadora entenderia sua escrita. Além 

disso, houve aqueles que não tiveram dificuldades de entendimento ao ler o protocolo, mas 

mesmo assim, devido ao momento de lazer e desconcentração, acabaram solicitando o 

preenchimento pela pesquisadora. 

 

2.2. Caracterização dos ambientes e localização dos estabelecimentos 

Os três agrupamentos selecionados estão localizados dentro dos limites da cidade de 

São Paulo, megalópole da América Latina que, entre diversas marcas que a caracterizam, é 

um repositório de diferenças sociais; de elementos contrastantes – da riqueza e da miséria, dos 

escritórios em edifícios espelhados e dos pequenos estabelecimentos comerciais da periferia, 

dos bairros de alto padrão que ainda conservam históricas construções e das favelas que se 

distribuem por toda a cidade, dos enormes shopping centers e das lojinhas de bairro, da região 

central deteriorada e da deslumbrante e iluminada Av. Paulista, dos bairros centrais com 

avenidas e ruas bem traçadas e das periferias que se perdem em um mar de casas e barracos 

uns sobre os outros como em um mosaico em que os espaços são preenchidos conforme a 

necessidade; de imagens de uma cidade que pode ser luxuosa, moderna, ou cheia de 

fragilidades, como o papelão e a madeira fina que são usados nas moradias das favelas e por 

moradores de rua; de grandes avenidas de trânsito caótico ou ruas estreitas por onde só 

passam motoboys e velhas bicicletas;e de um sem número de habitantes oriundos das mais 

diferentes regiões do país, bem como de imigrantes de países vizinhos e de outros situados 

"do lado de lá do planeta". Tudo isso é São Paulo, uma cidade com população que ultrapassa 

os 11 milhões de habitantes, 1.530 quilômetros quadrados de área e que tem praticamente de 

tudo o que se possa imaginar fabricado em qualquer lugar do mundo, bem como graves 

problemas sociais.  

Um dos problemas graves da cidade refere-se à locomoção de seus habitantes, que 

acaba por restringir o âmbito de ação a determinadas áreas da cidade, tanto em relação ao 
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trabalho (quando possível), às compras e ao lazer, e que serviram de parâmetro para a escolha 

dos agrupamentos. Levando em conta que a maioria dos agrupamentos de surdos sobre os 

quais tivemos notícia se reúne em shopping centers, assim como as grandes distâncias que 

separam esses estabelecimentos na cidade de São Paulo poderiam apresentar diversidade de 

composição, foram escolhidos dois agrupamentos que se reúnem em dois Shopping Centers 

localizados em duas regiões distintas da cidade: o Shopping Metrô Tatuapé, na região Leste; e 

o Shopping Metrô Santa Cruz, na região Central.  

O terceiro agrupamento, embora obedeça a critério de estabelecimento comercial de 

frequência distinto (padaria), pelas razões acima expostas, também foi escolhido em razão de 

sua localização geográfica, qual seja, a de se situar na zona noroeste da capital, em bairro 

muito distante dos dois shopping centers selecionados. O mapa de localização dos 

agrupamentos encontra-se a seguir: 

 

 

Legenda:  

                Subprefeitura da Vila Mariana (Bairros da Vila Mariana, Moema e Saúde) 

      Subprefeitura da Mooca (Bairros da Mooca, Água Rasa, Tatuapé, Belém, Brás e Pari) 

      Subprefeitura de Pirituba (Bairros do Jaraguá, Pirituba e São Domingos)  

 

Abaixo procuramos descrever o ambiente onde esses encontros se realizam. 

 

2.2.1. Shopping Metrô Tatuapé  
 

Inaugurado no ano de 1997, o Shopping Metrô Tatuapé está localizado na Avenida 

Radial Leste, importante avenida que integra as regiões leste e centro-sul da cidade de São 

Paulo, e com acesso à estação Tatuapé do metrô por meio de uma passarela de vidro e coberta.   

O Tatuapé, antes um bairro típico de classe média baixa, com a vinda do metrô, sofreu 
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um processo de recuperação e urbanização, caracterizando-se cada vez mais como bairro de 

classe média, com a proliferação de grandes edifícios residenciais, assim como por uma vida 

noturna agitada, pela grande presença de bares e restaurantes. É composto por uma população 

com pouco mais de 80 mil habitantes, área de 8,2 km², e IDH de 0,657, que indica 

desenvolvimento médio. (Cf. PMSP, 2000). 

O ponto de encontro deste agrupamento é na praça de alimentação, composta por 30 

estabelecimentos comerciais que comportam até 1.200 pessoas, conforme as informações 

disponibilizadas pela administração do próprio shopping. Nesse local, os integrantes 

organizam-se em torno de um jardim que fica no centro da disposição das mesas. Costumam 

formar subgrupos de 4 ou 5 pessoas, alguns sentando no beiral do jardim, outros ocupando as 

mesas mais próximas, mas, em sua maioria, conversam em pé.  

Consta abaixo o croqui do espaço e da disposição dos integrantes desse agrupamento.  
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2.2.2. Shopping Metrô Santa Cruz  

 
Localizado na Vila Mariana e inaugurado no ano de 2001, o Shopping Metrô Santa 

Cruz possui uma passagem direta para a estação do metrô Santa Cruz e, conforme estimativas 

do próprio shopping, em seus corredores, transitam, aproximadamente, 75.000 pessoas 

diariamente. 

A Vila Mariana é uma região nobre da cidade de São Paulo, com predominância de 

classe média alta, composta por aproximadamente 120.000 habitantes, área de 26,4 km², e 

IDH de 0,753 que se caracteriza por um desenvolvimento elevado. (Cf. PMSP, 2000). 

Cabe destacar a presença das instituições especializadas, como a DERDIC (Divisão de 

Educação e Reabilitação dos Distúrbios da Comunicação), a FENEIS (Federação Nacional de 

Educação e Integração do Surdo), o Instituto Santa Terezinha para Deficientes Auditivos e a 

AAEDA (Associação de Apoio Educacional ao Deficiente Auditivo) que se localizam nas 

proximidades do Shopping. 

O ponto de encontro deste agrupamento de surdos é a praça de alimentação, que se localiza no 

segundo piso e é composta por 16 estabelecimentos que oferecem produtos alimentícios – 

lanchonetes, sorveterias, restaurantes e cafés. Nesse local, os integrantes organizam-se em 4 

subgrupos:  

a) o primeiro subgrupo se organiza em torno da escada rolante e é constituído por 

integrantes que conversam, em sua maioria em pé, denominados nesta pesquisa como Jovens 

1; 

b) o segundo, reúne-se em espaço um pouco mais distante da escada rolante e 

conversam sentados, denominados de Jovens 2; 

c) o terceiro, encontra-se no centro da praça de alimentação, com mesas ordenadas 

uma ao lado da outra e com as cadeiras ao seu redor, denominados de Adultos/Idosos; 

d) o quarto agrupamento organiza-se ao redor do agrupamento de Adultos/Idosos e, em 

sua maioria, conversam sentados, denominados de Adultos.  

Segue o croqui do espaço e da disposição dos integrantes desse agrupamento e 

subgrupos:  
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2.2.3. Padaria - Pirituba  

 

Essa padaria localiza-se na região Noroeste de São Paulo, na esquina de uma das 

principais avenidas do bairro de Pirituba, onde se encontram hipermercados, lanchonetes, 

postos de gasolina, dentre outros estabelecimentos que a tornam uma avenida movimentada e 

muito conhecida. 

Esta região abrange o distrito de Pirituba/Jaraguá e é composta por uma população de 

aproximadamente 390 mil habitantes, uma área de 54,7 km² e IDH de 0,529, que demonstra 

desenvolvimento médio em relação aos outros bairros do Município de São Paulo. (Cf. PMSP, 

2000). 

O nome de Pirituba é o resultado da palavra "piri", que significa vegetação de brejo e 
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com o aumentativo "tuba", que, na língua tupi, significa "muito". Não por acaso, esta região 

abriga o Parque Estadual do Jaraguá, onde se encontra uma reserva indígena. Há um Hospital 

Psiquiátrico, Philippe Pinel, e também, o Casarão do Anastácio, patrimônio arquitetônico. 

(idem). 

Próximos a esta padaria, encontram-se duas escolas – uma Municipal de Educação 

Especial e outra Municipal de Ensino Fundamental e Médio –,  o Shopping Pirituba e também 

a Estação Pirituba da linha Santos-Jundiaí da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. 

Em frente à padaria, localiza-se um campo de futebol americano que, durante o 

período de investigação, esteve ocupado por um circo; ao lado direito da padaria e na mesma 

calçada, há uma banca de jornal e do lado esquerdo, uma pequena banca utilizada para o jogo 

do bicho. Alguns funcionários destes estabelecimentos costumam frequentar a padaria no 

mesmo horário em que os surdos se reúnem. 

No interior da padaria, há 5 mesas com cadeiras disponíveis, uma televisão de 14 

polegadas, duas geladeiras – uma com cerveja e outra com sucos e refrigerantes –, um balcão 

circular com bancos ao seu redor e banheiros, um feminino e um masculino.  

Os integrantes se reúnem dentro da padaria e ao redor das mesas, alguns sentando-se 

nas cadeiras e outros nos bancos ao redor do balcão. Segue abaixo o croqui do espaço e da 

disposição dos integrantes desse agrupamento.  
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2.3. Os agrupamentos de surdos 

     

2.3.1. Caracterização dos agrupamentos 
 

Na configuração dos três grupos selecionados (Shopping Metrô Santa Cruz, shopping 

Metrô Tatuapé e Padaria em Pirituba), foi possível identificar características distintas 

relacionadas à organização desses membros em momentos de encontro. 

No agrupamento do Shopping Metrô Santa Cruz, de composição etária bastante 

diversificada (entre 14 e 70 anos de idade), foi possível identificar integrantes que 

compareciam a quase todos os encontros regularmente e aqueles integrantes que compareciam 

aos encontros de forma esporádica, o que possibilitou delimitar os integrantes fixos, bem 

como caracterizá-los em quatros subgrupos em razão de uma grande diversidade das faixas 

etárias e de padrões sociais (vestuário, corte de cabelos, postura pessoal). As distinções dos 

subgrupos desse agrupamento serão detalhadas no item 2.4. 

No agrupamento do Shopping Metrô Tatuapé, cuja composição etária varia entre 14 

e 49 anos de idade, também foi possível identificar os integrantes permanentes, verificando-

se, também, uma grande variação, tanto em relação à frequência quanto à escolha dos 

membros para uma interlocução mais prolongada. Até mesmo durante um mesmo dia, havia 

movimentação entre os integrantes pela praça de alimentação e também de constituição e 

desconstituição dos pequenos subgrupos. Nesse sentido, embora ocorressem pequenos 

agrupamentos, pela grande movimentação entre os pequenos grupos que se formavam e pela 

variação de interlocução de um encontro para o outro, consideramos que os membros 

compunham apenas um grupo, e que os subgrupos eram formados aleatoriamente, 

dependendo do tipo de interlocução que se instalava e do interesse dos membros em se 

integrarem a eles. 

Como os encontros deste agrupamento ocorriam às sextas-feiras, destacou-se o uso de 

mochilas, cadernos e uniformes de empresas. Nas vestimentas, era frequente o uso de roupas 

com estilo esportivo, como calça jeans, bermuda, camiseta, agasalho de moletom, tênis, 

chinelo, sandálias, boné. Muitos integrantes consumiam bebidas alcoólicas, dentre essas, 

chopp de vinho, caipirinha e cerveja. Em geral, essas bebidas são consumidas de forma 

coletiva, em copos grandes que circulam entre os integrantes. 

No agrupamento da Padaria em Pirituba, foi possível identificar um reconhecimento 

maior entre eles, tanto pelo número de integrantes ser menor do que nos outros dois 

agrupamentos, quanto pela relação desses membros que se estendia para a sala de aula. 

Mesmo assim, havia uma subdivisão no que se refere à frequência nas aulas, isto é, alguns 
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integrantes frequentavam as aulas regularmente, e outros, que não compareciam às aulas, mas 

que permaneciam na padaria, prolongando o tempo de encontro. Dentre os que ficavam na 

padaria para além do horário do início das aulas, constatou-se que uma das motivações para 

que faltassem às aulas era o namoro, as formações de casais. Então, mesmo que o integrante 

não entrasse na aula, ele comparecia ao encontro na padaria. Entretanto, quando havia 

suspensão da aula, também significava a suspensão do encontro, mesmo para aqueles que 

costumavam não frequentar regularmente as escolas. 

Com relação à vestimenta, tanto para o meninos quanto para as meninas, destaca-se o 

uso de roupas com estilo esportivo, como calça jeans, bermuda, camiseta, agasalho de 

moletom, tênis e boné, e quase todos usam mochila.   

Esses foram os elementos identificados nas observações iniciais que possibilitaram 

ampliar as questões da ficha de identificação, e assim subsidiar a constituição do protocolo, 

com características pessoais, origem social, inserção linguística, trajetória escolar e práticas 

sociais.   

Uma vez que os dados coletados mostraram uma certa homogeneidade etária nos 

agrupamentos do Shopping Metrô Tatuapé (adultos e jovens) e da padaria de Pirituba 

(adolescentes), o procedimento para análise de dados subdividiu-se em dois momentos: 

Primeiro momento 

- cotejamento dos dados colhidos pelo Protocolo de Coleta em relação aos três 

agrupamentos, subdividindo essa análise em; a) características pessoais; b) origem social; c) 

inserção linguística; e d) trajetórias escolares; 

- apresentação e análise de dados de algumas práticas sociais contemporâneas à 

investigação. 

Segundo Momento 

- levando em conta a diversificação dos membros do agrupamento do Shopping 

Metrô Santa Cruz, efetuamos o cotejamento dos mesmos dados acima entre os quatro 

subgrupos existentes; 

- apresentação e análise de dados de algumas práticas sociais contemporâneas à 

investigação. 

Os dados colhidos pelas observações serão utilizados subsidiariamente aos colhidos 

por meio dos protocolos, pois que, tal como indicado no início do capítulo, as observações 

foram pouco úteis para uma coleta mais detalhada sobre o que esses sujeitos conversavam 

entre si. 
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2.3.2. As aproximações e distinções sociais dos agrupamentos 
 

a) Características pessoais 

 

Os dados, colhidos por meio do Protocolo aplicado à parcela dos integrantes fixos dos 

três agrupamentos selecionados, permitiram que fossem elaboradas tabelas referentes a 

características distintas relacionadas à idade, cor de pele, estado civil, sexo e perda auditiva, 

com o objetivo de cotejamento dos diferentes perfis dos membros Para isso, relacionamos os 

agrupamentos, o número de integrantes fixos e algumas de suas características pessoais 

distintivas, procurando cotejar as diferenças de idade, sexo, estado civil, cor de pele, assim 

como as relacionadas à marca da surdez. 

 

 

Tabela 210 
 Distribuição dos integrantes fixos de cada agrupamento, por faixa etária 

 

Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL Local 

Idade Nº Proporção Nº Proporção Nº Proporção Nº Proporção 

50 a 70 anos 08 0.21 0 0 0 0 08 0.11 

30 a 49 anos 14 0.37 04 0.19 03 0.19 21 0.28 

20 a 29 anos 10 0.26 15 0.72 07 0.44 32 0.43 

14 a 19 anos 06 0.16 02 0.09 06 0.37 14 0.19 

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

 

Conforme os dados da Tabela 2, verifica-se grande disparidade de distribuição em 

relação à faixa etária dos membros dos agrupamentos entre os três locais de encontro: no 

Shopping Santa Cruz, a característica básica com relação à idade desse agrupamento é a de 

ser formado basicamente por adultos, pois mais de 4/5 dos integrantes têm mais de vinte anos, 

oito deles com mais de 50 anos de idade e quatorze, entre 30 a 49 anos de idade; no Shopping 

Tatuapé, embora o agrupamento seja também formado basicamente por adultos, o número de 

integrantes com mais de 30 anos é muito pequeno (04), sendo que nenhum deles com idade 

superior a 50 anos; como era de se esperar, dado o fato de o agrupamento da Padaria Pirituba 

ser decorrente da existência das duas escolas que reúnem grande número de alunos surdos, a 

concentração se efetiva em membros com menos de 30 anos de idade, com expressiva 

                                                 
10

 Estamos denominando como “integrantes fixos” os membros dos agrupamentos que, durante todo o período de 

coleta de dados estiveram muito presentes, em contraposição aos que frequentaram os grupos de forma muito 

aleatória. 
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concentração de adolescentes (seis membros entre vinte e um), mas, mesmo assim, três 

membros estão na faixa etária entre 30 a 49 anos de idade, o que parece demonstrar que 

alguns deles continuam frequentando escolas, apesar da idade. 

Verifica-se, portanto, que, além da surdez, a formação dos agrupamentos parece 

responder a interesses distintos, expressos por faixas etárias predominantes e que, com 

certeza, respondem à forma como esses grupos são compostos.  

Foi possível observar, ainda, as preferências no horário de chegada nos encontros: no 

Santa Cruz, os idosos costumam chegar mais cedo do que os jovens e o agrupamento vai se 

formando aos poucos, o que não acontece no Tatuapé, pois o horário de chegada no encontro 

está relacionado ao de saída do trabalho; então, os integrantes chegam quase todos ao mesmo 

tempo. Na padaria, o horário do encontro é determinado conforme o intervalo entre o trabalho 

e o início das aulas na escola. Essa dinâmica mostra um pouco da vida cotidiana desses 

integrantes e de como suas características pessoais acabam interferindo no processo de 

ordenação dessas pessoas nos momentos de encontro. 

A tabela 3 apresenta a distribuição por sexo. 

 

 

Tabela 3 
 Distribuição dos integrantes de cada agrupamento por sexo 

 

Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL Local 

Sexo Nº Proporção Nº Proporção Nº Proporção Nº Proporção 

Masculino 21 0.55 15 0.71 11 0.69 47 0.63 

Feminino 17 0.45 6 0.29 5 0.31 28 0.37 

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

Aqui também se verifica grande disparidade, especialmente entre o primeiro e os 

outros dois agrupamentos: enquanto no Shopping Santa Cruz ocorre uma distribuição 

equilibrada entre os dois sexos, nos outros dois, a predominância é do sexo masculino, o que 

pode estar relacionado à idade e sexo: quanto mais idade, mais autonomia possuem as 

mulheres, visto que, em nosso meio social, o controle familiar sobre os membros do sexo 

feminino, especialmente as mais jovens, é muito mais acentuado. 

Os dados sobre o estado civil dos membros estão dispostos na Tabela 4.  
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Tabela 4 
Distribuição dos integrantes de cada agrupamento relacionado ao estado civil 

 

Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL Local 

Estado Civil Nº Proporção Nº Proporção Nº Proporção Nº Proporção 

Solteiro 24 0.64 19 0.90 16 1.0 59 0.79 

Casado 6 0.15 2 0.10 0 0 8 0.11 

Separado 6 0.15 0 0 0 0 6 0.08 

Divorciado 1 0.03 0 0 0 0 1 0.01 

Viúvo 1 0.03 0 0 0 0 1 0.01 

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

Novamente a disparidade se faz presente no cotejamento entre os três locais de 

encontro: se computarmos todos os dados referentes aos não solteiros, verificaremos que, no 

Shopping Santa Cruz, doze (cerca de 1/3) são casados, separados, divorciados ou viúvos; no 

Shopping Tatuapé, apenas dois, entre vinte e um membros, são casados (sem a ocorrência de 

nenhum separado, divorciado ou viúvo); e na Padaria Pirituba, a totalidade dos membros é 

solteira. 

Esses dados nos permitem inferir que uma das características marcantes de parte 

significativa dos integrantes do primeiro agrupamento é o estado civil, que, certamente, 

expressa interesses diferenciados entre aqueles que já constituíram família, dos que 

permanecem na situação de solteiros.   

Os dados sobre a cor da pele estão apresentados na Tabela 5
11

.    

 

Tabela 5 
Distribuição dos integrantes de cada agrupamento, segundo a cor da pele 

  

Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL Local 

Cor Nº Proporção Nº Proporção Nº Proporção Nº Proporção 

Branco 22 0. 58 9 0.43 6 0.38   37          0.49         

Pardo 15 0.39 11 0.52 9 0.56 35      0.47        

Preto 0 0 1 0.5 1 0.6 2      0.03        

Amarelo 1 0.03 0 0.0 0 0.0 1      0.01        

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

Verifica-se, novamente, a discrepância entre o agrupamento do Shopping Santa Cruz e 

os demais, na medida em que o número de membros que se declaram brancos em relação aos 

pardos e pretos é exatamente o oposto aos dos outros dois agrupamentos. Esses dados podem 

                                                 
11

 Cientes da dificuldade em se estabelecer critérios objetivos entre as diferentes etnias/raças, optamos por 

utilizar a metodologia utilizada pelo IBGE nos censos estatísticos: cor de pele, segundo a auto-definição do 

entrevistado. 
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estar expressando uma perspectiva diferenciada em relação à identidade étnica proveniente da 

idade dos membros, já que a valorização da origem africana, em função dos movimentos 

negros, é relativamente recente, devendo ser menos incorporada pelas gerações mais velhas. 

Com relação ao integrante que se declarou amarelo, vale destacar que ele demonstrou 

dúvida ao responder a esta questão, não por incerteza de sua origem oriental, até porque seus 

traços físicos são muito evidentes, mas sim relacionado aos termos “Branco” e “Amarelo”.   

Os dados sobre a surdez estão apresentados na Tabela 6.      

  

 

Tabela 6 
Distribuição dos integrantes de cada agrupamento, segundo a perda auditiva declarada 

 

Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL Local 

Perda Nº Proporção Nº Proporção Nº Proporção Nº Proporção 

Profunda (total) 32 0.84 12 0.57 9 0.56 53 0.71 

Parcial 06 0.16 9 0.43 7 0.44 22 0.29 

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

Verifica-se, mais uma vez, diferença significativa entre os integrantes do agrupamento 

do Shopping Santa Cruz e dos outros dois, já que no primeiro, o número de membros que se 

auto-denominam como surdos totais ou profundos é altamente significativo, enquanto que, 

nos demais, a diferença entre aqueles que assim se declaram dos que se consideram “surdos 

parciais” é bem menor. Essa discrepância tanto pode ser analisada como fruto do 

aprimoramento de processos diagnósticos audiológicos, quanto da incorporação de indivíduos 

surdos pela chamada “comunidade surda”, que, se auto-definindo como “não deficiente”, mas 

como um “grupo cultural distinto do dos ouvintes”, parece trazer mais atrativos para a 

constituição de uma identidade menos discriminada socialmente. Se relacionarmos esses 

dados às abordagens de linguagem hegemônicas, a segunda hipótese parece ser mais viável, já 

que as gerações mais velhas foram educadas quando o oralismo era a vertente mais 

valorizada. O fato de não terem adquirido linguagem oral pode ter sido uma marca para se 

considerarem como tal.      

Em relação à idade com que adquiriram a perda auditiva, quarenta e oito (0.64) dos 

integrantes dos três agrupamentos declararam que nasceram surdos, enquanto que vinte e sete 

(0.36) declararam que adquiriram a surdez – dezessete (0.23) com menos de dois anos e meio, 

e nove (0.12), entre quatro e nove anos de idade. Constata-se novamente a disparidade entre 

os agrupamentos, mas, neste caso, o destaque está na Padaria Pirituba por apresentar treze 

(0.81) dos seus integrantes fixos que declararam terem nascidos surdos e apenas três (0.19) 
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declararam que adquiriram a surdez. Nos agrupamentos do Santa Cruz e Tatuapé, entretanto, 

os dados se aproximam do total, com a proporção de 0.64 para os que declararam terem 

nascidos surdos e 0.36 para os que adquiriram a surdez.      

 Esses dados expressam, como elemento de composição dos agrupamentos, a 

predominância de pessoas que nasceram surdas, em relação àquelas que ficaram surdas até os 

primeiros 10 anos de vida. O agrupamento da Padaria destaca-se por expressiva concentração 

de adolescentes dos quais boa parte nasceu surdo. Parece que os atuais recursos médicos 

podem ter constatado a surdez mais cedo para os integrantes desse agrupamento, até porque 

esta é uma preocupação que se intensificou nas últimas décadas. 

Os dados sobre características pessoais dos diferentes agrupamentos mostram que, 

além da marca da surdez que, sem dúvida, constitui o principal fator para sua formação, as 

diferenças de idade, sexo e estado civil também expressam diferenças de trajetória social que 

servem como elementos aglutinadores desses diferentes agrupamentos. 

 

b) Origem social 

 

Para definirmos indicadores mais próximos da posição social dos integrantes desses 

agrupamentos e de suas famílias, recorremos, primeiramente, aos dados do IBGE
12

, onde 

identificamos que as mulheres têm sido utilizadas como membro familiar de referência, para a 

posição social da família. 

Assim, de acordo com o próprio instituto, as mulheres brasileiras residentes em áreas 

urbanas do país apresentam, em média, um ano a mais de escolaridade do que os homens. 

Além disso, de 1996 a 2006, houve um crescimento de 79% de mulheres que assumiram a 

posição de chefes de família. Mas, esta não é uma mudança dos últimos 10 anos, pois, desde a 

década de 80, vem crescendo, de maneira regular, a proporção de domicílios com chefes 

mulheres. Entre 1981 e 1985, esta proporção era, respectivamente, de 16,9% e 18,2%; e de 

1990 a 1995, era de 20,3% e 22,9%.  

Para complementar as informações, consideramos também necessário explorar os 

dados colhidos sobre a ocupação profissional dos pais como um indicador da posição social 

da família. Dessa forma, a escolarização alcançada pela mãe e a ocupação profissional do pai 

foram os indicadores utilizados para se trabalhar com a posição social dos integrantes dos 

agrupamentos. 

Os dados da Tabela 7 mostram o nível e situação atual de escolarização alcançada pela 

                                                 
12

Dados retirados da “Síntese dos Indicadores Sociais”, divulgada com base nos dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílio. ( Cf. PNAD, 2006). 
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mãe. 

Tabela 7 
Distribuição dos integrantes dos agrupamentos, por situação atual de escolarização da mãe 

 

Local Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL 

Escolaridade da mãe Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Não responderam  10 0.26 5 0.24 1 0.06 16 0.21 

EF I 13 0.34 9 0.43 5 0.31 27 0.36 

EF II 6 0.16 2 0.09 7 0.44 15 0.20 

EM 8 0.21 4 0.19 3 0.19 15 0.20 

Superior 1 0.03 1 0.05 0 0 2 0.03 

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

Os dados da tabela 7 mostram disparidades entre os agrupamentos conforme o nível de 

escolaridade alcançado pela mãe.  No agrupamento da Padaria Pirituba, destaca-se a 

concentração da escolaridade das mães entre o ensino fundamental I, com cinco (0.31) 

integrantes, e ensino fundamental II, com sete (0.44).  Somente um (0.06) dos integrantes não 

soube responder sobre a escolaridade alcançada por sua mãe. 

Nos outros dois agrupamentos, porém, há uma distribuição mais equiparada por quase 

todos os níveis escolares. No entanto, ressalta-se o número de integrantes que não souberam 

informar a escolaridade alcançada por sua mãe, com dez (0.26), no Santa Cruz, e cinco (0.24), 

no Tatuapé. 

Mesmo com distribuições diferenciadas, verifica-se também que, nos três 

agrupamentos, a escolarização alcançada pela mãe decresce conforme o aumento do nível 

escolar, sugerindo, assim, que as condições proporcionadas pela posição social dessas 

pessoas, impliquem em menores possibilidades e exigências de escolaridade.  

Podemos destacar, em algumas observações, relatos de integrantes que deixaram de 

estudar para trabalhar ou que possuíam perspectivas que se limitavam ao ensino médio, por 

não se sentirem capazes de ingressar no ensino superior. Em uma conversa entre dois 

integrantes do agrupamento Santa Cruz, por exemplo, um deles sinalizou que estava cursando 

o último ano do ensino médio e que tinha dúvidas em relação ao ensino superior, pois 

considerava que, nas faculdades, havia muitos ouvintes e só ele de surdo, e isso o deixaria 

envergonhado. 

Em outro momento, no agrupamento do Tatuapé, um dos integrantes fixos relatou que 

já havia terminado os estudos no ensino médio, expressando ter estudado “tudo”, e que, a 

partir daí, só precisaria trabalhar, ou seja, certamente suas perspectivas escolares limitavam-se 
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ao ensino médio.   

No agrupamento da Padaria, um dos integrantes relatou ter perspectivas para o ensino 

superior, mas estaria disposto, antes, a fazer um curso profissionalizante, o que lhe 

possibilitaria recursos financeiros para o acesso à faculdade de Geografia, que tanto almejava. 

Na verdade, o que se verifica aqui parece ser uma expressão localizada da expectativa 

escolar de alunos provenientes dos meios populares, ou seja, de que o acesso ao ensino 

superior é uma perspectiva pouco realizável, tal como indica Silva (2009) que, ao investigar 

as expectativas de alunos das camadas populares sem qualquer anormalidade, chegou a 

resultados muito semelhantes.  

Os dados da Tabela 8 mostram a ocupação profissional do pai.  

 

Tabela 8 
Distribuição dos integrantes dos agrupamentos, por ocupação do pai

13
 

 

                                      Local Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL 

Ocupação do pai  Nº         Prop.  Nº         Prop.  Nº        Prop.    Nº         Prop. 

Ocupação de nível superior 2 0.05 1 0.05 0 0 3 0.04 

Gerência de nível intermediário 4 0.11 0 0 1 0.06 5 0.07 

Ocupação de nível técnico 3 0.08 1 0.05 1 0.06 5 0.07 

Pequeno proprietário 2 0.05 1 0.05 0 0 3 0.04 

Ocupações de qualificação básica 11 0.29 14 0.66 7 0.44 32 0.43 

Operários 4 0.11 0 0 0 0 4 0.05 

Ocupações não qualificadas 5 0.13 1 0.05 2 0.13 8 0.10 

Não explicitou 7 0.18 3 0.14 5 0.31 15 0.20 

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

Verificam-se curvas tendenciais semelhantes, nos três agrupamentos, em relação à 

distribuição das ocupações paternas pelos diferentes níveis ocupacionais, com destaque para 

as ocupações de qualificação básica, com variação de 0.29 a 0.66 na proporção entre os 

agrupamentos, enquanto que nas outras ocupações declaradas variam somente entre 0.05 a 

0.13 na proporção.  

Se, no entanto, somarmos as ocupações situadas desde as de nível técnico até as não 

qualificadas, obteremos um total de 52 sujeitos (0.69 de proporção). 

Dessa forma, os dados relacionados tanto à escolarização alcançada pelas mães, que se 

concentram no ensino básico, quanto à ocupação do pai, que se aproxima mais do nível de 

qualificação básica, apontam para uma posição social de origem representativa das camadas 

                                                 
13

  Foram estabelecidas categorizações para as declarações coletadas sobre a ocupação do pai, com base nos 

indicativos da Classificação Brasileira de Ocupações - CBO, do Ministério do Trabalho e Emprego, 2010.  
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populares ou dos estratos inferiores da classe média.
14

 

 

c) Inserção linguística 

 

Nos três agrupamentos observados (Shopping Metrô Tatuapé e Santa Cruz e Padaria- 

Pirituba), a comunicação efetiva-se, prioritariamente, por meio da Língua Brasileira de Sinais. 

No entanto, foi possível verificar, em algumas conversas, o uso oralizado da língua 

portuguesa, juntamente com a utilização da LIBRAS. Por isso, considerou-se necessário 

destacar, independentemente da trajetória escolar, como os integrantes desses agrupamentos 

foram inseridos no mundo da linguagem. Dessa forma, procura-se entender como a inserção 

em determinada modalidade linguística, ou a combinação de modalidades, pode ter 

contribuído para a composição dos agrupamentos referidos.  

 

Tabela 9 
Distribuição dos integrantes dos agrupamentos, por situação de Inserção Linguística 

 

Local Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL 

Etapa  Nº   Prop.  Nº   Prop.  Nº   Prop.    Nº     Prop. 

EDUCAÇÃO INFANTIL         

Oral 16 0.42 12 0.58 6 0.37 34 0.46 

Sinais 1 0.02 3 0.14 6 0.37 10 0.13 

Oral/Sinais 6 0.16 3 0.14 1 0.06 10 0.13 

NE 15 0.40 3 0.14 3 0.20 21 0.28 

Total 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

ENSINO FUNDAMENTAL I          

Oral 15 0.40 7 0.33 2 0.12 24 0.32 

Sinais 2 0.05 3 0.14 2 0.12 7 0.09 

Oral/Sinais 16 0.42 9 0.43 2 0.12 27 0.36 

Sinais/Escrita 4 0.11 2 0.10 10 0.64 16 0.21 

NE 1 0.02 0 0 0 0 1 0.02 

Total 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

ENSINO FUNDAMENTAL II         

Oral 10 0.26 6 0.29 0 0 16 0.21 

Sinais 5 0.13 4 0.19 1 0.06 10 0.13 

Oral/Sinais 9 0.24 8 0.38 0 0 17 0.23 

Sinais/Escrita 5 0.13 3 0.14 13 0.82 21 0.28 

NE 9 0.24 0 0 2 0.12 11 0.15 

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

                                                 
14

 A relação das ocupações dos pais encontra-se no anexo 2. 
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Podemos identificar dois movimentos distintos de inserção a diferentes modalidades 

de língua e combinações: nos agrupamentos do Shopping Santa Cruz e Tatuapé, o predomínio 

da modalidade linguística oral em todo o percurso de escolarização básica – da educação 

infantil até o ensino fundamental II – e a introdução dos sinais de forma combinada, com a 

língua oral, a partir do ensino fundamental I.  

Diferentemente, no agrupamento da Padaria, o movimento de inserção linguística se 

modifica conforme a progressão do ensino, apresentando, na educação infantil, distribuição 

equilibrada entre as modalidades oral e sinais e, nos ensinos posteriores, acentua-se a inserção 

aos sinais e escrita.  

A disparidade entre a inserção linguística dos integrantes da Padaria em relação aos 

outros dois agrupamentos expressa a possível relação entre a faixa etária predominante em 

cada agrupamento e as modalidades linguísticas mobilizadas por escolas e instituições 

especializadas em determinados momentos históricos, desde a abordagem oralista, passando 

pela comunicação total e, nos últimos anos, com a Língua Brasileira de Sinais, o que parece 

comprovar que, naqueles agrupamentos onde os integrantes são mais velhos, a língua oral seja 

mais frequente. 

Além disso, em todos os três agrupamentos, o uso espontâneo de diferentes 

modalidades linguísticas procura responder a necessidades imediatas, com o uso inconsciente 

de uma das duas línguas – oral ou de sinais –, ou de ambas, de forma combinada Mesmo para 

aqueles que se comunicam muito bem por meio da fala, o uso da língua de sinais, nos 

encontros, parece demonstrar uma conduta consentida e respeitosa em relação aos que 

somente se comunicam pelos sinais.  

Entretanto, em situações em que a comunicação, por meio da língua oral, é mais 

eficaz, eles, inconscientemente, utilizam-na. Dessa maneira, a língua oral acaba sendo usada 

de maneira imprevisível e pouco consciente – para expressar um aborrecimento, para contar 

um segredo – ou acaba sendo utilizada sem intenção prévia.  

Em um dos encontros no agrupamento do Tatuapé, durante uma conversa com dois 

rapazes surdos, por exemplo, a pesquisadora pode presenciar um dos rapazes proferindo um 

palavrão, por causa de um aborrecimento com uma moça ouvinte e desconhecida. No 

agrupamento do Santa Cruz, a pesquisadora foi solicitada por um dos integrantes do subgrupo 

dos Adultos para explicar o uso das aspas em um texto, que estava sendo lido por ele. Este 

sujeito estava tão envolvido no esclarecimento de sua dúvida que iniciou a conversa falando e 

só depois tomou consciência disso e passou a sinalizar dali por diante.   

No agrupamento da padaria, a língua oral é utilizada, intencionalmente, para 
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estabelecer relações com pessoas que não conhecem a LIBRAS. Então, a comunicação entre 

os atendentes da padaria e os integrantes deste agrupamento se estabelece pela fala, por alguns 

poucos sinais e também por gestos, como na situação que se segue: um dos integrantes pediu 

catchup para uma das atendentes, por meio da fala, e ela iniciou uma brincadeira de tirar o 

catchup do balcão somente para que ele repetisse o vocábulo, por gostar da forma como ele a 

pronunciava, e os dois pareciam se divertir bastante com isso. Já a comunicação estabelecida 

para o pagamento do que é consumido na padaria é feita pela utilização de sinais e gestos, 

devido à facilidade de entendimento dos números.  

 

d) Trajetória escolar 

 

A trajetória escolar desses integrantes, além de oferecer elementos para análise da 

função social da escola, como a instituição responsável pela transmissão acadêmica da cultura 

acumulada historicamente, oferece-nos elementos para analisar como essa instituição 

contribui como formadora decisiva do sujeito e de suas práticas sociais. 

Os dados sobre os processos de escolarização e o percurso desta escolaridade 

fornecem elementos para o entendimento da formação desses agrupamentos e da importância 

dada por eles às festas e confraternizações em algumas escolas, institutos e associações 

específicas.  

Os dados das Tabelas 10 e 11 mostram a situação atual de escolaridade dos membros 

dos agrupamentos. 

 

Tabela 10 
Distribuição dos integrantes dos agrupamentos, por situação atual de escolarização 

 
Local de encontro  

Situação escolar  

Santa Cruz 

 Nº   Prop. 

Tatuapé 

 Nº   Prop. 

Padaria 

 Nº   Prop. 

TOTAL 

   Nº     Prop. 

Nunca estudou 1 0.03 0 0 0 0 1 0.01 

Não está estudando (concluiu ou parou) 27 0.71 13 0.62 1 0.6 41 0.55 

Está estudando (cursando)  10 0.26 8 0.38 15 0.94 33 0.44 

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

Enquanto, no agrupamento do Shopping Santa Cruz, mais de dois terços dos membros 

não estudam – e um deles jamais estudou –, no do Shopping Tatuapé, essa distribuição é mais 

equilibrada, e a maioria esmagadora dos da Padaria Pirituba ainda estuda – resultado, aliás, 

esperado, pois o polo de atração são as escolas que esses jovens frequentam. De qualquer 
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forma, isto mostra que a composição desses agrupamentos é bastante heterogênea e que 

respondem a fatores que ultrapassam a marca da surdez. 

 

Tabela 11 
Distribuição dos integrantes dos agrupamentos em relação ao nível de escolaridade alcançado 

 
Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL Local de encontro  

Nível/série Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

ENSINO FUNDAMENTAL  

1ª Série 0 0 0 0 0 0 0 0 

2ª Série 01 0.03 0 0 0 0 01 0.01 

3ª Série 03 0.08 0 0 01 0.06 04 0.05 

4ª Série 04 0.11 0 0 0 0 04 0.05 

5ª Série 02 0.05 0 0 01 0.06 03 0.04 

6ª Série 02 0.05 0 0 0 0 02 0.03 

7ª Série 05 0.14 01 0.05 0 0 06 0.08 

8ª Série 07 0.19 03 0.15 05 0.31 15 0.20 

Sub-total 24 0.65 04 0.20 07 0.43 35 0.46 
ENSINO MÉDIO  

1º Ano 01 0.03 02 0.09 07 0.44 10 0.14 

2º Ano 01 0.03 02 0.09 0 0 03 0.04 

3º Ano 06 0.16 09 0.43 02 0.13 17 0.24 

Sub-total 08 0.22 13 0.61 09 0.57 30 0.42 
ENSINO SUPERIOR  

Completo 02 0.05 01 0.05 0 0 03 0.04 

Incompleto 03 0.08 03 0.14 0 0 06 0.08 

Sub-total 05 0.13 04 0.19 0 0 09 0.12 
TOTAL 37 1.0 21 1.0 16 1.0 74 1.0 

 

Os membros do agrupamento do Shopping Santa Cruz, se comparados com os do 

Tatuapé, apresentam níveis de escolaridade alcançados mais baixos – 0.65 contra 0.20 que se 

distribuem entre as diferentes séries do ensino fundamental. Além disso, com exceção da 

primeira série, esses indivíduos se distribuem por todas as demais séries, enquanto que os do 

Tatuapé se concentram na última série dessa etapa do ensino básico. No ensino médio, porém, 

a proporção é inversa: enquanto, no Tatuapé, 0.61 de seus membros alcançaram ou 

concluíram essa etapa, apenas 0.22 dos do Santa Cruz atingiram-na. Em relação ao ensino 

superior, a diferença entre esses agrupamentos é pouco significativa, mas ela é demonstrativa 

de uma distribuição muito mais heterogênea entre os membros do Shopping Santa Cruz, que 

reúne sujeitos surdos que se distribuem desde o que nunca estudou, até os que se formaram no 

ensino superior.  

O agrupamento da padaria Pirituba merece tratamento diferenciado, já que reúne, na 

sua maioria, adolescentes e jovens que ainda estudam, com grande concentração nos que estão 

frequentando a oitava série do ensino fundamental e o ensino médio – quatorze entre 
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dezessete integrantes – e apenas dois que ainda frequentam a 3ª e 5ª séries. 

Do cotejamento dos três agrupamentos, pode-se inferir que a perspectiva de 

progressão na escolarização segue a tendência geral do ensino brasileiro, tanto em relação à 

ampliação das matrículas, especialmente no ensino fundamental, quanto de políticas de 

redução da repetência e evasão escolares, como o sistema de ciclos e a progressão continuada.  

Se entendermos que os dados demonstram possibilidades de evasão escolar, isso não é 

uma problemática relacionada somente à educação de pessoas com perda auditiva. Existem 

também outros determinantes para que isso aconteça no ensino, em geral, como aponta 

Arelaro (2005, p.1.041) sobre dados da evasão escolar, coletados no ano de 2003: de um total 

de 5,57 milhões de crianças matriculadas na 1ª série, 20% se evadiam até a 4ª série e 40% se 

evadiam até a 8ª série. Se, por exemplo, cotejarmos esses dados com os dos membros do 

agrupamento do Shopping Santa Cruz, verificaremos que, do total dos que não ultrapassaram 

o ensino fundamental (24 sujeitos), sete, ou seja, 0.29, chegaram apenas à 4ª série, assim 

como outros sete (0.29) chegaram à série final, o que mostra uma pequena elevação em 

relação aos números apresentados por essa autora, para o ensino em geral. 

Esses dados, entretanto, permitem-nos avaliar que o tempo de permanência e o nível 

de escolaridade alcançado tiveram muito menos peso entre os membros do agrupamento que 

reúne pessoas mais velhas do que entre os que abarcam indivíduos mais jovens, o que pode 

revelar uma distinção nova entre esses agrupamentos. 

Partiremos agora para a configuração dessa trajetória escolar, relacionando o tipo de 

escolarização em cada nível educacional.  
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Tabela 12 
Distribuição dos integrantes dos agrupamentos, por tipo de escolarização cumprida 

Educação Infantil e Ensino Fundamental 

 

Local Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL 

Etapa  Nº   Prop.  Nº   Prop.  Nº   Prop.    Nº     Prop. 

EDUCAÇÃO INFANTIL         

Não Cursou 15 0.39 3 0.14 3 0.19 21 0.28 

Escola Especial 12 0.32 9 0.43 8 0.50 29 0.39 

Classe Especial 2 0.05 0 0 1 0.06 3 0.04 

Classe Regular 9 0.24 9 0.43 4 0.25 22 0.29 

Total 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

ENSINO FUNDAMENTAL I          

Não Cursou 1 0.03 0 0 0 0 1 0.01 

Escola Especial 26 0.68 13 0.61 12 0.75 51 0.68 

Classe Especial 3 0.08 2 0.10 3 0.19 8 0.11 

Classe Regular 8 0.21 6 0.29 1 0.06 15 0.20 

Total 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

ENSINO FUNDAMENTAL II         

Não Cursou 9 0.24 0 0 2 0.13 11 0.15 

Escola Especial 23 0.60 14 0.66 14 0.87 51 0.68 

Classe Especial 0 0 2 0.10 0 0 2 0.02 

Classe Regular 6 0.16 5 0.24 0 0 11 0.15 

Total 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

 

Verifica-se, em primeiro lugar, que a maioria dos sujeitos frequentou escolas especiais 

– 51 entre 74 escolarizados, ou seja, 0.61. Esse dado demonstra que a origem desses 

agrupamentos não se refere a qualquer sujeito surdo, mas, particularmente, àqueles que 

frequentaram escolas especiais, até mesmo se comparados àqueles que cursaram classes 

regulares (15, no EF I, e 11, no EF II). 

Mesmo na educação infantil, o número de alunos que frequentaram escolas especiais é 

superior aos que estudaram em classes regulares, cabendo ressaltar que esse último número 

decresce nas trajetórias no ensino fundamental: 22 na educação infantil, 15 no ensino 

fundamental I e 11 no ensino fundamental II, o que reforça a tese de que o tipo de escola 

frequentada é um dos fatores importantes para a constituição desses agrupamentos. 

Os dados sobre o tipo de escolarização no ensino médio estão apresentados na tabela 

13. 
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Tabela 13 
Distribuição dos integrantes de cada agrupamento, por tipo de escolarização cumprida no 

Ensino Médio 

 
Local de encontro  

Ensino Médio 

Santa Cruz 

  Nº    Prop.  

Tatuapé 

  Nº   Prop. 

Padaria 

  Nº    Prop. 

TOTAL 

  Nº    Prop. 

Não responderam 25 0.66 4 0.19 7 0.44 36 0.48 

Escola Especial 0 0 3 0.14 0 0 3 0.04 

Classe Especial  0 0 1 0.05 0 0 1 0.01 

Classe Regular 13 0.34 13 0.62 9 0.56 35 0.47 

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

Os dados, em relação ao ensino médio, mostram que, dada a pequena oferta dessa 

etapa de ensino por escolas especializadas de São Paulo, apenas quatro sujeitos frequentaram 

essa etapa de ensino, o que parece comprovar que esses agrupamentos são originários de ex-

alunos de escolas especiais de ensino fundamental, mesmo quando ocorre uma incidência 

mais alta de frequência no ensino regular, como é o caso dos integrantes do agrupamento do 

Shopping Tatuapé, em que os nove alunos que atingiram essa etapa de ensino estudaram em 

classes regulares. 

 

 

2.3.3.  Práticas Sociais 

 

Por meio das observações, foi possível identificar que, além de constituir espaço de 

interlocução entre sujeitos que usam preferencialmente a Língua de Sinais, em que os temas 

nada diferem de agrupamentos semelhantes de ouvintes (problemas familiares, futebol, 

namoricos, trabalho), é bastante comum as divulgações de festas e confraternizações em 

escolas e instituições especializadas, campeonatos de futebol e eventos religiosos, que 

ocorrem constantemente. Se, de um lado, essas últimas atividades mostram práticas que 

reforçam o contato constante fora do local de encontro, por outro, os temas das conversas 

mostram uma similaridade com os não surdos. 

Assim como todos os frequentadores da praça, durante o período de encontro, os 

integrantes consomem alguns alimentos e bebidas e conversam quase o tempo todo, mas que 

se configuram de forma diferenciada. No Shopping Santa Cruz, a busca dos integrantes pelo 

consumo de alimentos promoveu a contratação de pessoas que facilitassem a comunicação e o 

consumo nos estabelecimentos localizados na praça de alimentação, onde constatamos a 
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presença de três surdos usuários da LIBRAS trabalhando nesses estabelecimentos. No 

Shopping Tatuapé, não se verificou a contratação de pessoas para o atendimento dos surdos, 

assim como na padaria em Pirituba, os atendentes e os surdos acabaram estabelecendo uma 

comunicação própria, composta por sinais, gestos e fala.   

Ao observarmos algumas relações estabelecidas nos agrupamentos, percebemos que, 

nos dois shoppings, Santa Cruz e Tatuapé, há, constantemente, a presença de pessoas ligadas a 

instituições religiosas que promovem eventos, festas e confraternizações, buscando abarcar 

esses surdos em suas crenças, distribuindo folhetos e convidando os integrantes de forma 

sinalizada.  

Por este motivo, nas Tabelas 14 e 15, estão apresentados os dados referentes à 

frequência a igrejas.  

 

 

Tabela 14 
Distribuição dos integrantes de cada agrupamento em relação à frequência em Igrejas  

 

Local Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL 

Frequência a Igrejas Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Sim 28 0.74 13 0.62 7 0.44 48 0.64 

Não 10 0.26 8 0.38 9 0.56 27 0.36 

TOTAL 38 1.0 21 1.0 16 1.0 75 1.0 

 

Com relação à frequência em Igrejas, podemos destacar diferenças entre o Shopping 

Santa Cruz e os outros dois agrupamentos, já que se verifica uma alta incidência daqueles que 

afirmaram positivamente (0.74) frequentarem Igrejas. Esse número decresce em relação aos 

agrupamentos do Tatuapé (0.62), chegando, na Padaria, a ser o mais baixo (0.44). 

Provavelmente, a ligação com uma religião está relacionada com a presença significativa, no 

agrupamento do Shopping Santa Cruz, de adultos e idosos, de mulheres e de pessoas que já 

tenham constituído uma família (casados, separados e viúvos) e que, em sua formação, 

tiveram influência familiar mais significativa, dado o peso que a religião ocupava em décadas 

anteriores.  
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Tabela 15 
Distribuição dos integrantes de cada agrupamento em relação à religião que frequenta 

 

Local Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL 

Qual religião/igreja? Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Católica 21 0.75 7 0.54 4 0.57 32 0.67 

Batista 2 0.07 5 0.39 1 0.14 8 0.17 

Pentecostais  5 0.18 1 0.08 2 0.29 8 0.16 

TOTAL 28 1.0 13 1.0 7 1.0 48 1.0 

 

Dentre os quarenta e oito (0.64) integrantes dos três agrupamentos que declararam 

estarem vinculados a uma religião, podemos destacar distinções no agrupamento Santa Cruz, 

cuja composição evidencia a frequência na igreja católica, com vinte e um (0.75) dos 

integrantes. Nos outros dois agrupamentos, porém, a incidência da igreja católica é menor, em 

relação às outras igrejas citadas. 

A idade, mais uma vez, parece ser um fator determinante para as peculiaridades dos 

agrupamentos, e até mesmo na incidência religiosa, que apresenta maior equilíbrio entre a 

igreja católica e as igrejas pentecostais e Batista nos agrupamentos onde a presença de jovens 

é característica.  

Verifica-se, portanto, que as distinções relacionadas à frequência a determinada 

religião parece responder a mais um indicador de interesses distintos, expressos por diferentes 

faixas etárias e estados civis, que respondem pela forma como esses grupos são compostos. 

Em relação às atividades sociais privilegiadas no cotidiano dos integrantes 

pesquisados, os dados estão dispostos na tabela a seguir. 

 

Tabela 16 
Distribuição das respostas* dos integrantes de cada agrupamento, em relação às atividades 

sociais privilegiadas no cotidiano 

Local Santa Cruz Tatuapé Padaria TOTAL 

Atividades sociais   Nº       Prop.  Nº         Prop.  Nº        Prop.    Nº     Prop. 

Viajar 16 0.16 11 0.23 10 0.23 37 0.20 

Praticar esportes 14 0.15 7 0.15 5 0.11 26 0.14 

Cinema / teatro 8 0.09 5 0.10 2 0.05 15 0.08 

TV/ música/ leitura 22 0.22 12 0.25 8 0.19 42 0.22 

Festas / Baladas 10 0.10 2 0.04 3 0.07 15 0.08 

Contato social 12 0.12 4 0.08 9 0.21 25 0.13 

Passeios 16 0.16 7 0.15 6 0.14 29 0.15 

TOTAL 98 1.0 48 1.0 43 1.0 189 1.0 
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*cada integrante declarou, no máximo, 6 respostas diferentes 

 

Quanto às atividades sociais declaradas, não há distinções significativas entre os 

agrupamentos, mas demonstram alguns padrões sociais que foram incorporados. Foram 

citadas tanto atividades de grande interação social, como viagens, prática de esportes, 

passeios, cinema, teatro, festas e baladas, contato social por meio da internet e sites de 

relacionamento, quanto de atividades que podem ocorrer de forma mais reservada, como 

leitura, música e TV.  

No entanto, em momentos de encontro, a posição social determinada não só pela 

idade, mas pela situação social vivenciada em determinado ambiente, mostra que as práticas 

sociais desenvolvidas respondem a interesses próprios a elas, com distinções marcantes entre 

os agrupamentos e subgrupos. Foi o que se pode observar em relação aos namoros, que se 

estabeleceram por comportamentos diferenciados em cada local. 

Na padaria, os integrantes combinaram a formação de casais ali mesmo, de forma 

pública, em relação aos demais integrantes, sem constrangimentos ou formalizações, o que é 

característico entre os adolescentes. No Shopping Tatuapé, porém, a situação se configurou de 

forma diferenciada, pois a formação de casais não aconteceu no centro da praça de 

alimentação, junto aos outros integrantes, mas os casais procuraram se afastar, buscando 

manter certa privacidade em relação aos demais. Somente quando o relacionamento se 

estabeleceu mais seriamente é que o casal passou a frequentar a praça de alimentação. Esses 

dois exemplos mostram que, apesar de muitos desses jovens, de ambos os agrupamentos, 

estarem dentro da mesma faixa etária, o ambiente social em que cumprem determinado papel 

(estudante x frequentador de shopping) redunda em padrões sociais diferenciados.  

Essa situação social diferenciada, responsável por adoção de padrões sociais 

diferenciados, pode ser verificada, em diversas situações, como, por exemplo, no 

agrupamento da padaria, onde há um impedimento legal, pela proximidade com as escolas, do 

consumo de bebidas alcoólicas, cujo controle é exercido por seus professores e funcionários, 

assim como em relação à frequência às aulas. Alguns educadores dirigem-se até a padaria para 

verificar se os alunos estão consumindo bebida alcoólica ou para buscá-los, evitando que 

faltem às aulas. Dessa forma, esses integrantes expressam, em suas práticas sociais, alguns 

padrões de comportamento próprios de estudantes, quando se escondem nos banheiros para 

que a professora não veja que não entraram na aula ou ao misturarem refrigerante com bebida 

alcoólica para que achem que estão consumindo somente o refrigerante.  

Nos dois grupos de jovens do Santa Cruz e no Tatuapé, entretanto, o consumo de 
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bebidas alcoólicas não depende de nenhuma aprovação externa. Então, as bebidas são 

compradas em copos grandes e compartilhadas entre os amigos, até porque, neste local, o 

padrão de comportamento é outro, o de um jovem frequentador do shopping, e não o de um 

estudante.  

Essas distinções ficaram mais evidentes no agrupamento Santa Cruz em razão da 

diversidade de idade, estado civil, bem como padrões de vestimenta e de postura, que serão 

melhor detalhadas na exposição por subgrupo.  

 

 

2.4. Os subgrupos do Shopping Metrô Santa Cruz 

 

2.4.1 Caracterização dos subgrupos 

 

Por apresentar um conjunto de fatores distintivos, como integrantes com idade que 

variam entre 14 e 60 anos, variação escolar – de uma senhora que não estudou até adultos 

com ensino superior completo – e a reincidência no destaque e diferença deste grupo em 

relação aos outros dois agrupamentos, o agrupamento do Shopping Metrô Santa Cruz foi 

selecionado para uma análise mais detalhada de sua composição. Assim, ele foi subdividido 

em quatro subgrupos distintos, caracterizados, inicialmente, da seguinte forma: 

a) no subgrupo dos Jovens 1, os rapazes costumam usar calça jeans larga ou 

bermudão, camiseta colorida e tênis grande e largo, no estilo skatista, bonés e mochilas. As 

garotas também costumam usar calça jeans, com cintura baixa e camisetas curtas. É comum 

encontrar, entre as moças e rapazes, o uso de piercings e tatuagens, que ficam à mostra. 

Costumam consumir refrigerantes e cerveja, em copos de plástico. 

Neste subgrupo os rapazes e as garotas conversam entre si, mas, em alguns momentos, 

alguns rapazes se reúnem entre eles e algumas garotas também. (típico clube do “bolinha” e 

da “luluzinha”). Outro elemento que predomina neste subgrupo são as brigas entre os rapazes. 

Quando isso acontece, todo o subgrupo direciona a atenção para intervir na briga e dissipá-la 

com a ajuda dos seguranças do shopping. (A pesquisadora não presenciou neste subgrupo 

brigas entre garotas e nem a intervenção de integrantes de outros subgrupos). 

Na dinâmica do subgrupo dos Jovens 1, a movimentação dos corpos (mãos, braços e 

expressões) são mais intensos e rápidos. Geralmente, eles permanecem durante todo o período 

do encontro, das 19h às 22h. 
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Os elementos citados permitem identificar que as vestimentas, a maneira como 

interagem e as ações deste subgrupo, demonstram características de indivíduos que se 

reconhecem não somente pela surdez, mas também pelas escolhas, gostos e estilos de vida.   

b) no subgrupo Jovens 2, os membros costumam vestir roupas com cores mais 

discretas e de forma mais comportada. As moças e rapazes usam calça jeans, camiseta e tênis, 

mas aqui as cores e as escolhas, que demonstram o estilo, parecem ter menos destaque do que 

no subgrupo dos Jovens 1. O uso do boné também é menos frequente entre os rapazes e o uso 

de maquiagem e acessórios pelas moças é mais recorrente. Eles consomem muito mais 

bebidas, refrigerante e cerveja, do que alimentos.      

c) no subgrupo dos Adultos e Idosos, verifica-se o uso de vestimentas mais 

tradicionais, como calças e blusas de algodão, vestidos, camisa social ou camiseta estilo polo, 

sapatilhas ou sandálias com salto baixo, sapatos de camurça. Nesse agrupamento, os 

integrantes são necessariamente conhecidos e tem uma alta frequência. Foi por esse subgrupo 

que a pesquisadora mais fora questionada em relação a sua presença e identificação naquele 

espaço e contexto, isso porque existe uma coesão, um vínculo, que permite identificar aquele 

que não pertence ao agrupamento. Aqui o núcleo fixo se estende a boa parte dos integrantes, e 

eles costumam combinar as refeições, para que todos comam juntos, chegando a dividirem as 

despesas. 

d) no subgrupo dos Adultos, que ficam ao entorno do subgrupo dos Adultos e Idosos, 

os integrantes já não são tão organizados nas refeições, e é possível identificar uma variação 

maior entre eles. Geralmente, nesse subgrupo, verifica-se a presença de um integrante fixo 

que traz o amigo ouvinte, ou um primo ou qualquer outra pessoa que gostaria de conhecer o 

agrupamento. A vestimenta é muito próxima daquela usada pelo grupo dos jovens 2, calça 

jeans ou de sarja e camiseta com cores discretas (preto, branco, bege, cinza, dentre outras), e 

não há uso de boné.  

Assim como entre os agrupamentos, esses elementos coletados, inicialmente, serviram 

para que essa investigação seguisse em um detalhamento maior entre os subgrupos (Jovens 1, 

Jovens 2, Adultos e Adultos/Idosos) por meio das informações coletadas no protocolo. 

 

2.4.2. As aproximações e distinções sociais dos subgrupos 

 

a) Características pessoais 

 

Ao buscar identificar a composição dos agrupamentos, por meio das características 
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dos membros, e, ao se constatar um conjunto de fatores distintivos, fez-se necessário delinear 

outros fatores que pudessem esclarecer a composição dos subgrupos do agrupamento Santa 

Cruz. 

A Tabela 17 apresenta dados sobre a composição etária de cada subgrupo. 

 

 

Tabela 17 
Distribuição dos integrantes fixos em cada subgrupo, por faixa etária 

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Idade Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

50 a 70 anos 0 0 0 0 3 0.30 5 0.71 8 0.21 

30 a 49 anos 0 0 5 0.45 7 0.70 2 0.29 14 0.37 

20 a 29 anos 5 0.50 5 0.45 0 0 0 0 10 0.26 

14 a 19 anos 5 0.50 1 0.10 0 0 0 0 6 0.16 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

 

Conforme os dados dessa tabela, podemos destacar diferentes composições nos quatro 

subgrupos: no “Jovens 1” destaca-se, em sua formação, que metade são adolescentes e a outra 

metade, jovens de até 29 anos; nos Jovens 2, encontram-se desde jovens maiores de 20 anos 

até adultos com mais de 40 anos, de forma equiparada;no subgrupo dos adultos, sua formação 

é caracterizada por adultos com idade entre 30 a 49 anos; e, inversamente, no subgrupo dos 

adultos e idosos, predominam os integrantes com idade superior a 50 anos.    

Assim como entre os grupos (Tatuapé, Santa Cruz e Padaria-Pirituba) verifica-se que, 

além da surdez, a formação dos agrupamentos parece responder a interesses distintos, também 

em agrupamentos menores expressos por faixas etárias predominantes, com certeza, 

respondem à forma como o grupo do Santa Cruz é composto. 

 

Tabela 18 
Distribuição dos integrantes por subgrupo em relação ao sexo 

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/ 

Idosos 

TOTAL 

Sexo Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Masculino 4 0.40 6 0.55 8 0.80 3 0.43 21 0.55 

Feminino 6 0.60 5 0.45 2 0.20 4 0.57 17 0.45 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

 

Em relação à distribuição dos integrantes em cada subgrupo quanto ao sexo, 
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verificam-se distinções entre os subgrupos dos adultos com predominância de oito (0.80) dos 

integrantes do sexo masculino e, nos outros três subgrupos, certa equiparação entre os sexos. 

Assim, a variável sexo não parece exercer influência significativa na formação do sub-grupo, 

nem mesmo em relação à faixa etária, já que a proporção dos "Adultos/Idosos" é muito 

semelhante a dos "Jovens 1" do que no subgrupo mais próximo da sua faixa etária 

("Adultos").  

Tabela 19 
Distribuição dos integrantes por subgrupo em relação ao estado civil 

 

       Subgrupo  Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Estado Civil Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Solteiro 9 0.90 9 0.82 4 0.40 2 0.29 24 0.62 

Casado 1 0.10 2 0.18 1 0.10 2 0.29 6 0.16 

Separado 0 0 0 0 4 0.40 2 0.29 6 0.16 

Divorciado 0 0 0 0 1 0.10 0 0 1 0.03 

Viúvo 0 0 0 0 0 0 1 0.13 1 0.03 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

 

Aqui também se verifica grande disparidade entre os subgrupos dos Jovens 1 e 2, com 

predominância de nove (0.90 e 0.82) integrantes solteiros, em relação aos Adultos e 

Adultos/Idosos, com uma distribuição mais diversa entre os estados civis. Entre os mais 

jovens, portanto, prevalece o estado civil de solteiros, como era de se esperar. No entanto, no 

subgrupo dos Adultos, a predominância do sexo masculino parece também estar relacionado à 

ausência de compromisso conjugal (solteiro, separado ou divorciado). Isso demonstra, mais 

uma vez que, além da surdez, a formação desses agrupamentos parece responder a interesses 

distintos, mesmo entre integrantes de um mesmo agrupamento. 

 

Tabela 20 
Distribuição dos integrantes por subgrupo em relação à cor da pele 

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Cor Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Branco 7 0.70 5 0.45 4 0.40 6 0.86 22 0.58 

Pardo 3 0.30 6 0.55 6 0.60 0 0 15 0.39 

Preto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Amarelo 0 0 0 0 0 0 1 0.14 1 0.03 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

      

Verifica-se a discrepância entre os subgrupos com predominância dos integrantes que 
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se auto-declararam brancos, principalmente, nos Jovens 1 e Adultos/Idosos, e, com certo 

equilíbrio, em relação aos membros que se declararam brancos e pardos nos outros dois 

subgrupos. Esse dado nos permite confirmar uma perspectiva diferenciada em relação à 

identificação étnica proveniente da idade dos membros. 

Os dados sobre a surdez estão apresentados na Tabela 21. 

 

Tabela 21 
Distribuição dos integrantes por subgrupo em relação a perda auditiva declarada 

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/ 

Idosos 

TOTAL 

Perda Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Profunda (total) 9 0.90 9 0.82 8 0.80 6 0.86 32 0.84 

Parcial 1 0.10 2 0.18 2 0.20 1 0.14 6 0.16 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

 

No que se refere à perda auditiva, verifica-se incidência altamente significativa e 

equiparada entre os subgrupos, totalizando trinta e dois (0.84) membros com perda auditiva 

declarada profunda, expressando, dessa forma, uma característica do agrupamento como um 

todo, e não somente de um subgrupo, ou outro.   

 

b) Origem social 

 

Tal como no cotejamento dos dados dos três agrupamentos, foram utilizados aqui os 

mesmos indicadores, quais sejam o nível de escolaridade da mãe e a ocupação profissional do 

pai, conforme indicadores do IBGE e da CBO.  

Evidenciou-se, no agrupamento do Santa Cruz, uma distribuição equilibrada por quase 

todos os níveis escolares, ressaltando o número de dez integrantes que não souberam 

responder a escolaridade alcançada pela mãe. Entre as ocupações profissionais declaradas, 

destacaram-se aquelas relacionadas a uma qualificação básica.  

Os dados sobre a escolarização alcançada pela mãe e a ocupação do pai por subgrupos 

estão apresentados nas tabelas 22 e 23.  
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Tabela 22 
Distribuição dos integrantes dos subgrupos, por situação atual de escolarização da mãe 

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Escolaridade da mãe Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop.   Nº     Prop. Nº Prop. 

Não responderam 1 0.10 4 0.36 2 0.20 3 0.43 10 0.26 

EF I 4 0.40 4 0.36 1 0.10 4 0.57 13 0.34 

EF II 1 0.10 0 0 5 0.50 0 0 6 0.16 

EM 3 0.30 3 0.28 2 0.20 0 0 8 0.21 

Superior 1 0.10 0 0 0 0 0 0 1 0.03 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

 

Quando os dados são desmembrados em cada subgrupo, podemos identificar 

distinções em relação aos integrantes que não souberam responder o nível de escolaridade da 

mãe, muito menos representativos nos Jovens 1, com somente um integrante que não 

respondeu, do que nos outros três subgrupos. Essas informações podem ser analisadas sob a 

perspectiva do capital social acumulado em relação à faixa etária, isto é, a origem social uma 

vez que, em um país onde as posições sociais relativas, dentro de uma mesma fração de 

classe, são menos marcadas, a origem familiar pode exercer papel menos significativo, na 

medida em que vão sendo construídas as próprias trajetórias pessoais. Dessa forma, os mais 

velhos parecem expressar muito menos a influência social de origem, pois tiveram muito mais 

tempo para construir suas próprias trajetórias sociais.   

Verifica-se, também, que a distribuição dos níveis escolares alcançados pela mãe 

apresentam-se de forma mais equilibrada e representativa entre os subgrupos dos Jovens 1 e 2 

e Adultos, do que no dos Adultos/idosos, no qual o nível escolar concentra-se nas séries 

iniciais do ensino Fundamental, indicando, assim, uma distinção entre os subgrupos, que está 

relacionada à faixa etária de sua composição. Fica claro, entretanto, que a escolaridade da mãe 

também está relacionada aos postos e funções em que as mulheres passaram a atuar, de forma 

mais significativa nas últimas décadas – com maiores perspectivas de escolarização, de 

trabalho e também como pessoa de referência no meio familiar. Esse fato, porém, não era 

provável para as mães dos integrantes adultos e, principalmente, entre os idosos, pois a função 

social da mulher se reduzia à vida familiar.  

Os dados sobre a ocupação do pai, como outro indicador da posição social familiar, 

estão apresentados na tabela 23. 
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Tabela 23 
Distribuição dos integrantes dos subgrupos, por ocupação do pai 

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Ocupação do pai Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Ocupação de nível superior 1 0.10 0 0 1 0.10 0 0 2 0.05 

Gerência de nível intermediário 0 0 2 0.18 2 0.20 0 0 4 0.11 

Ocupação de nível técnico 0 0 2 0.18 1 0.10 0 0 3 0.08 

Pequeno proprietário 1 0.10 0 0 0 0 1 0.14 2 0.05 

Ocupações de qualificação básica 2 0.20 3 0.27 3 0.30 3 0.43 11 0.29 

Operários 2 0.20 1 0.10 1 0.10 0 0 4 0.11 

Ocupações não qualificadas 2 0.20 0 0 2 0.20 1 0.14 5 0.13 

Não explicitou 2 0.20 3 0.27 0 0 2 0.29 7 0.18 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

 

As tendências de distribuição nos níveis de ocupação dos pais são bastante 

semelhantes nos três primeiros subgrupos, isto é, apresenta variações desde profissões menos 

qualificadas até as de nível superior. A grande distinção reside no subgrupo do Adultos/Idosos 

cujas ocupações dos pais concentraram-se todas naquelas de baixa qualificação. 

Esta distinção deve estar relacionada à idade dos pais que é mais avançada neste 

último grupo do que nos outros três, e que expressam uma absorção menos intensa de mão de 

obra qualificada em épocas passadas e que foram se intensificando com o crescimento da 

economia do País.  

 

c) Inserção linguística 

 

Pelo mesmo motivo que nos fez cotejar a inserção linguística entre agrupamentos 

separadamente da trajetória escolar, e que se caracterizou como uma expressão das alterações 

mobilizadas pelas escolas e instituições especializadas, em relação às modalidades 

linguísticas, procuramos delinear como determinada modalidade linguística pode ter 

contribuído para a composição desse agrupamento. 

Os dados sobre inserção linguística estão apresentados na Tabela 24. 
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Tabela 24 
Distribuição dos integrantes dos subgrupos, por situação de inserção linguística 

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Etapa  Nº   Prop.  Nº   Prop.  Nº   Prop.  Nº   Prop.    Nº     Prop. 

EDUCAÇÃO INFANTIL           

Oral 3 0.30 5 0.46 6 0.60 2 0.29 16 0.42 

Sinais 0 0 1 0.09 0 0 0 0 1 0.03 

Oral/Sinais 2 0.20 2 0.18 2 0.20 0 0 6 0.16 

NE 5 0.50 3 0.27 2 0.20 5 0.71 15 0.39 

Total 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

ENSINO FUNDAMENTAL I            

Oral 2 0.20 3 0.27 6 0.60 4 0.57 15 0.39 

Sinais 1 0.10 1 0.09 0 0 0 0 2 0.05 

Oral/Sinais 6 0.60 4 0.37 4 0.40 2 0.29 16 0.42 

Sinais/Escrita 1 0.10 3 0.27 0 0 0 0 4 0.11 

NE 0 0 0 0 0 0 1 0.14 1 0.03 

Total 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

ENSINO FUNDAMENTAL II           

Oral 1 0.10 3 0.27 4 0.40 2 0.29 10 0.26 

Sinais 3 0.30 2 0.18 0 0 0 0 5 0.13 

Oral/Sinais 3 0.30 2 0.18 4 0.40 0 0 9 0.24 

Sinais/Escrita 1 0.10 4 0.37 0 0 0 0 5 0.13 

NE 2 0.20 0 0 2 0.20 5 0.71 9 0.24 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 
Legenda: - NE – Não explicitou 

  

 

Os dados relacionados à inserção linguística, no agrupamento Santa Cruz em sua 

totalidade, mostraram um maior predomínio da modalidade oral por todo o percurso de 

escolarização básica, e introdução dos sinais de forma combinada com essa, a partir do ensino 

fundamental I. 

No entanto, quando se confere os dados por subgrupo, verifica-se que para, os mais 

jovens, o acesso aos sinais, mesmo que de forma combinada, ocorreu mais cedo, na educação 

infantil. Além disso, no ensino Fundamental II, a distribuição dos integrantes dos três 

subgrupos mais jovens, parece demonstrar uma valorização maior dos sinais nessa etapa do 

ensino, dentro de um determinado contexto histórico de valorização dos sinais, com dezenove 

integrantes que tiveram acesso a essa modalidade linguística, tanto de forma combinada como 

não. 

No subgrupo dos Adultos/Idosos, porém, além da predominância da modalidade oral, 
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verifica-se que dois deles, no ensino fundamental I, frequentaram escolas que combinaram 

essa modalidade com a de sinais, o que não ocorreu no ensino fundamental II. Esta diferença 

parece estar muito mais ligada à metodologia utilizada pelos professores das séries iniciais, já 

que, no ciclo II, apesar de terem sido inseridos na modalidade mista no ciclo anterior, voltou-

se à exclusividade da oral. 

 

d) Trajetória escolar 

 

Com relação aos dados da trajetória escolar dos membros do agrupamento Santa Cruz 

foi possível verificar uma variação ampla que abrange desde os que nunca estudaram até o 

ensino superior completo, o que demonstra possibilidades de distinções nessas trajetórias. 

Os dados das Tabelas 25 e 26 mostram a situação atual de escolaridade dos membros 

de cada subgrupo. 

 

Tabela 25 
Distribuição dos integrantes dos subgrupos por situação atual de escolarização 

 

Subgrupo     

            

Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Situação escolar  Nº       Prop.  Nº    Prop.  Nº    Prop. Nº Prop.   Nº     Prop. 

Nunca estudou 0 0 0 0 0 0 1 0.14 1 0.03 

Concluiu ou parou 4 0.40 8 0.73 9 0.90 6 0.86 27 0.71 

Está estudando 6 0.60 3 0.27 1 0.10 0 0 10 0.26 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

 

Os dados mostram discrepâncias entre o subgrupo dos Jovens 1 e os demais 

subgrupos, pois, no primeiro, há maior incidência de membros que ainda estão estudando, 

com decréscimo sensível nos outros dois grupos, especialmente o de Adultos/Idosos.  
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Tabela 26 
Distribuição dos integrantes dos subgrupos em relação ao nível de escolaridade alcançado 

 

Subgrupo  Jovens 1 Jovens 2 Adultos 

Adultos/ 

Idosos TOTAL 

Nível / série Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

ENSINO FUNDAMENTAL   

1ª Série 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2ª Série 0 0 0 0 0 0 1 0.14 1 0.03 

3ª Série 2 0.20 0 0 1 0.10 0 0 3 0.08 

4ª Série 0 0 0 0 1 0.10 3 0.43 4 0.11 

5ª Série 0 0 1 0.09 1 0.10 0 0 2 0.06 

6ª Série 2 0.20 0 0 0 0 0 0 2 0.06 

7ª Série 4 0.40 1 0.09 0 0 0 0 5 0.13 

8ª Série 1 0.10 2 0.18 2 0.20 2 0.29 7 0.18 

Sub-total 9 0.90 4 0.36 5 0.50 6 0.86 24 0.62 
ENSINO MÉDIO   

1º Ano 1 0.10 0 0 0 0 0 0 1 0.03 

2º Ano 0 0 1 0.09 0 0 0 0 1 0.03 

3º Ano 0 0 4 0.37 2 0.20 0 0 6 0.16 

Sub-total 1 0.10 5 0.46 2 0.20 0 0 8 0.22 

ENSINO SUPERIOR   

Completo 0 0 0 0 2 0.20 0 0 2 0.05 

Incompleto 0 0 2 0.18 1 0.10 0 0 3 0.08 

Sub-total 0 0 2 0.18 3 0.30 0 0 5 0.13 
TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 6 1.0 37 1.0 

 

Ao cotejarmos os dados relacionados na Tabela 26, verificamos que o nível escolar, 

nos subgrupos Jovens 1 e Adultos/Idosos, concentra-se no ensino fundamental, embora, no 

primeiro subgrupo, os membros aglutinem-se nos últimos anos e, no segundo, nas séries 

iniciais desse ensino. Nos Jovens 2 e Adultos, a distribuição é mais variada e reúne sujeitos 

surdos que não ultrapassaram os primeiros anos de escolarização até os que se formaram no 

ensino superior. Além disso, deve-se realçar o fato de que seis (0.6 do total) membros do 

subgrupo “Jovens 1” continuam estudando, proporção que vai decrescendo de acordo com  a 

faixa etária dos demais grupos.  
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Tabela 27 
Distribuição dos integrantes dos subgrupos, por tipo de escolarização cumprida 

Educação Infantil e Ensino Fundamental  

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Etapa  Nº  Prop.  Nº   Prop.  Nº   Prop.  Nº   Prop.    Nº   Prop. 

EDUCAÇÃO INFANTIL           

Não Cursou 5 0.50 3 0.28 2 0.20 5 0.72 15 0.39 

Escola Especial 2 0.20 4 0.36 4 0.40 2 0.28 12 0.32 

Classe Especial 0 0 0 0 2 0.20 0 0 2 0.05 

Classe Regular 3 0.30 4 0.36 2 0.20 0 0 9 0.24 

Total 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

ENSINO FUNDAMENTAL I            

Não Cursou 0 0 0 0 0 0 1 0.14 1 0.03 

Escola Especial 7 0.70 7 0.63 8 0.80 4 0.58 26 0.68 

Classe Especial 1 0.10 1 0.09 0 0 1 0.14 3 0.08 

Classe Regular 2 0.20 3 0.28 2 0.20 1 0.14 8 0.21 

Total 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

ENSINO FUNDAMENTAL II           

Não Cursou 2 0.20 0 0 2 0.20 5 0.72 9 0.24 

Escola Especial 7 0.70 8 0.72 7 0.70 1 0.14 23 0.60 

Classe Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Classe Regular 1 0.10 3 0.28 1 0.10 1 0.14 6 0.16 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 
 

Os dados desta tabela mostram que, nos dois subgrupos de “Jovens", a quantidade de 

sujeitos que frequentaram sistemas segregados ou classes regulares, na educação infantil, é 

semelhante, equilíbrio que vai gradativamente desaparecendo no ensino fundamental I e II. 

Nos grupos de "Adultos" e "Adultos/Idosos", entretanto, a prevalência de sistemas segregados 

se faz desde a educação infantil. 

O tipo de escolarização no ensino médio é objeto da Tabela 28. 
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Tabela 28 

Distribuição dos integrantes dos subgrupos, por tipo de escolarização cumprida  

no Ensino Médio 

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Etapa  Nº  Prop.  Nº   Prop.  Nº   Prop.  Nº   Prop.    Nº   Prop. 

ENSINO MÉDIO           

Não Cursou 9 0.90 4 0.36 5 0.50 7 1.0 25 0.66 

Escola Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Classe Especial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Classe Regular 1 0.10 7 0.64 5 0.50 0 0 13 0.34 

Total 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

 

No ensino médio, a curva tendencial, observada na educação infantil e ensino 

fundamental, modifica-se, substancialmente, e: 

- paradoxalmente, no subgrupo "Jovens 1", apenas 1 membro cursou esse nível de 

ensino e, no "Adultos/Idosos", não foi encontrado um membro sequer que tenha cursado o 

ensino médio; 

- em compensação, no subgrupo "Jovens 2" e "Adultos", o número de membros que 

cursaram o ensino médio é bastante significativo, com a totalidade tendo se efetivado em 

classes regulares  

 

 2.4.3. Práticas Sociais 
 

Em relação às atividades sociais privilegiadas, detalharemos melhor por subgrupos do 

Shopping Metrô Santa Cruz, pois apresentam um conjunto de características distintivas que 

contribuem para a composição dos subgrupos e, principalmente, do agrupamento. 

A tabela 29 apresenta a distribuição dos integrantes do agrupamento Santa Cruz por 

subgrupo a que pertencem, em relação à frequência em igrejas e suas respectivas religiões. 

  

Tabela 29 
Distribuição dos integrantes de cada subgrupo em relação a frequência em igrejas  

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Frequência Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Sim 7 0.70 5 0.45 9 0.90 7 1.0 28 0.74 

Não 3 0.30 6 0.55 1 0.10 0 0 10 0.26 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 
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Conforme os dados da Tabela 29, constata-se grande disparidade entre o subgrupo dos 

Jovens 2, pois a relação entre seus integrantes que frequentam e os que não, são bem 

equiparadas, em relação aos outros três subgrupos em que predominam a frequência em uma 

religião ou igreja. Verifica-se, portanto, que a característica do agrupamento Santa Cruz de 

frequência em uma religião ou igreja não está somente relacionada ao fator idade, pois este 

subgrupo se difere tanto dos mais jovens quanto dos mais velhos. 

Os dados sobre qual religião frequentam estão dispostos na Tabela 30. 

 

Tabela 30 
Distribuição dos integrantes de cada subgrupo em relação à religião que frequenta  

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Religião Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Católica 5 0.71 4 0.80 7 0.78 5 0.71 21 0.75 

Batista 0 0 0 0 0 0 2 0.29 2 0.07 

Pentecostais 2 0.29 1 0.20 2 0.22 0 0 5 0.18 

TOTAL 7 1.0 5 1.0 9 1.0 7 1.0 28 1.0 

 

Os dados acima mostram mais um elemento de coesão entre os membros desse 

agrupamento que, para além da perda auditiva, parecem seguir os mesmos padrões religiosos, 

visto que vinte e um (0.75) dos integrantes seguem as crenças da mesma religião. Esse fato 

reflete uma contradição, pois, ao mesmo tempo em que este agrupamento pareceu ter 

incorporado mais a concepção de “uma comunidade surda”, também estão atrelados a uma 

religião que proporciona menos mecanismos de atração do que as outras, como intérpretes em 

suas missas ou cultos e cursos de LIBRAS, por exemplo. 

Em relação às atividades sociais privilegiadas no cotidiano dos integrantes 

pesquisados, os dados estão dispostos na Tabela 31. 
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Tabela 31 
Distribuição das respostas dos integrantes de cada subgrupo, em relação às atividades sociais 

privilegiadas no cotidiano 

 

Subgrupo    Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/Idosos TOTAL 

Atividades sociais   Nº    Prop.   Nº    Prop.   Nº    Prop.   Nº    Prop.   Nº    Prop. 

Viajar 2 0.07 7 0.22 5 0.22 2 0.15 16 0.16 

Praticar esportes 5 0.17 5 0.16 3 0.13 1 0.07 14 0.14 

Cinema/teatro 2 0.07 2 0.06 3 0.13 1 0.07 8 0.08 

Assistir à TV 8 0.28 5 0.16 6 0.26 3 0.21 22 0.23 

Festas/Baladas 5 0.17 4 0.12 1 0.04 0 0 10 0.10 

Contato social 3 0.10 4 0.12 1 0.04 4 0.29 12 0.12 

Passeios 4 0.14 5 0.16 4 0.18 3 0.21 16 0.17 

TOTAL 29 1.0 32 1.0 23 1.0 14 1.0 98 1.0 

   *cada integrante declarou, no máximo, 6 respostas diferentes. 

 

No primeiro subgrupo, as atividades mais incidentes foram assistir à TV, festas e 

baladas e praticar esportes, totalizando 18 respostas (0.63 do total). No subgrupo dos "Jovens 

2", a incidência maior residiu nas viagens, prática de esportes, assistir à TV e passeios, 

totalizando 22 respostas (0.70 do total). No subgrupo dos "Adultos", as respostas mais 

incidentes foram assistir à TV e viajar, totalizando 11 respostas (0.48 do total). Por fim, no 

subgrupo "Adultos/Idosos", as atividades mais incidentes foram contato social, passeios e 

assistir à TV. As atividades sociais, portanto, vão se modificando à medida em que a idade dos 

seus membros avança – idade essa que vai configurando sujeitos diferenciados em relação ao 

estado civil, aos compromissos profissionais e que redundam em relações sociais 

diferenciadas. Assim, somente entre os mais velhos, o contato social teve incidência alta, pois, 

para os mais jovens, esse contato implica em outras práticas, como as festas e baladas. 

Da mesma forma, isso pode ser verificado no teor das conversas, no vestuário, na 

postura e nas relações interpessoais. Entre os Adultos e Adultos/Idosos, predominam os 

relatos sobre cenas cotidianas entre familiares, relacionados à saúde e bem estar, trabalho, 

notícias de grande repercussão, como tragédias, copa do mundo, eleições, além de uma 

fixação maior dos membros do subgrupo, em especial dos "Adultos/Idosos". Entre os dois 

subgrupos dos mais jovens, porém, são inevitáveis as conversas sobre futebol e outros 

esportes, videogame, namoros, escola, além dos atrativos tecnológicos presentes em celulares, 

computadores e internet. E ainda, uma ampla predisposição para novas relações de amizade.   

Para os Adultos/Idosos e Jovens 1, o encontro no Shopping Metrô Santa Cruz é o 

divertimento do sábado à noite. Então, quando o horário do encontro termina, eles se dirigem 

para as suas casas, os primeiros porque devem ter responsabilidades domésticas a cumprir, e o 
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segundo, provavelmente, por ainda se submeterem a controle familiar. Para os integrantes dos 

subgrupos dos Adultos e Jovens 2, este local é o ponto de encontro para comer, conversar, 

encontrar com amigos, mas para depois irem ao cinema, para um bar, para uma festa ou 

balada, que demonstra, novamente, os diferentes interesses que os levam a se encontrarem 

neste local.    

 

 

2.5. Formação dos agrupamentos e subgrupos 

 

Foram coletadas informações referentes à formação dos agrupamentos, por meio de 

três questionamentos: o primeiro refere-se ao ano em que os integrantes passaram a frequentar 

os encontros; o segundo refere-se a como o integrante soube ou chegou ao grupo (pessoa ou 

meio de comunicação); e o terceiro, ao motivo pelo qual ele frequenta os encontros. 

Como a periodicidade de frequência ao agrupamento da Padaria está vinculada ao 

período escolar, não ficam dúvidas de que sua formação esteja atrelada à formação das classes 

e grupos nas escolas especial e regular, que se encontram ao seu redor, principalmente. Da 

mesma forma, os questionamentos que se referem a como os integrantes souberam desses 

encontros e porque eles frequentam estão relacionados à proximidade das escolas citadas e 

também ao período de aulas. Nesse sentido, o cotejamento dessas questões foi realizado 

somente nos agrupamentos dos dois shoppings. 

Conforme os dados coletados, foi possível identificar distinções relacionadas ao início 

dos encontros em cada local, dispostos no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 

 

 

Conforme o gráfico exposto, os integrantes fixos do Santa Cruz passaram a frequentar 

este local no mesmo ano em que ele foi inaugurado e com incidência significativa desde os 

primeiros anos. Os integrantes fixos do Tatuapé também passaram a frequentar o local desde 

sua inauguração, em 1997, mas de forma mais distribuída pelos anos, com destaque para o 

ano de 2007, momento de maior incidência de quatro integrantes que passaram a frequentar, a 

partir desse ano, este agrupamento, e também, outros quatro integrantes que declararam não 

se lembraram do ano em que começaram a participar desses encontros.    

No Santa Cruz, no momento de coleta de dados pelo Protocolo de Coleta, um dos 

senhores relatou que se encontrava com as pessoas daquele subgrupo (referindo-se ao 

Adulto/Idosos) em um bar que ainda existe na mesma rua do shopping, mas que, depois da 

inauguração, eles deixaram de ir ao bar para se encontrarem na praça de alimentação. Ainda 

conforme o relato desse integrante, o agrupamento Santa Cruz já tinha uma formação anterior 

ao início dos encontros na praça de alimentação desse shopping, e sua composição limitava-se 

aos Adultos e Idosos.  

No agrupamento do Tatuapé, parece que essa composição foi se formando aos poucos, 

porque boa parte desses integrantes está em uma faixa etária que não permitiria a eles, há 5 ou 

10 anos, participar desses encontros, porque ainda eram crianças.   

Os dados por subgrupo, sobre o ano em que começaram a frequentar os encontros 
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estão dispostos no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 

 

 

A formação do agrupamento do Santa Cruz, subdividido em subgrupos, parece apontar 

para uma composição que foi se alterando com o passar dos anos, iniciando-se pelo 

agrupamento de Adultos e Idosos, que parecem ter servido de polo de atração para pessoas 

mais jovens.  

Em relação aos dados sobre como o integrante soube dos encontros, nos dois 

shoppings, Santa Cruz e Tatuapé, verifica-se que os dados entre agrupamentos não revelam 

distinções significativas, com predominância de quase 0.70 para os que declararam terem 

recebido esta informação por meio de amigos que são surdos, e aproximadamente 0.30, para 

aqueles que souberam através de outros amigos ou familiares, o que parece apontar para a 

valorização das relações entre surdos, nesses dois agrupamentos.  

No entanto, ao confrontar os dados, do agrupamento Santa Cruz, por subgrupo 

evidenciam-se diferenças, que serão apresentadas na Tabela 32. 
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Tabela 32 
Distribuição dos integrantes de cada subgrupo por indicação aos encontros 

 

Subgrupo Jovens 1 Jovens 2 Adultos Adultos/ 

Idosos 

TOTAL 

Indicação Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. Nº Prop. 

Amigo surdo 5 0.50 9 0.82 7 0.70 4 0.57 25 0.66 

Outro amigo/Família 4 0.40 2 0.18 3 0.30 3 0.43 12 0.31 

Não lembra 1 0.10 0 0 0 0 0 0 1 0.03 

TOTAL 10 1.0 11 1.0 10 1.0 7 1.0 38 1.0 

 

Conforme os dados da Tabela acima, verificam-se distinções entre os subgrupos dos 

Jovens 2 e Adultos em relação aos outros dois subgrupos, por apresentarem incidência, de 

0.82 e 0.70, respectivamente, de indicações de amigos surdos aos encontros no shopping 

Santa Cruz. Paradoxalmente, os sub-grupos dos mais jovens e dos mais velhos é que 

apresentam incidência de outro amigo ou pessoa da família como aqueles de quem tiveram 

notícia sobre o agrupamento. Esse paradoxo parece revelar, por um lado, que os mais velhos – 

na medida em que são os que apresentam maior incidência de inserção linguística por meio da 

oralização – possuem melhores condições para se apropriarem de informações que não as da 

língua de sinais e, por outro, que os mais jovens expressam uma valorização desses 

agrupamentos como parte da “comunidade surda” que tem disseminado por todos os 

ambientes sociais. 

Com relação às motivações que os levaram a frequentar os encontros, tanto no 

agrupamento e subgrupos do Santa Cruz, quanto no do Tatuapé não foram identificadas 

distinções significativas. No entanto, tem-se o seguinte resultado: 0.57, para conversar em 

LIBRAS; 0.20, para encontrar com amigos; 0.16, para combinar festas, paqueras e namoros; 

0.06, passear; e 0.01, para aprender a LIBRAS. 

Podemos identificar, entre as motivações, aquelas que atendem aos interesses de 

determinadas faixas etárias, como combinar festas e paquerar, outras que atendem a um grupo 

mais generalizado de pessoas, como encontrar com amigos e passear e aquelas relacionadas a 

LIBRAS, que indicam ações e relações que essas pessoas só podem efetuar entre pessoas 

surdas, em escolas especiais, em associações de surdos ou em grupos formados por surdos 

usuários dessa língua.  

Esses foram os dados que puderam ser colhidos em relação à origem social, trajetória 

escolar, inserção linguística e atividades sociais de membros dos três agrupamentos de jovens 
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e adultos surdos selecionados e, dentro do agrupamento do Shopping Metrô Santa Cruz, dos 

quatro subgrupos que o compõem.  

Tal como apontado no início deste trabalho, a definição dos indicadores procuraram 

ampliar a possibilidade de análise desses agrupamentos para além da marca específica da 

surdez. Assim, podemos afirmar que, embora esses agrupamentos tenham como característica 

fundamental a reunião de jovens e adultos surdos, a organização e dinâmica interna de cada 

um desses grupos e subgrupos expressam diferenciações que não advêm da marca da surdez. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

Em decorrência de um conjunto de inquietações surgidas na minha formação como 

professora de surdos, e da constatação da existência de um grande número de surdos que, a 

partir da década de 1990, passou a constituir agrupamentos específicos de convívio social 

entre si, este trabalho foi proposto a fim de investigar a ocorrência de outros determinantes – 

que não a surdez – que pudessem contribuir para a composição de diferentes agrupamentos 

existentes na cidade de São Paulo, local privilegiado para isto, dada a sua enorme população e 

diversidade de possibilidades para a reunião de diferentes sujeitos em espaços sociais distintos  

Para se contrapor à corrente teórica, atualmente hegemônica, que advoga a existência 

de uma comunidade, cultura e identidade surdas, em decorrência de uma língua própria, com 

características distintas da língua oral (a língua dos ouvintes), isto é, de uma apropriação viso-

manual do mundo por meio da língua de sinais, esta investigação apontou outros elementos 

que caracterizam a formação de agrupamentos espontâneos de jovens e adultos surdos. 

Partiu-se, assim, do princípio de que não cabe à ciência definir a forma ideal de 

constituição da identidade social, exatamente porque esta identidade é fruto de trajetórias 

pessoais que refletem as relações construídas entre todo e qualquer sujeito – entre eles, os 

surdos – e que não existe um único caminho para a constituição de uma única identidade para 

um conjunto enorme de sujeitos, com base somente em uma única marca. Cabe, sim, a uma 

investigação científica procurar colher e analisar como sujeitos, que têm uma marca em 

comum, no caso, a surdez, construíram as suas identidades sociais, possivelmente 

semelhantes em determinados aspectos, mas bastante distintas em outros, já que seria 

impossível que dois sujeitos distintos percorressem trajetórias sociais idênticas. 

Além disso, o investigador não deve se guiar por uma perspectiva ingênua de que o 

dado explica o real, na medida em que "nada se opõe mais às evidências do senso comum do 

que a distinção entre o objeto 'real', pré-construído pela percepção, e o objeto da ciência, 

como sistema de relações construídas propositalmente". (BOURDIEU, CHAMBOREDON & 

PASSERON, 2005, p. 46).  

Em outras palavras, a existência de grupos de surdos, que utilizam uma língua que não 

a majoritária, não define "a priori" a existência de uma "comunidade surda", de uma "cultura 

surda" e de uma "identidade surda". Esta é uma elaboração teórica que só pode ser construída 

no próprio processo de investigação. 
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As evidências empíricas mostram-nos que não há como se negar, nos dias atuais, 

especialmente nos grandes centros urbanos, que muitos surdos adultos se reúnem em locais 

públicos, utilizando uma língua própria, iniciativa que os tirou dos locais privados (escola e 

família), de reclusão social, para se afirmarem como sujeitos que nada têm a esconder ou do 

que se envergonhar. 

Se é verdade que hoje são esses os surdos que possuem mais visibilidade social e que 

são objetos de estudos e investigações, também não se pode negar a existência de surdos que 

não se integram a esses grupos e que, nem por isso, deixam de construir suas identidades 

sociais, nem mais, nem menos fraturada que a dos primeiros, mas simplesmente diferentes
15

. 

Assim, este trabalho buscou oferecer alguma contribuição, no campo da educação dos 

surdos, procurando evitar o que Bourdieu, Chamboredon & Passeron (2005, p. 27) condenam 

em relação à investigação científica, quando apontam que 

 

(...) aqueles que pretendem conciliar o projeto científico com a afirmação dos direitos da 

pessoa, direito à ação livre e direito à consciência clara da ação, ou simplesmente, evitam 

submeter sua prática aos princípios fundamentais da teoria do conhecimento sociológico, 

voltam a encontrar, inevitavelmente, a filosofia ingênua da ação e da relação do sujeito à 

sua aplicação na sociologia espontânea por sujeitos preocupados em defender a verdade 

vivida de sua experiência da ação social. 

 

Tendo em vista que este trabalho é fruto de iniciação à pesquisa, consubstanciado em 

dissertação de mestrado, nossa pretensão não foi, nem poderia ser, a de produzir grandes 

resultados teóricos. Muito mais humildemente, nosso intuito foi o de analisar a composição de 

grupos espontâneos de surdos, com base em indicadores muito singelos sobre um conjunto de 

características pessoais e sociais que permitissem uma primeira aproximação sobre a relação 

entre surdez e cultura, esta última "entendida como o conjunto das práticas e instituições 

sociais que constituem os sujeitos e lhes conferem identidade". (SÃO PAULO. PUCSP. 

EHPS, 2010).   

Nesse sentido, procuramos, desde a delimitação do problema e da configuração dos 

procedimentos de pesquisa, nos basear nas contribuições teóricas de Bourdieu (1971, 1989, 

1991, 1997, Bourdieu & Passeron, 1982), especialmente as relacionadas ao capital cultural e 

capital social, conceitos-chave que serviram de fundo organizador desde o protocolo de 

investigações até essas considerações.   

Reportando-nos, inicialmente, aos indicadores categorizados como “Características 

                                                 
15

 Para maior conhecimento sobre a posição política de surdos que não utilizam a língua de sinais, consultar, 

entre outros, os seguintes sites: http://br.groups.yahoo.com/group/surdos-oralizados/ ou sulp-

surdosusuariosdalinguaportuguesa.blogspot.com. 
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pessoais” e outros, cabe ressaltar que, embora assim denominados, eles também foram 

considerados como expressão individual de categorias sociais. Dessa forma, não tratamos a 

idade, por exemplo, como simples marca biológica determinada apenas pela cronologia entre 

o nascimento e o momento da pesquisa, mas como uma marca social, que determina práticas 

de relações entre os homens.  

Assim é que a posição social determinada pela idade mostra que as práticas sociais 

desenvolvidas respondem a interesses próprios a elas, com distinções marcantes entre os 

agrupamentos e subgrupos. Como era de se esperar, nos agrupamentos dos mais jovens, o 

vestuário, a postura, os temas de conversas, o tipo de relações interpessoais se distinguem 

daqueles agrupamentos formados, preferencialmente, por adultos, tal como pode ser 

observado na formação de cada grupo e subgrupo em momentos diferenciados e nas 

motivações que levaram seus membros a se encontrarem, formações essas atreladas tanto à 

idade dos seus integrantes quanto à localização dos encontros. 

Aliada à idade, a posição social ocupada, tanto pelo tipo de ocupação exercida, quanto 

pelo ambiente frequentado, determina um conjunto de práticas sociais diferenciadas, como 

pudemos verificar no cotejamento entre o agrupamento da Padaria e dos dois grupos de 

Jovens do Shopping Metrô Santa Cruz: o ambiente do primeiro, onde se reuniam estudantes 

de escolas situadas nas proximidades, obrigava-os a agirem como tal, com um nível de 

dependência de aprovação externa (professores e funcionários da escola) que marcava as suas 

práticas no local; em contrapartida, no Shopping Metrô Santa Cruz, embora uma parcela dos 

dois grupos de jovens fosse composta por surdos com idade semelhante ao anterior, o 

ambiente e o fato de ali não serem identificados como estudantes – mesmo que o fossem – 

definiu um padrão de comportamento social diferente do primeiro, ou seja, faziam ali o que 

qualquer jovem faz – passeiam, namoram, ingerem bebidas alcoólicas, não têm que se 

submeter a controles de horários determinados, etc. 

Da mesma forma, a idade aliada ao estado civil determina distinções diferenciadas de 

relações sociais entre o grupo dos Adultos/Idosos e os demais, desde o fato de praticamente 

todos aqueles com mais idade se sentarem em um conjunto de mesas reunidas para abrigá-los, 

compondo um agrupamento fechado, até os temas das conversas, bem como a forma de se 

vestirem e de se alimentarem. Tal como indica Bourdieu (1998), é a trajetória social dos 

sujeitos que vai construindo a sua identidade, composta por um grande conjunto de elementos 

que vão sendo agregados durante a sua vida.  

Assim, além de surdos, esses sujeitos são adolescentes, jovens, adultos ou idosos; são 

estudantes, trabalhadores ou donas de casa; são filhos, pais ou avós; possuem formação 
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escolar básica, intermediária ou elevada; são solteiros, casados, viúvos ou separados; reúnem-

se para conversar ou namorar; saem dos locais de encontro para voltar para casa, para irem ao 

cinema ou a outros locais de lazer, de acordo com as exigências de suas posições sociais ou se 

pautam por padrões de comportamento definidos pela escola (no caso dos estudantes); são 

torcedores do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo ou do Santos, e assim por diante. 

Com exceção do fato de utilizarem, quase sempre, a língua de sinais, nada há que 

diferencie cada um desses agrupamentos de outros semelhantes formados por ouvintes. Nesse 

sentido, a chamada “cultura surda” só se sustenta pelo uso da língua diferenciada o que, tal 

como apresentado no capítulo 1, não é elemento suficiente para que se caracterize como 

diferenciada e apartada da “cultura ouvinte”. 

Mesmo em relação à utilização da língua de sinais, este estudo constatou que, se ela é 

a forma preferencial de comunicação, a língua oral também é utilizada de forma pouco 

consciente pelos membros dos agrupamentos, por ter se constituído como um habitus (Cf. 

Bourdieu, 1998), tanto porque boa parte deles fora escolarizado por meio do oralismo, quanto 

porque essa “língua está no mundo”, faz parte das suas relações sociais, e é com base na 

construção conceitual por ela desenvolvida – desde os conceitos espontâneos até os 

científicos, para utilizar a linguagem de Vygotsky (1989) – que a língua de sinais se assenta. 

Então, qual o conceito que a língua de sinais se utiliza que não tenha sido construído 

anteriormente no uso cotidiano da língua oral? 

Apesar do controle que se observou nos agrupamentos para uso exclusivo da língua de 

sinais, este estudo comprovou que isto é praticamente impossível e, mais do que isto, o 

próprio controle exercido pelos membros do agrupamento é comprovação de que a oralidade 

está presente, como um habitus que foi incorporado, mesmo que de forma pouco consciente, 

pela inculcação inexorável que a língua majoritária faz sobre todos os sujeitos, pela sua 

duração (está o tempo todo presente) e pela sua exaustão (está em todos os espaços). 

(BOURDIEU, 1998). 

Outro aspecto que merece atenção é a origem familiar dos membros desses 

agrupamentos. Tanto pelo nível de escolarização das mães, quanto pela ocupação dos pais, 

verificou-se que a maioria provém das camadas populares (0.56 das mães com nível escolar, 

no máximo, de ensino fundamental
16

 e 0.58 dos pais com ocupações que demandam, no 

máximo, qualificação profissional básica). Ainda com relação a esse aspecto, somam-se os 

baixos índices de escolarização superior das mães (apenas duas) e de ocupações exercidas 

                                                 
16

 Se computarmos apenas os 59 sujeitos que responderam à questão, já que 16 não ofereceram essa informação, 

essa proporção se eleva para 0.71. 
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pelos pais que exigem essa formação (somente três)
17

. Nesse sentido, a característica 

fundamental dos membros desses agrupamentos, em termos de origem familiar, é de 

pertencerem às classes trabalhadoras ou à classe média baixa, com número muito reduzido de 

filhos de famílias pertencentes aos estratos sociais superiores. 

Assim, pode-se afirmar, sem qualquer restrição, de que os agrupamentos analisados 

são expressão de uma parcela dos surdos da cidade de São Paulo, os provenientes das 

camadas populares, já que não foram encontrados, em nenhum desses agrupamentos, adultos 

provenientes de famílias com posição elevada, ou seja, as chamadas “comunidades surdas” 

integram sujeitos pertencentes apenas aos grupos e classes dominados. (Cf. BOURDIEU, 

1991). 

Essa constatação fica ainda mais evidente quando se analisa a trajetória escolar dos 

sujeitos, já que 35 entre 74 respondentes (0.46) concluíram, no máximo, o ensino 

fundamental, e que destes 35, apenas 15 chegaram ao término dessa etapa de ensino. Além 

disso, os dados mostraram que, quanto mais velhos os sujeitos, mais baixos foram os níveis 

escolares alcançados. Estes dois resultados parecem refletir, em primeiro lugar, a mesma 

tendência verificada em relação à escolarização de alunos não deficientes das camadas 

populares, qual seja, a de permanência de grande número, nos níveis inferiores de 

escolarização; em segundo lugar, o fato de os mais velhos terem alcançado níveis mais baixos 

que os mais jovens também parece refletir a tendência verificada no ensino regular de 

ampliação da escolarização no ensino fundamental e médio nos últimos vinte anos.  

Por fim, ainda em relação à escolarização, verificou-se que a maioria dos membros 

dos agrupamentos frequentaram escolas e classes especiais, o que reforça a afirmação de suas 

origens sociais, pois é notório que esse tipo de escolarização é oferecido, ou pelo sistema 

público ou por entidades filantrópico-assistenciais. Além dessa confirmação, essa grande 

incidência de sujeitos provenientes das classes e escolas especiais demonstra que esse tipo de 

escolarização exerce papel decisivo no destino social, constituindo um dos elementos que 

influenciaram na gênese desses agrupamentos. 

Assim, pode-se concluir que esses agrupamentos de surdos têm como características 

básicas os seguintes elementos: 

                                                 
17

 Embora não seja objeto desta dissertação, cabe o alerta de que, dada a proliferação de cursos de nível superior 

nos últimos 40 anos no Brasil, este não é um indicador seguro de que essa escolarização signifique que os pais 

tenham posição social compatível com a graduação obtida. É o caso, por exemplo, de um pai que é professor de 

geografia no ensino fundamental, ocupação profissional classificada por Bourdieu (2007) como pertencente à 

nova pequena burguesia.  
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a) composição por jovens, adultos e idosos que se distinguem pelas 

práticas sociais desenvolvidas no interior dos agrupamentos e fora deles e que 

expressam posições sociais diferenciadas em razão da idade, sexo e estado civil; 

b) uso preponderante da língua de sinais, mas com recurso constante e 

pouco consciente da língua oral, especialmente em situações em que a interlocução é 

facilitada pelo uso desta última; 

c) origem social predominantemente das camadas populares e de frações 

da nova pequena burguesia, com número reduzidíssimo de integrantes provenientes 

de estratos sociais superiores; 

d) baixo nível escolar, com a maioria alcançando, no máximo, a conclusão 

do ensino fundamental; e 

e) provenientes de escolas e classes especiais. 

 

Por fim, ressalta-se que não se pode classificar o agrupamento dos surdos do Shopping 

Metrô Santa Cruz como único: na verdade, são quatro grupos que se reúnem no mesmo local 

público, mas que apresentam distinções evidentes da sua composição, determinadas pela 

idade, sexo, posição social atual, estado civil, que redundam em relações e interações sociais 

diferenciadas. 

Dessa forma, pode-se concluir que os membros dos seis agrupamentos pesquisados 

são jovens, adultos e idosos surdos, que usam preponderantemente a língua de sinais, cuja 

origem social remete às camadas mais baixas da população, com baixo nível de escolarização 

e provenientes de classes e escolas especiais. 

 Nesse sentido, além das evidentes distinções entre eles, há que se afirmar que não 

reúnem a totalidade dos surdos existentes, pois não incluem aqueles que usam 

predominantemente a língua oral, oriundos dos estratos sociais superiores, com elevado nível 

de escolarização e provenientes de escolas regulares com elevada qualidade de ensino. 

Reiteramos que não foi nossa intenção oferecer contribuição decisiva para os estudos 

sobre a inserção social e escolar dos alunos surdos, mas, cientes das limitações de um 

mestrado, constituir mais uma das produções que procuram analisar o fenômeno social da 

surdez dentro de uma perspectiva de análise mais ampla, que leve em consideração outros 

determinantes além da marca biológica que os constitui. 

Assim, nossa expectativa é a de que, pelo menos, os resultados e análises aqui 

desenvolvidos possam contribuir para pesquisas futuras dentro do campo de estudos voltados 

à escolarização e inserção social de alunos com deficiência. 
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ANEXO 1 
 

 

 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: História, Política, Sociedade 
 
Local: ______________________________________________________________________ 

 

PROTOCOLO DE COLETA DE DADOS 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome:_____________________________ 

Idade:__________________________ Cor:____________________Sexo: F (  ) M (  ) 

Local de moradia (Bairro):_______________ Bairro de referência:_____________________ 

Moradia própria (  ) parcialmente própria (  ) alugada (  ) com pais ou familiares (  )                     

Estado civil: solteiro (  ) casado (  ) divorciado (  ) separado (  ) viúvo (  ) 

Marido/esposa: surdo (  ) ouvinte (  ) 

Filhos: sim (  ) não (  )  Se sim, quantos:_____________ 

Nível/série de escolaridade alcançado:_______________________ concluído (  ) cursando (  ) 

Surdo Total (  ) surdo parcial (  ) ouvinte (  ) 

Nasceu surdo (  )  Ficou surdo (  )  com ________ anos 

 

FAMÍLIA 

Ocupação do pai:________________________________________________________ 

Nível/série de escolaridade alcançado:______________________ 

 

Ocupação da mãe:________________________________________________________ 

Nível/série de escolaridade alcançado:_______________________ 

 

TRAJETÓRIA ESCOLAR 

 Educação infantil: 

        Nome da escola:_____________________________________________________ 

        Escola Especial (  ) Classe especial (  ) Classe regular (  ) 

        Oral (  ) Sinais (  ) Oral/sinais (  ) Sinais/escrita (  ) Outra (  ) Especificar:____________ 

        Se classe regular oral 

        Intérprete: sim (  ) Não (  ) 

 Ensino Fundamental: 
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      Nome da escola:_____________________________________________________ 

      Escola Especial (  ) Classe especial (  ) Classe regular (  ) 

       Oral (  ) Sinais (  ) Oral/sinais (  ) Sinais/escrita (  ) Outra (  ) Especificar:_____________ 

       Se classe regular oral 

       Intérprete: sim (  ) Não (  ) 

 

Nome da escola:_____________________________________________________ 

      Escola Especial (  ) Classe especial (  ) Classe regular (  ) 

       Oral (  ) Sinais (  ) Oral/sinais (  ) Sinais/escrita (  ) Outra (  ) Especificar:_____________ 

       Se classe regular oral 

       Intérprete: sim (  ) Não (  ) 

Ensino Médio: 

      Nome da escola:_____________________________________________________ 

      Escola Especial (  ) Classe especial (  ) Classe regular (  ) 

       Oral (  ) Sinais (  ) Oral/sinais (  ) Sinais/escrita (  ) Outra (  ) Especificar:_____________ 

       Se classe regular oral 

       Intérprete: sim (  ) Não (  ) 

 

      Nome da escola:___________________________________________________ 

      Escola Especial (  ) Classe especial (  ) Classe regular (  ) 

       Oral (  ) Sinais (  ) Oral/sinais (  ) Sinais/escrita (  ) Outra (  ) Especificar:_____________ 

       Se classe regular oral 

       Intérprete: sim (  ) Não (  ) 

 

Ensino Superior: 

       Nome:_________________________________________________________ 

       Oral (  ) Sinais (  ) Oral/sinais (  ) Sinais/escrita (  ) Outra (  ) Especificar:_____________ 

       Nome:_________________________________________________________ 

       Oral (  ) Sinais (  ) Oral/sinais (  ) Sinais/escrita (  ) Outra (  ) Especificar:_____________ 

Ensino Profissional: 

       Nome:_________________________________________________________ 

       Escola Especial (  ) Classe especial (  ) Classe regular (  ) 

      Oral (  ) Sinais (  ) Oral/sinais (  ) Sinais/escrita (  ) Outra (  ) Especificar:_____________  

       Se classe regular oral 

       Intérprete: sim (  ) Não (  ) 

 

       Nome:__________________________________________________________ 
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       Escola Especial (  ) Classe especial (  ) Classe regular (  ) 

      Oral (  ) Sinais (  ) Oral/sinais (  ) Sinais/escrita (  ) Outra (  ) Especificar:_____________  

       Se classe regular oral 

       Intérprete: sim (  ) Não (  ) 

 

SITUAÇÃO SOCIAL ATUAL 

 

OCUPAÇÃO 

       Ocupação atual:___________________________________________________ 

       Local/empresa:____________________________________________________   

       Funcionário (  ) Autônomo (  ) Familiar (  ) Outro (  ) Especificar:____________ 

       Como conseguiu o emprego:_________________________________________ 

 

RELIGIÃO 

       Frequenta igreja: Sim (  ) Não (  )   

       Se Sim – Qual:__________________________________________________ 

        Todos os dias (  ) Regularmente (  ) Poucas vezes (  ) 

 

ATIVIDADES SOCIAIS 

        _______________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

       ________________________________________________________________ 

      _________________________________________________________________ 

 

  FORMAÇÃO DOS GRUPOS 

 

Em que ano passou a frequentar os encontros nesse local? _______________ 

 

Como soube dos encontros?_______________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

   _________________________________________________________________ 

 

Por que frequenta esses encontros?__________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 

    _________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

RELAÇÃO DE OCUPAÇÕES DOS PAIS 

 

Mecânico Gerente de recursos humanos 

Pedreiro Gerente de banco 

Motorista Gerente de loja de roupas 

Feirante Gerente de metalúrgica 

Funileiro Inspetor de alunos escola publica 

Segurança Marceneiro 

Vendedor de moveis Motorista de van 

Açougueiro Passador de roupas 

Atendente de posto de gasolina Policial (setor administrativo) 

Pensão da avó (marido motorista) Policial civil 

Borracheiro Produção em uma fabrica de luvas  

Caminhoneiro Produção de ferramentas para carros 

Chaveiro Produção de roupas 

Chefe administrativo em uma companhia de trens Professor de auto-escola 

Controlador de qualidade em fabrica de automóveis Professor geografia 

Cozinheiro Segurança de uma clínica 

Criador de bois na Bahia Serviços gerais (limpeza) 

Desenhista de automóveis Taxista 

Dono de bar Tecelão (em uma fabrica) 

Dono de restaurante Técnico de informática 

Eletricista Vendedor ambulante 

Empacotador de computadores Vendedor de aparelhos cirurgicos 

Enfermeiro Vendedor de remedios para hospitais 

Engenheiro de tubulação Vidraceiro (autônomo) 

 

 

 


